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NOTAS
Antônio

SOBRE A ORGANIZAÇÃO

Fundação

Federal

de ~nas

Policial:

Convencionalmente,
identificação
atividades,

no sentido

pelas

é fortemente

cução, pelos níveis

fia o modelo

a pesquisa

definidos.

Es
ou

matér:ia-pri

na estrutura
da polIcia,

e atividade

e, por

de

leva

formal

onde a

cor
auto

são claramente

dis

se deve à

prática

dos comandos

ernpIrica sobre organizaç2o

em alguns

policial

é,

esta atividade

demanda

pontos

exe

emitidos

Ps:,

é determinado

nos encontros

te decididas

o policial

nas ruas

enfrenta

por "planejamento"

cos superiores

(Piliavin,

1973);

desa

para relações

com a

clientela,

1967);

de discreção

da organização:

e sua clientela

voltada

legal,

(Bordua e Reiss,

mais baixos

- isto porque

parte,

(com o sistema

alocação

policiais

cruciais:

em grande

e conflitivas
político)

policial

suas

este paradigma

hierárquicos

da hierarquia,

com o sistema

ordem

e

).

- a atividade

quicos

À ênfase

da

1965).

policial,

níveis

estrutura

mais baixos

burocrático

externas

préviamente

"quase-militar"

centralizaca,

(WILSON,

Entretanto,

contraditórios.

entre

através

de indivIduos

(Perrow , 1967; Udy,

do modelo

tintos e a coerência

procede

para o processamento

à análise da organização

a cons cruçâo

Ia cGpula.

organizacional

uhjetivos

disponlveis

de modelos

e ~.tividades Práticas

por um lado, pelo meio-ambiente

organizacionais

Aplicado

Formal

de coordenação

de alcançar

tecnologias

à formulação

formais

são afetadas,

ma .em produtos

Estrutura

a análise

de estruturas

tas estruturas

responde

Gerais

João Pinheiro

A Organização

ridade

f\!J.ETROPOLITANA
*

L'ü z Paixão

Universidade

'tro,

POLICI~r. NU~','iJ\ Á~EA

nos niveis

o significado

hierár

da lei e

rotineiros

e cotidianos

(Cicourel,

1974);

situações

da
do

amb Lqua s , dificilme,!!

ou consulta

a n1veis

hierárqu!.

- estes,

por sua vez,

posiç~o
estes

funcional

têm como base

de autoridade

mas qualidades

pessoais

p3.d~:-ôesde "subordinação

nao

(Peabody,

personalizada"

pãril

policial,

gerais

oride o foco

re

policial

(BoE

como o exere3:cio

é,

ela

Esta

<1.tividaàe mediadora

e.:r.. q::""2.~J.de
fl2rte,

exercida

fora

s upe r.í.or es hieJ:&l:"ClU:tcos(na r ua , em locais

lato3 da 2iscrGç~o ~ a c3?élcidade
a est.r."éi.-tsgi.c,s

infoymaç5o,
da Gliêl:.'cc:'..a!

c~.:c). Cr.'::;~•.nizações

ic·r:r.ais

inferior

(Jernlie::- e gerkes,

trevistas
quicas

e de alguns

COill

policiais

meses

de observação

A Es"trutm:-a Formal

e Seus Usos

cí a Lí.aadas

segue

topo da hiera~qui~
PoLíc:La),

o.o qual

be ao delegado

padrões

está

o Secretário

manipulação
de

de

processamento

de

o

funcionários
burocráticos

197R).
neste

trabalho,

ernpiricos

que

procura

resultantes

em diferentes

de

posições

em delegacias

en

hierár'

distritais

e escx-event8s.

elas

e inforr~ações

inquéritos

Peritos

diversos

e

esp~

e processos,

criminais

Penal.

Gil polícj.an~tropoli

Pública

de distrito

aos processos.

tana:

de

Superintendê.!!,
policial,

ca

por escri

oferecem

evidên

A estrutura

expressando

O Quadro I mostra,

1'10

(o Chefe

secretariados

e investigadores

à es t rut.uxa do judiCiário,

do C6digo ~rocessual

de organi zação.

De;,>artamentos e

A. nível

que s~o incorooradas

é análoga

rigidos

de Segurança

c operacionais.

presJ..dir

VélOS

a Estrutura

corre

resist~ncia

de controles

burocráticos

se subordinam

c.i.ae , a.c1minist.ratlvos

delegacias

de

o

A polícia

elas

Prottas,

pr-e Lí.mí.na r , dados

em profundid2de

de

(pela

da autonomia

temas sao explorados

em caráter

autonomia

expez í.men+arn :Lntensamente

~

Alguns destes
s í.s t.ema+í, zar,

inferiores

posteriores

com a rigidez
1979;

burocráti

e um dos

í,

policiais

,

do carona de observação

dos nlveis

"pe radoxo da c1.iscr::~~;3:o"
- a coexistência
de nivel hieâlrquico

a estrutura

"s us pe tos")

nos cursos

formal

(P. Nanning)

necessita

f0:~:-:-!éÜ::; c!.c corrt ro Le organizaeional

pc13 interfer~neia

da estrutura

policial"

de um pape L medf.ado r en-tre

ca e seu meio~â.~!biente.
porque

um modelo discricioná

I

se desloca

a "r ec Lí.dade de s eris o+oomumdo trabalho

visto

e

1962)

1972).

Es t.cs porrt.oc conf'Lqur am, em linhas
. r í.o de orgélnizaç~o

a

perroeiam as

Laçôo s errcz c n.Ivo í.s h:i.E:::~5.:;:-qüic;)s
na organização

~ua e Peissp

tanto

as

das
exí.qêrr-

simplificadamente,

QUJl.DRO I
ESTRUTUPA

FOR~"mL

DA

ORGANI Z1\ÇÃO

SECRETÃPIO
DE :3EGURANCl\
PÚBLICA

I SUPERINTEND~NCIA
GERAL

CORREGEDO-

DA POLíCIA

RIA

CIVIL
1-----·-···

!POLÍCIl\

ACl\DE~nA

OUTRAS SUPERIN

DE POLÍCI.A

TEND~NCIAS

CIVIL

I

.
i

;DEPARTN1ENTQ

P.~ETRd

IpOLITAN~.

\D-r.

!'---r------I

leÕES
I•

INV'RSTIGTI

!

DISTRITOS

FSPECIA.LI ZA-

;

!DAS

DELBGADO

(

I

INSPETOR!

I
lEI"

SCREVE .
TE

CARCEP.EIPOS

O acesso
sos públicos,

às diversas

cadü carreira

de, e a socialização
mia de polícia
a promoção
Estes

exigindo

requisitos
se subdivide

profissão,

se dá através
minimos

formais,

segue os critérios

pela própria

Civil.

em cursos

Cada carreira

a, cada uma delas

rio r da PolIcia

policiais

se com~leta

Civil.

são regulados

carreiras

de

escolarida-

realizados

em diversas
de mérito

através

de concur

na Acad~

classes

e antiguidade.

do Conselho

Sup~

e

------~--------------------------~&

CentraJização,

hierarquia,

universalismo

e profissionalismo

Netropolitana

do modelo

lítico.

entrevistas

mas nesta descrição

estrutural.

o

primeiro

das diversas
entrevistas

e sub-inspetores

(embora a supervisão

constante,

mo um a;.::;::-ibuto
do delegado

competente),·o

dos, inspetores

e investigadores

que um dos entrevistados
tura social
escolha

da polícia:

de

chamou
grupos

pessoal

do delegado

Lealdades

pessoais,

integrados,

co

em "perdoar
errt re

cer
delega

e que o acompanham

do

da cs t ru

como unidade

formados

de

e carcereiros

ao estabelecimento

"micro-grupos"

mo
se

frequentemente

que implica

e a tendência

corno um

da lealdade.

Dai o a L to grau de coesão

(3).

.tas coisas que eles fazem"

nas

pessoal

investigadores
apareça

p~

probl~

aparece

e seu estilo

na delegacia,

a or

entre ocupantes

ele depende

para controlar

insular

é descrito

O delegado

Policia

alguns

relacionamento

(2). Em contrapartidaf

na delegacia

inspetores

introduzem

para seus subordinados

a

ao envolvimento

das relações

Este

personalizado.

dela de comportamento
imprime

com policiais

na hierarquia.

fortemente

que aproximam

em relação

tem a ver com a natureza

posições

de carreira

e que permitem

(1)

- especialmente

Entretanto,

princIpio

são atributos

"quas e-nd Lí.t.ar-"

de seu ambiente

ganização

disciplina,

em grande

parte por

ao longo de sua

carrei-

ra.

t.âricí.as

hierárquicas,

da organizaçQo
liciais

entretanto,

nao ,implicam em redução

que são reafirmadas

- delegados

cerimonialmente

usam terno e gravata,

se vestem

informalmente;

o delegado

tor; comunicações

de ocorrências

utilizam

inferiores

só entram

sao do personalismo

na sala do delegado
diz respeito

mais altos da hierarquia:

do delegado

e falar mal do delegado

Esta identidade

amplia

enquanto

a segunda

cotidiano

os demais

pessoa

a seu comando.

p~

entre

do plural

posição

e

e

pessoa

X é falar

é falar mal de toda a classe"
dos mecanismos

dou

Uma outra dimen

"Falar mal do órgão

a precarienade

dis

é sempre tratado corno

à identidade

nos níveis

no

de

formais

mal
(4)

de avalia-

çao e inspecção.
AlguP.1ascaracterísticas
buem para a ampliação
ral do trabalho

'"'7

outros

tipos de atividade

motivações

centrais

semanal

trabalha

folga - 24 horas.

inferiores

da carreira

Urna delas

A distribuição

é a seguinte:

4,30 horas;

'cial, nos níveis

deste problema.

policial.

de um investigador
trabalha

específicas

para a permanência

rotineira

Isso quer

(o que constitui,

contri

é a distribuição

- 14 horas;

da hierarquia,

policial

do

tempo
trabalho

folga - 54 horas;

dizer que o

tem condições

de desenvolver

invariávelmente,

de investigadores

pcli-

na

uma

das

organiza-

,

•
ção), gere.lmcn-cc
da particular,
teirinha"

X'cl.:1.ciono..doo

oom

etc) e implicando

e, consequentemente,

cd..:i vi r1adc

C\

c í.al

po li

na possibilidade
no uso privado

gua.:::.

{motoJ.:";Í.;:'{;.a.,

de utilização

de recursos

da

car

!t

organizacio-

nais.

à

Outra diz respeito
mal remunerada

ma:.:.
a ocupação

é

policial

flex1.vel e baixa

em atividade

"Delegado

~ ilus6rio

explicar

que assume

a atividade

das as prerrogativas"
tras, também

pode

Entretanto,

salarial

uma respo~

nifica proteção
atingidos.
lamento

pessoal

Por outro,

social

pelo policial:

relação
tinüa

resistência

liaclasse

saindo

da ativa

policial

hostil

contribuem

à organização,

e afetando
Na medida

a interesses

implica

36 delegados

racional

õ

que ocupam

por 7 delegaQos

e'Departamentos,
na como câmara

que assessora

(concursos

gerais

Há, portanto,

na direção

(10) que, agregada

às dimensões

a politização

em

de des

é limitado e que
organizacional
composto

por

na organização.
Policia

de

de Superintendências

de Segurança

apenas
uma

in

contra

"comunidade

Superior

em chefias

pub Lâco s definem

gente

individual

bem agudo,

de mando

o Secretário

da

formal.

no Conselho

de cada carreira).

introduz

experimentado

a estrutura

as posições

se inicial

organizacionais,

de

e, o que é estratégico,

disci9linar

ções e promoções

individuais

e a proteção

da polIcia

de vértice

si51

do salário

dependência

da estrutura

Este poder se institucionaliza
composto

intensamente

seu caráter

de pessoal

no

é uma resposta ao iso

externos

para ampliar

como uma pirâmide

gerais,

'em

afetados

ou

como a manutenção

a inimigos

em que o quadro

pode ser descrita

Civil,

tarde)

é lenta nas classes superiores,

a renovação

grupais

à aposentadoria

intensificando

o desenho

ou

"estar sob as asas da polícia"

incentivos

em rela~ão

to

é uma delas, mas há

salariais

mais

t![as

perde

é um apoio diante da marginalização

(9). Assim,

a segurança

um ambiente

em relação

(que discutiremos

pela sociedade"
direto,

caso,

(7).

es

vitalIcio

"b.ronca s "; conf litos personali zados com indi v Lduo s e grupos
í

transfor

o caráter

Por ~~ lado, a atividade

curso da ação po Lí.c a L, Neste

a conj~

na alça do caixão"

"o sujeito

(8). Vantagens

relevantes.

a

que l:ão são incor

da hierarquia,

secundária.

pela variável

policial:

corresponde

remuneração

só sai da policia

apenas

se julga

(6). Nos níveis mais altos, há um

a saIda da organização

timulo inverso:

Integral,

Nos niveis mais baixos

gaçao de regime de trabalho

A polIcia

de policiais

de Regime. Policial. e de Tempo

na aposentadoria.

ta comum

do trabalh06

(5): cerca de 70% do salário

gratificações
paradas

remuneraçao

decide

pÚblica,funciQ
sobre

a entrada

"perpetuação

de personalismo

na polIcia:

nomea

na
de

clas
pessrns

nas relações

"o pessoal

de baixo

•

tem CJueficar muito ligado ao pessoal de cima, que é sempre o mes
mo.,,(ll)

l\.

nolitização na polícia tem significados

diferentes

conforme o nível hierárquico e a atividade (administração e
nha") do policial. Para o pessoal de nível hierárquico mais

"li
bai

xo, estar bem situada na política da organização significa a po~
sibilidade de desvio de função - a suhstituição do plantão
poli
cial com seus custos por uma função burocrática na Secretaria de
Segurança Pública, conservando vant.aqe ns salariais e descansos re
gulamentares do serviço de linha - e/ou promoção mais rápida. Pa
ra os delegados, particiDar do qrupo hegemônico quer dizer
chan
ces maiores de promoção, de escolha de postos (alguns
em vantagens salariais) e de exercIcio de influ~ncia na

implicando
Secreta

ria. Policiais de "linha" são geralmente crIticos em relação
à
influência po Lf tica na determinação da carre í.re r "A gente
traba
lha de estourar maloca, se arrisca, segura a barra, compra bronca
para todo lado, não é promovido a não ser Dor antiguidade e ainda
está sujeito a levar um PC-lO,,(l2).
Ã

rígida determinaç;ão burocr-â t í.ca

da "pol.Lc.í a de

car

reira", a realidade prática da "mí.c ro+oo Lf tica" organi zacional

o

põe a Ilcarreirade no Lf c a " - a mobilidacle ocupacional através de
í

investimentos políticos bem sucedidos - que implica no respeito a
algumas regras básicas como condição para o desenvolvimento
da
oarr-e.i ra e o policial não deve aparecer demais,'principalmente

na

Imprensa; deve sempre explicitar a participação ~e superiores hie
rárguicos em seus atos :?rofissionais e, o que é fundamental
deve ter "bronca na Corregedoria.

nao

Personalismo, vitaliciàade e contrôle nolItico de

chan

ll

ces de promoçao na carreira configuram uma nova imageQ estrutural
de caracterlsticas quase-feudais, cuja unidade é constituIda pelo
que um dos entrevistados chamou de "pirâmides paralelas" ou
"mi
cro":",grupos"
liderados Tjordelegados gerais que barganham e compe
tem por vantagens pessoais na alacação e nromoção de pessoal. POE
tanto, para os delegados qeraã a , a participação no Conselho Supe
rior de PolIcia Civil torna-se uma condição crucial para o exercI
cio de poder na organização.

•

Daí o caúi.ter peculiar

do confli·to na organização

cial: ernboza a Lquns entrevistados
lógica de clivagem,

interno

sões externas:

não afeta

a coesão

de fora entra,

tra o cara" (ltl). Por outro
é a marginalização

sário", que espera

limitada

Se por um lado
desfaz

das

"não Disa

é "externa"

de delegados

destinadas

paralelas"

derro

na moela

danças

entre

, mesmo

recrutada

ce Segurança

distância

de poder

es

posições

é problemático.

seI!!fatos objetivos
o desenvolvimento

Quanc1.omuda o

Pública

o posto por

do problema

quando

no Exército.

de política

tar da ativa só pode exercer

(o Secre

I

de

"t.e.nosde Leqa c.í.a s especializadas

principalmente

na Chefia

.ele começa a entender

adver
dos po.§.

as 36

a eles e este rodízio

especializaélos.

à organização,

constantes

do

central

esta estrutura

gerais

é salutar

é limitado,

tar sobre a Secretaria

con
inter

da autoridade

de afetar

na organização:

central

mu

"guerras

ele leva o seu gruDo e até a mesa" (lf.)• Portanto,
ridade

pres

ao poder.

Pública)

mas não temos policiais

a

na composição

liga.ções>: (15) I po r outro afeta

especialidades

claras -o

frente

das "pirâmides

comõ.nc1amas

"o rodízio

t-!as

é igual briga de marido e

a capacidade

ao rodízio

fundamentalmente

da categoria

lado, o resultado

para a volta

t,ário de Segurança

para

"pirâmides

sao bastante

"no co.rreco r " alterações

Entretanto,

porque

policial",

eles fazem as pazes e se unem

política

o grupo dominante

tos centrais

suas regras

::Briga de delegado

lher. Se alguém

de

por var.tagens rela tivas para o grupo.

sendo um confli to i nter-pares,

tã

da atividade
í

dissenso

ideo

í

pa ra Le Las ", competindo

tadas:

linha

urr-a

deles o confli to na po l.Lc e se trava ent.r.r

a maioria

I

sugerido

sep arando "po Lí cí.a s mais policiais" (13)

que têm Direi to à frente

"policiais

nas

tenham

poli

;

delegado,

o poder da aut2
esta

autoridade

O controle

implica

mili

tanto em

(se o' Secretário

émili

2 anos, ou seja,

e10 sai" (17) quanto

"q.uando

numa

o ro f.í.s sí.o na I errt.zeo mili t.ar e os c1elegados

mu

clara

bacharéis

em direi to.

o

Secretário

ó

í.s póe de algumas

çao que têm sido utilizadas
nas Chefias.
passa

a

Outra

dirigir

na organização.

é a aceitação

a política

os casos, o resultado

estro.tégias de

tácita

interna

Uma delas

interven

é o rodízio

do ryoder d~ um grupo, que

da organização.

final é o mesmo - a captura

~as em

ambos

da autoridade

.

•

central

por grupos

na organização.

-se numa das facc~es
ou outro é mais
identifica

existentes,

flexível,

Criando

um novo grupo ou

o Secret~rio

mas a maioria

se isola no Gabinete:

não assimila

mais com a PM por causa da formaç~o

na política

interna

por bens materiais
cia a ordens

e simbólicos

superiores

-nao é subvertida

pelos

co

e funcionário

da"

(19).

interna

como característica
conflitos

_para a mobilidade

ocupacional

do póder relativo

de grupos

formal articulam-se

no sentido

internos.

o grupo dirigente;

menor escala,

as linhas hierárquicas

des pessoais

ampliam

dos subordinados

para-fins

Entretanto,
dominada

corno uma agência

cursos

cacionais),
de órgãos

em bases

profissional

de fiscalização

cial legitimam

interesses

demonstram

privados

asseguram

membros

sua subordinação

I

ticas e pressões

"

pÚbl!

respeit~

da

pr~scriç~es

e

estrutura
o

poder

reproduzem,

em

estabelecidas

e lealda

de mobilizar

energia

atividade

de implementação

que a organização

ao sistema

iguali

requisitos
~

cruciais.

pú
edu

existência

e privado

do

pol~

Universalismo

não será capturada

disciplinares

poli

ccncursos

e punições

,

estrutura-

da jus-tiça

probatórios,

público

de controle

e a

(envolvendo

estágios

códigos

política

perrrite à organização

em dois sentidos

a capacidade

externas.

racional

de promoções

na sociedade:

reiração

polícia

retém

e personalizadas

do comportamento

a organização

e impessoalidade

central

entre

universalistas

de aperfeiçoamento,

controle

da

é

política

formalmente

particularistas

cial apresentar-se

blicos,

obediên

para determinação

paralelas"

disjunção

(20): o desenho

Recrutamento

e a

organizacionais.

formal burocrática

tária.

Atividade

das autoridades

há uma nítida

Dor dimensões

inter

racionalizada

e critérios

"pirâmides

a capacidade

de

comp~tem

em que oferece

- a autoridade

-de selecionar

se

é funcionário

A hierarquia

é uma descrição

do policial

frouxamente

de Polícia

"polícia

a música.

da organização,

capacidade

comportamental

internos:

"quase-feudal"

e

- a arena onde grupos

- ele é o Chefe

dança conforme

A estrutura
política

da polícia

a polícia

"um

(18).

Nas se o Secret~ri.o de Seguré'tnçatem pouca
vençao

apoiand~

e órgãos

organizacional

por
de car

sobre

os

legal e sua responsabilidade

a cri

A Atividade

Pr~tica

" As
pouco

da organizaç~0

imagens

de organizacão

sobre o que se passa

cúpula",

habitante

tipico

aqui ao "delegado
tui o policial
tIgio.

a definição

de justiça

Administração
tos mas articulam-se

através

sobre alocação

paralelas";

".delegados de cúpula"

rios políticos

de mecanismos

de pessoal

substi
de nres
da

como

voca
se

categorizados

da organização:

e cortes

A estrutura

do distrito

de crité

organizacio
não

unilateralme.!!
a "linha- de -

na "mí.c ro+po Lf tica"

não se encontra

na

estrutura

é

que designa

apuração

como peritos

da ocorrência,

ção de" laudos periciais.

assim

Verificada

presidido

pelo

vítimas,

ao Delegado,

para Protocolo.

ferida para a Sub-Inspetoria,

do

em atividades

enviada

sim

na Inspetoria

policiais-militares

e por investigadores
esta

é relativamente

são regis tradas

legais),

a ocorrência,

convoca

palavras,

policial

para a Seção Ad~nistrativa

autua as peças,

Secre

como contingência

e envolvida

central

pouco
a

da sobreposição

na atribuição

cole

é

90UCO

de

da organização.

(ou representantes

lhão de Rádio-Patrulha

frequentam

Em outras

(ou "broncas")

taura o inquérito,

em

de carreira

de recurso,,>decididos

pouco interessada

formal mas no ambiente

da. Registrada

anteriores

(embora aceitem

po

inferiores

fILasesta articulação

profissionais

seu problema

p Les , Ocorrências

admi

nos distritos

de classes

e ressentem-se

de recursos

se mostra

distin

(1) decisões

como~

e recursos

"linha-de-frente"

PÚblica

alocações

em locais

na lin..."1a-L~e-frenté
ou (4) pa rt.í.c í.paçâo

te pela cú,?ula administrativa).

caminha

lugar

organizacional

realizam-se

de" delegados

a padrões

nal de aquisição

vItimas

de

ao tema

policial

para o bem coletivo,

(3) experiências

Policiais

taria de Segurança

frente"

de carreira":

como objetivo

tiva em organi zaçõ~s profissionais.

manipulável

cede

"Lí.nha+de+f r en t.e"

da atividade

e operação

(2) participação

estruturada.

O "delegado

suspei t.os ou criminosos.

"como vI timas,

"pirâmides

policiais.

muito

nas hierarqu.ias internas

à "nolIcia

na busca de clientes

nistrativas

acima dizem

das ""!;>irâmic1es
paralelas",

referências

ção. A distrihuição

liciaisi

nos distritos

em de svf.o de função

se sobrepõe

trans~orma

discutidas

de ação" e o policial

Há poucas

profissão

Policial

Bata
de

que a

para

testemunhas

en

a

para a confec

a 1?rocedência~ o Cartório
Delegado.

ron

Daí ela é tr~

um investigador
criminais

por

O Escrivão

de

e suspeitos,

ins

PolIcia
que

sao

i
r.

!e

I
j

I
interrogados

pelos

investigadores.

de ser ou arquivado
poce devolvê-Io
dros abaixo
jUdiciRria

na ~rópria

Te rrrd na do o :i.nquéri
to, este

delegacia

ou enviado

à Justiça

à Delegacia para maiores esclarecimentos).

mostram

a estrutura

de um distrito

e o fluxo

policial

rot.ineiro 6.a

po
(que

Os

qua

ativi0.ade

l

I
Ii
;

I
I

típico:

I
i

!
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Has é ilusório
cia judiciária
rências

com a atividade

registradas

informação,

confundir

do distrito

não resultam

na delegacia).
ministrativa

instâncias

Além disso,

grande parte

da atividade

licenciamentos,

ciado;

e certificados,

oapaz x incapaz

desabonadora,

sistemática
descrevem

das

partes

etc. Ambas

as

formalizadas

em forma de

in~uéri

(vítima x indi

antecedentes

x

nota

etc).

A "linha-de-frente "encontra
na atividade

arbi tra

é ad

de atos e indivíduos

para o trabalho i bons

de

policial

- são altamente

final de arnbas é a categorização,

tos, atestados

de "bagunça",

a pacificação

atividél.des- juéticiária e burocrática

ocor

(seja por falta

ou mediante

alvarás,

.poli

Huitas

no local

- atestados,

e o produto

;?ioneira da

policial.

em inquéritos

seja no r consti tuírem

das pelo policial

a atividade

judiciária,

que se legitima

processualística
acuradamente

penal.

a prática

~fi,as

sua definição
enquanto
estes

do inquérito

ocupacional

aplicação

códigos
policial:

legais

da
nao

"quando o

••

é Lnst.aurado , ele já está quase pronto. A gente já

inquérito

quem e o criminoso"
petência

(2l). Não se trata, de forma alguma,

na implementação

sideram

o conhecimento

merrta L de seu sentido

mentos

informais

vidade

prática

de determinações

do "ritual do inquérlto"

para a realização

organizacionais

gais disponíveis

para a apuração

dos

de "broncas"

a casos concret.os de t.eorí.as e estoques

policiais

sobre a natureza

Para-.os policiais,
polícia"

ra-da-Iei),

sem sérios

riscos,

de crítica

por averiguações
marginais)
ficados

por testemunhas

expedido

pretar

nir, por exemplo,
"trombada

de um evento
cídio"),

o limite

de consequências

com

prisão

não ••• prende

E,

eles jamais

perder

a

(os'

mesmo que identi

polícia

do inquérito)

a ambiguidade

se
exis

que

o prazo

,

para

se

ver

no

poder

de

inter

(como

defi

legal entre o furto e o roubo numa

em fratura

de costelas

ou

a

categorização

corno "disparo de arma de fogo" ou "tentativa

que sao vistas

"adultério"

na conclusão

legais que dão margem

que resulta

ll

(os fo

competente,

(24). Daí

a

humanos" (23) •

fora do forrnalismo.". Isso implica

(ou do delegado,

categorias

e contra

costuma

de culpa, em regra geral"

do policial

"manietam

interrogatório.

pela autoridade

mesmo nos casos de flagrante,
a trabalhar

pela

conhecimento

legais

depois,

?ara

tirá mandado

"obrigada

le

dos direitos

não pode fazê-Io

jamais o serao,

a formação

instrumentos

e seus atores.

"se a polícia

não são identificados,

aliás,

,

é a Lei n9 4898/66, que pune a

e pela vítima,

de prisão

A ati

ao passo que eles nos enfrentam

(ou correcional):

em flagrante,

ele

legal com que enfrentá-los

a lei da bala e da pe í.xe í.r a , sob o pálio
O ponto central

funda

por um lado

de

criminoso

os instrumentos

(22): "não temos amparo

con

e, ,por outro,

aplicação

do fenômeno

(escrivãos

formalizados.

é orientada,

da adequação

inco~

) ou de uso de

de produtos

policial

de

um elemento

de "honra" profissional

do inquérito

por avaliações

legais

sabe

como irrelevantes

socialmente

perversas

ou "lesões corporais"

que pode ter como oonsequência

de

homi

(crimes de sedução)

ou

(como a

aplicada

a ruptura

categorização

a conflitos

de famílias

de

familiares,
relativamen

te es táveis) •
~.as o significado
motl é a prisão
vidade policial:
ra a frente,

correcional

crucial

como condição

"para ter sucesso,

com a detenção

do trabalho

"f o ra do f o rma Ld.s

para a eficiência

o inquérito

dos suspeitos"

começa

(25) porque

da

de traz

ati
p~

"as prisões

ilegais

sao funcionais

mica do trabalho

e o~erucionais.

~olicial,

que é trabalhar

nal e não com o crime pró~ric,mente"
Assim,

comunicada

ma, a investigação

legais;

antes,

(modalidades

são usadas

e existindo

víti

do crime

(27),

mas

da o rqa ní.aacâo

, de

poss!

quanto

categorias

que articulam

(28)

a comportamentos

Tipd.ficações surgem

margi

uma

não são necessárias

tipificações.

de ação criminosa)

cos de atores.
do policial

marginal"

Para isto,

dinâ

(26).

busca nãcj tanto a apuração

do crime.

da própria

com a clientela

uma ocorrência

a Ldervt í.f í.oaçáo , na "clientela
veis autores

É o exemplo

e atitudes

tanto da experiência

de seu treinamento

prático

atos
tIpi

subjetiva

adquirido

na

carrei

ra.

o
ro lugar,

estoque

de conhecimento

tipificações

tinguir.membros

das

do policial

sobre o "vagabundo",

"classes perigosas"

trabalhadoras '",O cr tério definidor
carteira

de identidade

assinada)

da detenção,

não. é

zir a erro:
beira

essencial

"vagabundo

de dançar

critérios,

peitos

("vagabundo"

a polícia

expz ea sao indéxica
corporais

geralmente

que inclui

e faciais:

muda o jeito completamente
ce o marginal,

o marginal

Em segundo

nas mãos)
pelo

divide

a clientela

a "leve" e a "pesada".
carreiras

ma~ginais

especialistas
"descuidistas

como
ll

"trombadinhas

e "punguistas";

IImerca~o paralelo"

e os

pessoal,

I'

"ventanistas"

li

(31).
do policial

A

pelo

tipificação
conjunto

incluindo
11;

modalidades

e "engomadores";

A "pesada"

de
e

"palqueiras"

inclui

e "pesada " não é apenas

mas principalmente

conhe

amplas modalidades:

e "trombadões

"vigaristas".

tes. O que dis·tingue "leve
coragem

para o furto,

(30),

vê um cana

de conhecimento
em duas

uma

linguísticas

o cana e tira o time

marginal

sus

outros

forma que um policial

A "leve" é constituída

voltadas

e

tl

lugar, o estoque

de

"jeito" -

muda de cor quando

conhece

indu

das mãos dos

permi te a categori zação de tipos de "vagabundos".
mais geral

mesmo

não vai dar bo

o uso de expressões

e da mesma

trabalho

justificação

podendo

corno o exame

o vagabundo

"o marginal

de .

(29). Daí a utilização

não tem calos

reconhece

de

de

é super-documentado,

objetivos,

(posse

de carteira

na investigação,

esperto

alguns

ser formal

no contexto

por falta de documento"

outros

mais sutis:

importante

que perrnitem a ele di~
lI

e, principalmente',

mas este, embora

em primei

de indivíduos'das' classes

pode

í,

inclui,

de inteligência:

o

assaltan

uma questão
o

,

de

profissio

•
nal da "leve" é avaliado
namentos

e habilidades

e "palcas"

racional.

a nível

geralmente

soas na seleção,

como um especialista,

incluem

abordagem

Esta distinção

tilo pessoal

a coordenação

torna-se

que possibilita

física

do crime,

como recurso.

rarquia

Je ocupações

estrato

superior,

enquanto

enquanto

op~

opõem

desenvolve

o

um es

identificar

o assaltante

distinções

estelionatários

assaltantes

pe.§!.

quanto

policiais

experiente

Destas

criminosas~

("trombadas"

de vítimas)

competente

ao policial

trei

de duas ou mais

clara quando

o ar~ombador

autor pelas características
a violência

tanto organizacional

e neutralização

arr.ombador ao assaltante:

que desenvolve

ocupam

emerge

uma

o
usa

I

hie

1

no

I

encontram-se

o escalão

mais

t

bai

II

xo ,
Ao lado de categorizações
o estoque
culação

de conhecimento

entre categorias

trabalho

criminoso).

de atores

da organização
(ou'formas

do mercado

descreve

de divisão

modelos

criminoso,

Ii

de

II·

arti

e organização

O "trombadin.ha 11 não furta apenas

do

I

transeuntes

!
!

(pessoas idosas
automóveis.

Talões

sos valiosos
rios

e mulheres,

pre::erencialmente)

de cheques

e escassos

que

"trombadinhas

(o "mercado paralelo");

sada". Estes estão sempre
tempo. o agente
necedor

e documentos
armas

ligados

de çomercialização

de armas e de assistência

da, O problema

Ca precariedade

- ele

de identidade
'I

oferecem

são vendidas

a

f

1

estelionatá
IIp.§:.

da

roubadas

O policial

!
\

são recur

que é ao

de mercadorias

da atribuição

também

ao pessoal

a um receptador

legal.

"faz"

mesmo
e o

enfrenta,

de categorias

for
ainnomi-

!
I

I

II
I
I

nais a indivíduos
marginal
porque

em carreiras

não me interessa

não confio

ainda no meu 38"

com um "trombadão
Armado

um investigador

que conseguiu

se viu diante

para a "pesada

quanto

vender

de sua rede de relacionamento
eial envolvido

na interação

ca do policial

requer

criminoso

concretos

é

eu enfrento

em um dos distritos

envolveu-se

com a arma do

poderia

tanto

de

a arma pa.ra indivíduos
Assim,

com a clientela,

com "tipos:'.

a "suspensão"

investig~

investigação.

transitar

de "leve'"

da "pesada"

,

dado o risco

poten

a racionalidade

práti

de categorias

tipológicas
em

I

I

ilus

em luta corporal

tanto o uso de simplificações

quanto

,

em mim e no meu 38, mais

escapar

pessoal.

um

da leve ou da pesada

de duas hipóteses

com um 38, o "trombadão"
ll

mercado

confio

(32). Um fato ocorrido
H

"quando

saber se o cara

em aparência,

tra esta ambiguidade:

dor. O delegado

dinâmicas:

do

encontros

I

.1\

articulação entre indivíduos e modalidades de

ação

criminosa torna-se possível pela acessibilidade de informação " de
dentro" ao policial. Este sab2 que a eficiência do trabalho de in
vestigação constitui, em qrande parte, função do acesso a uma
r~
de de informantes confiáveisr que "dá a ele estatísticas informais
de quem está na rua" (33). Informantes competentes são, por um
do, bi Jheiros, cafetinas e "cagoetes '".Bicheiros controlam a

Ia

vida

financeira de "vagabundos" - "fu]ano está gastando muito dinheiro
e não qanhou no b í.cho " (34)o Bo rdeí.s são arenas
institucionaliza
das de interação de víti~as, criminosos e policiais. A vulnerabili
dade de bicheiros e cafetinas à pressão policial transforma a
formação em instrumento de barganha entre ativioades ilegais e

in
a

organização repressiva, que passa a "tolerá-Ias" estratégicamente.
A utilização do "cagoete" como informante é mais comple
xa , O "cagoeteligeralmente é um elemento da "leve", "um cara medro
50 e que nunca fixa residência em lugar nenhum 11 (35). A "parada de
cagoetar" é, inicialmente, utilitária - um acordo com o
policial
para se livrar de uma "bronca" ou mesmo ganhar dinheiro. Entretanto, "o marginal, quando descobre o cagoete, os dias dele estão con
tados" (36), surgindo daí o intercâmbio de informação por proteção
policial. Este intercâmbio é bast.ante desigual para o "cagoete"

I

que controla .menos recursos que o bicheiro ou a cafetina na inter~
ção com a polícia, que pode testar constantemente sua lealdade e
reforçar sua dependência: se.o policial desconfia do "cagoete"
(porque este "abre a boca" ou supost.ament;eretém informação
rele
vante), tiopolicial convida outro policial de outra delegacia para
dar um mofo no cagoete, para dar -um jeitinho nele, discipliná-Io 11
(37) •

o

intercâmbio entre informação e proteção não é tão

portante para garantir a colaboração de outras fontes

im

privilegi.§!

das de informação - mendigos (informantes estratégicos sobre a fre
quência de suspeitos a locais específicos), prostitutas
"poli
ciais devem ter amantes na zona, essas são as melhores
informantes" (38) e mulheres de criminosos. "nuIher de marginal nao
está
muito aí para ele não, porque ela quer é ficar arrumadinha, boni
tinha, com um reloginho Cartier no bolso e descolar uma
graninha

para sair à noite e tornaras suas, além do mais acompanhada com

o
cara que é fera das mãos" (39). A aquiescência da "mulher do band
í,

do" é um misto de reação a uma situação de abandono pelo

bandido

.I

e utilitarismo:

"você chega nela firme,

solta uma micharia

de grana nela e garante

par-a o futuro dela"

da polícia

- via interrogatório

a vítima

IIver na hora

o estado

ll

é fals~

zões. Muitas
motivos

vezes a gente

fúteis.

ele matou"
tabelecer

Fúteis

"conexões

de sentido

plica em uso de empatia
homicida,

ele não abre a boca"

não leva uns tapas,
,dele é criando

suspeito

um clima pesado,

'entradas no distrito.
guarda parte

de seus delitos

'o "chorro"

go"

"o virgem

nem precisa

(46). Esta distinção

de do Lnt.er roqa tô r í.or
dos e

calouros,

03

cuidam

Tipificações

a membros

marginal.

informalmente

arquivos)

assim

legacia,

com

"àe dentro"

na Escola.

onde ele tem exposição

10

ativida

dos mais

tarimba

experiente,

sobre a criminali

hábitos

são geradas

policiais
aprende

integral

criminosas
e manias"

(48),.

nos distritos

~

e não são armazenadas

se incorporam

O policial

(45). F.m

na

ligar atividades

(não são escritas

liA tividades

antes"

de pessoal

cuidam

"sua psicologia,

Tipificações

em outra dele

(47).

n

e informação

como infonnalmente

ca de novos policiais:
não se aprendem

malandros

e

fáci 1 e sempre

de um detetivernais

para o policial

individuais,

da clientela
liciais

posslvel

encontros

que ele dá o serviço

"os mais tarimbados

menos

11

da familiaridade

assim que eLtrar

a alocação

com assistência

dos malandros

dade tornam

orienta

coisa

enérgicos

em múltiplos

pendurar

"se

de tirar alguma

gacia pode dizer o resto ou parte do que não disse
contraste,

que

um

não confessa

porque

tanto

fala mais alto com

em função

estabelecida

"O tarimbado

- matou por

Lm

forma

varia

ra-

sub je t.Lvo e' ação

com interrogatórios

empregado

e policial,

dizendo

(43). Em.oposição,

não fala. A única

(44). O grau de energia
entre

"se você

dis

é um esforço para es

do homicida

e, assim,

variam

uma clara

para ele não eram,

entre motivo

11

ele

tem lá suas

o inquérito

para a gente,

(42). O interrogatório

opera

"O homicida

conclui

como

de interrogatório

a polícia

é

el.e está envol

;?orqué mui tas vezes

e "chorros".

casos,

Por isso,

do interrogado,

(41). Técnicas

de evi

Em muitos

de suspeita.

emocional

com o tipo de crime - neste nível,
tinção entre homicidas

por parte

o no Lí.cd a L na busca

inicial

chega aqui para fazer a queixa,
vido ou a queixa

uma segurança

- de culpabilidade.

mesma pode ser o objeto

preciso

conversas,

(40).

o ri s.rrt am tamhém

Tipificações
dências

com umas boas

à atividade

em
práti

são atividades
a trabalhar

ao meio

e onde

que

é na

De

policiais

ensinam policiais" (49). Em outras palavras,tipificaç6es

sobre

a natureza e composição da clientela marginal, sobre fontes co,!!!
petentes de informação e modos de processamento de suspeitos
constituem a cultura da organização e a socialização profissiona.'.
significa o uso compecen+e desta cultura.
Este modelo prát~co de socialização contrasta

forte

mente com o modelo formalmente prescrito - três meses de cursos
na Academia de Polícia (técnicas de investigação, de processo ,
~efesa pessoal, disciplinas acadêmicas, etc) e três meses de es
tágio em delegaciaso Os cursos formais, além 00 objetivo de "mo!
'dar" técnicamente o profissional, buscam "mudar a
mentalidade
dos novos policiais, dando a eles novos conhecimentos
científi
cos da criminologia e ensinando técnicas científicas de interro
gatório" (50)o Entretanto, no estágio, o novo po Lí.c ar "aprende
í

que nada que ele aprendeu na Academia vai ser uti lizado

li.

.

(51).e-

"em pouco tempo, já está pegando todos os vícios dos pessoal a!}.
tigo" (52). Assim, os cursos da Academí.a de Polícia, definindose cornomeios racionais de formação profissional, no

sentido

de introdução de crité~ios técnicos e científicos na atividade
'prática da orqaní.zacâo, funcionam como cerimoniais adicionais
de legitimação da organização.
Esta breve descrição da atividade prática do

poli• I

cial mostrou que esta se organiza em torno de duas linhas.
Por
um lado, o produto final da atividade é a classificação formal
de indivíduos em artigos do Código Penal e da Lei de
ções Penais (inquéritos) ou a produção de papéis

Contraven

burocráticos

que indicam o status de indivíduos, objetos ou locais frente a
determinaç6es ou requisitos lega~s (atestados, certificados, aI

a

varás, etc) o Por outro lado,
atividade prática é o uso e
pliação da cultura organizacionál. Esta dimensão independe

am
da

primeira - ela é exercida cotidianamente

o-

I

sem o estímulo da

corrência e da investigação - e refere-se ao patrulhamento
vigilância constantes de sua clientela, para atualizar e
pliar o "arquivo" do ~)Qlicial.
A disjunção entre formalização e atividade

e
am-

prática

torna-se explícita nos diferentes significados do inquérito. Pa
ra o investigador, o inquérito significa apenas uma ocasião

de

mobilização,
existente
transcreve

utilização,

(em relação

ao inquérito)

as categorias

cional para a linguagem
"lógica-em-uso"
to permite

teste ou ampliação

articular

de conhecimento.

prá.ticas geradas
da processualística

do policial
prática

de um estoque

pela

cultura

penal.

e aplicação

escrivão
organiz~

A tradução

na "lógica-reconstruIda"
policial

O

pré-

do

da lei.

da

inquéri

?

Policial e os Outros: Auto-Concepção e Representações

Algumas investigações empíricas sobre organizações policiais em
outros contextos enfatizam o papel_legitimador de uma definição "quasemilitar" do papel do policial: auto-identificando-se CO!:10 parte de uma

--

"guerra contra o crime, o policial justifica nao apenas os

investimen

tos societários na organiz89ão como o uso de violência e coerção
como
meios para a implementação da segurança pública (.Jermier e
Berkes,
1979) •
.s->:

Esta imagem guerreira transparece em textos policiais (53) mes
clada a outro tema - a incompreensão da sociedade em relação à
missão
institucional da polícia, definida através de'uma metáforaorganicista:
"nossa função é intestinal. A polícia elimina do organismo social
que'deve ser rejeitado" (54). Assim, o papel do policial equivale
do lixeiro: "o policial é o lixeiro da sociedade" (55).

Esta concepção

implica urnapercepção nítida de avaliação societárias negativai da
'vidade e do pape~ policial.

o
ao

Esta percepção' se clarifica quando

ati
.
poli-

ciais se comparam com juizes e promotores: carreiras equivalentes na im
plementação ~a justiça. "Um Delegado, em final de carreira, com
suas
'vantagens especiais, ganha práticamente o mesmo que um Promotor inician
te" (56). Policiais expressam um senso agudo de injustiça quando

con

trastam diferenciais de salário e prestígio com diferenciais de ativida
d~ entre as duas instituições: "a Justiça é uma máquina emperrada.· En
quanto a polícia funciona 24 horas por dia, a justiça só funciona 3 ho
raso Juiz RÓ é bom antes de assumir o cargo; depois não faz nRda
que
preste, chega a hora que quer, tem mil privilégios. A gente
respeita
jUiz porque a ética manda mas como homem a gente não respeita ..• Aqui,

i

coitado do policial que manda um cara para a Justiça, no fim ele
é
que vai ser julgado, dança. A Justiça e o juiz são muito teóricos,
a
polícia é que tem a prática. A polícia faz a justiça com a
prática"

í

(57)

•

Urnaprimeira dimensão conflitiva do papel do policial
emerge
desta comparaçao. Ser "lixeiro da sociedade" implica na proteção
da
sociedade contra o resíduo marginal, a "escória" e, práticamente,

esta

proteção significa a imposição autoritária de valores centrais na "peri
ll

feria

social.

Na medida em que a ação da Justiça é avaliada coroo .len
J

J

_

ta, ritualista ou preconceituosa em relação à atividade policial (58) a
proteção da sociedade impõe ao policial a assunção de papeis

judiciá

1

l
t

rios:

"a gente prende

prender,

o vagabundo,

ele sai e apronta

a Justiça

mais ainda.

solta,

Na terceira

a gente torna
a gente

a

faz

parte

a proteção

da

de j ui z" (5 9) •

A imposição
sociedade

de ordem

sao sensíveis

societário

à hostilidade

atividades.

Um indicador

sa 'enquanto instituição
um monstro
losli (60).
a imprensa

para a organização

da oninião
desta

pública

entre

tem o poder

-

e li0ada

senao a gente dança

signi fica tanto

"esconder

senão a coisa piora"

hierárquicos

e disciplinares,

'çoes.

Nas a imprensa,
que 'faz a população

t0 o fato da polícia
povo divorciado
"policia

econômicos,

e pega uma bronca"

impre~
Para o
fazem
endeusá-

no

entanto

é

preciso
Usar

(61).

com aque-Le sorri,

(62) quanto

a

recorrer

declara

deteriorada

(63), não explica

Atividades

(64).

mecanismos

para evitar

"uma imagem

da polícia"

é quem não deixa você

divorciada

do povo e

'policiais são

"se o

a gente tem que usar violência.

~ c tal fato de

se poder deixar

a solta este ou aquele

já manjado

térios

e impune

de avaliação

da eficiência

a descrença

popular

diretamente

pelo policial

clientela:
porque

pelo juoiciário"

na organi zação.

para a polf~ia"
Assim,

da cadeia"

é

praga

são a~bíguos,
societãria

de-mãe,

ban
nao

pela

poli

Além disso, os

!:lasa hostilidade

na identificação

"para o povo, polícia

escapamos

policial

(65).

cri

justificando

é sentica

mais

entre ele e sua

estamos

ou "quem não conseguiu

o

im))opul~

fazer o que v:::lcê
quer";

elemento,

,

totalmen

dido é violento

cia como marginal

'a

fatos dos repórteres

"estar hoje inteiramente

da policia"

da

como podem

"com a imprensa

transmitindo

desconfiar

suas

"os repórteres

"ordens de cima",

mesmo

a

e o ~úblico.

assim

a gruDos

Çle for~ar opinião:

Policiais

e ca sociedade

a polícia

ou de um bandido,

Sensacionalista

?olicial.

é a avaliação

sensibilidade

mediadora

de um policial

cabeça,

so na cara,

res:

e o ;:"'linistério Público,

a i!T1prensaé uma fonte de incerteza:

policial,

cabeça

da lei para

oon. a Justiça

Lmp Lfca em conflito

mas não gera apoio

, usara

às expensas

na

Dolícia

nada na vida

entra

(66).

o "lixeiro

zado" e a contradição
de um bem coletivo
- são organizacional

da sociedade

entre

"1

é também o "ma.rq.í.na L

a auto-definição

e sua rejeição
da sociedade:

do policial

pelos beneficiários
na sociedade

oficiali

como produtor

contamina

é um rio dinâmico,

a

vi
boni

to, agitado.

Na margem

caro os marginais.

Na margem

ficam os policiais.
para e grita:

direita,

Polícia,

e o empur

A percepçao

Jl.

i

estao

erigindo

ciedade

tanto

idolatrou

primeira

a maior

a ameaçar-lhe

A-segunda
ses.· Mesclado
licial

típico

classe

média.

assaltantes,

Ir

Por outro

gem do comportamento

roubado;
volvida

a vítima

distancia-se

Deixam

tituírem

pressao

o gerente

de assalto

de marginais

reore
1/

"Os ladrões,

,

no

da hist6ria ••.

A

so

que aquele

não

da sociedade

~ marginalidade

dos pacrões

da

urbana,

a partir
o valor

para práticas

da

ima
forte

da qual

outros

do

dinheiro
por estar

condenável i uso generalizado

sociais

de ação crininosa

P2.

a eles uma

que contrasta

que multiplica

o

com prostitutas,

fornece

proprietárias"
moral,

clas

comportamentai.s

Policial

de droqa

de

sexuais

dificilMente

en

de

dro

desviantes,

de ser in::.:tânciasde' "de sví.o de personalic1ade" para

modalidades

ao alcance

cons

da.

re

Policial.

o problema

decadência
de papai,
bertura

duas

"masoquista

que não reg:lstra ocorrência

moralmente

Esta percepç~o
abordam

evoca

sente o gume afiado

moral

lado, a convivência

das "classes

em atividade

gas; utilização
etc.

e esta

a ambiguidane

ou traficantes

- avaliados
sao

(67).

sua margem"

e acuou a Polícia,

mente com a sua auto-imagerr. de classe
grupos

,

esquerda. _ Aí o rio fala:

domiciliar

social e ocupacionalrnente

travestis

O rio

pula no rio

vê a soc Le dade como

conquistado,

política,

o pescoço'; (68).

enfatiza

"de linha

O policial

da organização

pris~o

fi

pula no ria.

com seu agressor:

o bandido

f~cil, no terreno

legaliáade

volta nara

política,

conotação

um marginal

a para a margem

patológicamente

Brasil,

vai ceder

sem nenhuma

da marginalidade

da sociedade.

identificando-se

conotação

por favor, nos acuda.

cai fora, e o policial

sentações

sem nenhuma

De vez em quando,

luta com o marginal
Polícia,

esquerda,

rar quando

Ronano.

nestes

de políticos,

sos que tem gente

mais nItido

da criminalid.aàe da classe

do Império
porque

ganha um contorno

Os piores

e da pr5pria

grande envolvida,

IlVivemos corno

são feitos por

polícia"

voce começa

na

filhos

prensando"

(7 O) ;

(69): "nos

ca

a mexer mas tem que pa
e lá eles

falam

"se voce vier bem

vesti

senao vai para a Corregedoria

que a gente est~ caluniando,
do, .com todos os dentes,

crimes

policiais

a gente não po0.e por a mão, eles têm toda a co

de magnatas

chega neles,

média:

quando

li;rpinho, voce e ouvido,

-

mas muito

raramente

,

..•

e p re so " (7l).

Não é apenas a legislação (ou a ação do Judiciária) que

cria

obstáculos ao pleno exercício do poder de polícia - este se torna

rare

feito ao atingir grupos mais centrais na sociedade que, por um
lado,
beneficiam-se da ação policial quando esta se volta para o
controle
das "classes perigosas" mas, por outro lado, rejeitam
ideológicamente
a organização e impedem a busca universalista da justiça pelo uso
poder para defesa de seus desviantes.

Este dilema se expr-e ssa

de
clara

mente numa entrevista com um policial: "Se uma puta é agredida em

um

restaurante e eu intimo o proprietário, o pessoal de classe média

fala

que polícia é assim mesmo, em vez de prender assaltante fica protegendo
puta.

Se eu não levo o caso para a frente, a turma de esquerda

aue polícia está aí para proteger a-classe dominante

ll

fala

I

(72).

j

-I

,

r

Assim, o policial se vê "distribuindo. justiça,por amostragem" confundindo, em sua atividade prática, crimé e probreza~ mesmo reconhe
cendo a precariedade empírica desta identidade - IInomorro, moram umas
10.000 pessoas e só tem uns 10 marginais" (73) ou sua perversidade
so
-cial - "quando entramos numa casa do morro é que a gente vê a miséria.
_Porra, aquele cara tem mais é que roubar, t,inha ê que pagar numa metra
lhadora" (74). Nesta atividade, o policial desempenha um papel de mae
ereadrasta da pobreza urbana: esta ê objeto de vigilância e
repre~
sao, mas, ao mesmo tempo, a polícia é para ela uma organização
abe.c-ta
(pela origem comum de classe, pela proximidade ecológica entre distrito
e periferia ou por relações de vizinhança entre policiais e
Esta abertura é percebida na busca de resolução policial e

pobres) •
problemas

domésticos ("brigas de pinico") como alternativa a soluções judiciárias,
na demanda de arbitragen policial de problemas de vizinhança ou na as
sunção, pela polícia, de papéis assistenciais (prestação de socorro
dico, assistência a parturientes, conselhos e advertências a
e maridos rebeldes, etc). f'.o!as
a mobilização da oo Lfc.í a para

roê

filhos
resolução

cieproblemas é um recurso utilizado em bases individuais criando identi
dade entre policia e pobreza: "o pessoal da favela não entrega
para a polIcia. 50% não deda porque tem ffiPC..O.
sr,% acoberta
saúva não pica perto do ninho.
cego" (75).

É a lei - todo munco

nada
porque

é muêo, surdo

Ao impor seu modêlo de ordem na periferia social, o

e

policial

se vê desempenhando um Y)anelno l.Lt í.co; a "Ldnha+de+ f r-en t.e" da policia é
t ambêm

"a Lí.nh
a+de+Ez-e

nt;e

Esta.do".

(10

J'.·las

ro nüação

entre a polícia

o Estado é amb Lçrua - a mesma ordernestatal que a nolf cí.a

e

representa

e supcrta limita seu po~er através da leqislação, da transferência para
a Polícia ~Ililitar
de suas funções ostensivas ou c.a forrnu
lacjio de políti
cas salélriaisque tornam a Dolícia de carreira pouco cor.metitiva no mer
cado.

o baixo poder institucional

r1a

polIcia revela, por um lado,

indiferença do Estado em relação ao probleMa da seg~rança pÚblica.

a

r·
1

Na

-

perspectiva dos administradores, esta indiferença se manifesta no cara
ter residual do tema no planejamento estatal - demandas e necessidades
de segurança so entram na agenda do decisor quando o problema da criITá
nalidade ganha saliência, através da imprensa ou de pressões de

grupos

poderosos (Associação Corner
c aL, por"exemplo) .'.
í

i.
I

t

t

Na perspectiva da "Lí.nha+de+f
rerrt
e

?',

a indiferença do

Estado

pelo problema tem a ver com a contenção da atividade criminosa e

seus

efeitos dentro dos limites da classe baixa urbana: "Eu vibrei com o as
saLt.o do Caràeal. O oovê.r
no só se nreocupa com o problema do
crime

I

quando gente da elite é assaltada. Se a filha do ~inistro ••• fosse

I

es

I
,

I

truprada, aI sim, o governo fazia alguma coisa.
filhan (76).

"'·~.as
o ••• não t.em

nem

I

i
o!

\
Contudo, o baixo poder institucional da polIcia nao resulta ap~
nas do caráter secundário do problema da segurança pÚblica nas
polIti
cas governamentais. Ele decorre taMbém da desconfianca de policiais .em
relação à politica partidária: a função policial se define com referên
cia à sociedade, não ao Estado. A polícia, oroanizando-se em
termos
rigidamente burocráticos (e, portanto, politicamente neutra) tem poucos
recursos a oferecer na competição ~artidária por votos e
eleitores:
"PolIcia não dá voto, pelo contrário. Se a gente agir direito, a gente
prende filho de prefeito, atrapalha negócio de gente importante.'

PolI

ela tira votol' (77); "políci~ trabalha com estatistica negativa, para a
população o policial é um tipo meio cafageste, isto aqui é um

terreno

onde ninguém quer entrar" (78).
políticas de enfraquecimento da polIcia são interpretadas,

nes

ta perspectiva, como estratéqias de neutraliza~ão de uma organização p~

tencialmente

recalcitrante:

nar a polícia

"há

fraca e corrupta,

bem paga c independente

a ~ercenção

da marginalidade

pouco eficiente.

mento da organização

em relação

e isolamento
Defendido

poder e acreditando
mos",

é

Por um lado, esta narginalidade

sua clientela:

isolar-se

Por outro,

tor

PolIcia

política

usada como

explic~

ela estimul~

o

isola

Entretanto,

do policial

sobre

formal que legitima

praticamente
significa

absor

e

o grau de poder

por uma estrutura

realizar

social

e à ·sociedade.

ao Estado

não afetam

na sociedaêe

formas soeietárias

em

da SOCie(~2de", o Policial

ção àe um desenpenho

marginalidade

do Estado

assim ele é maleável.

por0ue

como o "Lixeiro

ve, em sua alto-imagem,
da orsanização.

latente

(7q).

H

D~finindo-se

interesse

UJTl

a justiça

afastar

este

"Fora dos Formalis-

da organização

possíveis

I

de controle.

.1

I
i
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ALIVIO

=

BRIGl,

DE

I?RONCA

=

CAGOETE

CARANGÃO
CARDEAL

DJI..s CLASSES

POLICIAL

Advogado

pnaco

= Briga

Crime

=

Dedo duro

=

=

ênibus
Escrivão

entre vizinhos,

Confusões

PERIGOSJI.S

de

Car

=

CARRETEL

=

CHORRO

Lin~a de 8nibus

Furto em bolsa ou em bolso,

batedor

de carteiro
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drão em Geral.
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=
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=

PA.RALELO = Hercado

PIANO

=
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Bolsa

PALQUEIP~

=
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que furta em bolsa

Jl.1áquina
de escrever

=
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e faca

descuido.

roubados

ou está

escondido

