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Em 1991 , com a criação do núcleo de Pesquisa, o !SER deu ifficio ao seu 
programa de trabalho na área de violência e justiça. Esta iniciativa só foi possível 
em função do apoio financeiro recebido de instituições como a Church of Sweden 
Mission, Broederlijk Delen, Fundação Banco do Brasil e da empresa privada Castro) 
Brasil Ltda. 

Em 1995, após a reestruturação de sua linha de trabalho, o !SER deu inicio ao 
" Programa de Pesquisa em Segurança e Direitos Civis", no âmbito do qual foi 
organizado o Fórum Lei e Liberdade. 

As atividades de pesquisa desenvolvidas em 1996 pelo Programa de Pesquisa em 
Segurança Pública e Direitos Civis do ISER contaram com novos apoios financeiros 
vindos das seguintes instituições: 

• Organização Pan-Americana de Saúde 

• Banco lnter-americano de Desenvolvimento 

• Fundação Rockfeller 

• ,')'ecretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

• Fundação Ford I ANPOCS 

• USAJD 

No presente volume do Fórum Lei e Liberdade apresentamos algumas das pesquisas 
desenvolvidas por Pesquisadores do !SER ao longo do ano de 1996. Na próxima 
edição do Fórum Lei e Liberdade esperamos poder apresentar os resultados de 
algumas das pesquisas em curso no ano de 1997, entre as quais destacam-se: 

• Atividades e Normas Culturais Frente à Violência em Cidades 
Selecionadas da Região das Américas, em colaboração com a 
01ganização Pan-Americana de Saúde. 

• Magnitude e Custos Econômiços da Violência em Cidades da 
América Latina, com apoio do Bancô lnter-Americano de 
Desenvolvimento 

• Avaliação das Políticas de Controle da Criminalidade no Rio de 
.Janeiro,desenvolvida em colaboração com Comissão de Segurança 
Pública da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Entre as atividades planejadas para 1997 encontra-se ainda a terceira edição do 
Fórum Lei e Liberdade , mais uma vez coordenada pelo professor José Murilo de 
Carvalho. 

Esta publicação foi possível ,graças ao apoio da USAID. 
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Ji_._.J:~ urante o ano de 1996, o Fórum Lei 
e Liberdade deu seqüência aos debates 
iniciados no segw1do semestre de 1995. 
Esta publicação traz o reswno de doze 

apresentações feitas durante o ano, todas 
girando em tomo do núcleo central de 
preocupação do Fómm: os direitos do 
cidadão, sobretudo civis, os instmmentos 
de sua garantia, sobretudo a polícia e o 
judiciário, e a cultura política democrática. 
Ressalte-se o caráter empírico de todas a 
apresentações baseadas que foram seja em 

relatos de experiências, seja em pesquisa 

de opinião ou de arquivos. 

Para melhor acompanhamento por parte do 
leitor, abandonou-se a ordem cronológica 
em que as apresentações foram feitas em 

tàvor de um arranjo temático. Assim é que 
no primeiro bloco, intitulado "Polícia: luz e 
sombra", são apresentadas duas 
experiências exitosas de policiamento 

democrático, uma no Canadá (Tim 

Quigley), outra no Espírito Santo (Luiz 
Fwaz Mulin e Coronel Carlos M.N. da 
Paz). A confiança e a colaboração da 
população aparecem nos dois casos como 
condições necessárias para o bom 
policiamento. Ainda nesse bloco é 
apresentada uma proposta de 

administração da ordem pública, orientada 
pela cooperação entre as diversas agências 
públicas encaiTegadas do problema 
(Jacqueline Muniz e Domício P. Júnior) 

O lado de sombra aparece nas duas 
apresentações seguintes (Renato Fagundes 

I Wilson Aquino e Sérgio Verani). É aí 
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José Murilo de Carvalho 

documentado com números o grande 
aumento recente nas mortes de civis pela 
polícia militar do Rio de Janeiro e 
mostrado o instfWllento legal, o auto de 

resistência, que lança um manto de 
impunidade sobre essas mortes. 
Finalmente, é feita uma avaliação da 
Operação-Rio em tem1os de seu impacto 

sobre o nt:unero de delitos (César Caldeira). 
O segundo bloco, intitulado "Justiça : 
distante e desigual", apresenta três 
pesquisas, uma sobre o acesso ao judiciário 

e duas sobre o tratamento dado pela justiça 
penal a duas minorias, as mulheres e os 

negros. A primeira (Mário Grynszpan) 
mostra o baixíssimo nwnero de pessoas 
que recorrem à justiça comum e a imagem 
negativa que ela possui entre a população. 

O recurso é mais freqüente e a imagem wn 
pouco melhor quando se trata da Justiça do 
Trabalho. As pesquisas seguintes 
mostram com clareza o viés do Ministério 

Público e da justiça penal no tratamento 
de crimes contra as mulheres (Sérgio 

Carrara et a !ii) e do júri em relação a 
. negros e pardos (Carlos Antônio Costa 

Ribeiro) . 

O último bloco, "Cidadania e cultura 

política", inclui apresentações de alguns 

resultados da pesquisa Lei , Justiça e 
Cidadania, realizada pelo CPDOC e pelo 

!SER na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (à qual se prende também a 

apresentação de Mário Grynszpan). A 
primeira documenta o baixíssimo grau de 

recurso à polícia por parte de pessoas 

5 ... . 
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vítimas de furto, roubo e extorsão (Leandro 
Piquet Cameiro). A segunda revela o 
baixo grau de envolvimento social c 
político da população e a grande ignorância 
em relação aos direitos assegurados pela 

Constituição (Dulce Pandolfi). A terceira 
mostra o predomínio da natureza nas 
razões que o brasileiro tem de orgulhar-se e 

a baixa confiança que ele deposita em seus 
concidadãos (José Murilo de Carvalho). 

Do primeiro bloco conclui-se que é 
possível, mesmo no Brasil, uma vez 
verificada a necessária vontade política, 

construir-se uma polícia que seja ao 

mesmo tempo eficiente e democrática, isto 

é, sintonizada com os interesses da 

população. Eficiência e sintonia, entendida 
esta última como confiança e cooperação 
da população, aparecem, aliás, como 
tem1os inseparáveis. Do segundo deduz-se 
que a imagem negativa que a população 
tem do sistema judiciário, embora talvez 

um tanto exagerada , tem base na realidade 
do funcionamento desse sistema. 
Do último surge a contundência de um 
problema ainda mais sério: tmla cultura 

política caracterizada por baixa 
consciência dos direitos próprios e alheios 
c uma baixa disposição à ação coletiva . 
A refonna das instituições encarregadas 

da garantia dos direitos terá que ser 

acompanhada de mudanças nos valores 

c práticas sociais. 
Será longo o caminho a percoiTer. 
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0 POLICIAMENTO 

APOIADO Ttm Quigley 
Superintendente da Real Polícia Montada do 
Canadá (RCMP) . 

NA COMUNIDADE 

C onstituída por ato do parlamento em 
1873, - enquanto polícia montada da região 
Noroeste e, portanto, tendo como primeiro 
mandato assegurar um processo de 
assentamento pacífico do que é hoje o 
Canadá Ocidental, levando-lhe a lei c a 
ordem, e tendo, então, Lun claro perfil 
militarizado - a RCMP foi , ao longo dos 

anos, se estabelecendo como a força 

policial nacional do Canadá. 

Hoje, os seus 21.536 homens e mulheres, 
organizados em 700 destacamentos c 14 
divisões, detêm oito dos dez contratos 

provinciais de policiamento c quase 200 
contratos municipais. 

A supervisão civil da RCMP tomou-se 

realidade em 1986, com a aprovação pelo 

parlamento canadense das emendas ao 
RC.'MP Acl que estabeleceram o Comitê de 
lnspeção Extema (ERC) c a Comissão de 
Reclamações Públicas 
da RCMP (PCC). 

Por que, após 113 anos de experiência no 

cumprimento da lei , o parlamento 
canadense viu a necessidade de criar dois 

corpos civis de supervisão e controle da 

RCMP? De maneira simples, creio que se 
tratava de assegurar que a RCMP 
continuasse a ser vista como um símbolo 

de integridade, honestidade c justiça. Por 

esse ângulo, a supervisão civil revelou-se 

uma excelente maneira de ajudar nossa 

gerência a melhorar sua prestação de 
serviços ao identificar possíveis fraquezas 
nos nossos próprios programas. 
Os mecanismos de reclamação podem ser 

utilizados para diferentes fins : estabelecer/ 
reforçar padrões nacionais c assegurar 

consistência no serviço prestado. Ao 
mesmo tempo, abertura com respeito às 

reclamações públicas reforça a imagem da 

organização de responsabilidade c 

transparência frente á mídia, ás agências 
civis cxtemas c aos membros do 
parlamento. A consolidação de uma 
posição de efetiva transparência 

influenciará, por sua vez, o apoio geral à 
RCMP. 

Respeito. Como todos sabem, o respeito 

pela polícia não é algo que possa ser obtido 

coercitivamente c não acontece 

automaticamente. Conquista-se devagar e 
ao longo do tempo, como resultado de 
milhares ou talvez milhões de ações 
individuais por parte dos integrantes da 
orgamzação. 

No Canadá, particulannente após a 
inserção ela Carta do Direitos e Liberdades 

na Constituição, existem poucas, se é que 
existe alguma, formas de coerção legal ou 

obrigação de cooperar ou prover 
infonnação. Na verdade, nas poucas 

ocasiões em que isso existe, raramente são 

cfctivas. Assim, compreendemos, ao longo 

dos anos, que a polícia precisa do respeito 
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c da boa vontade dos cidadãos a que serve 

se quer tomar-se realmente eficaz. Para 
conquistar esse respeito, os agentes de 

polícia devem, individualmente, 
estabelecer a reputação de integridade que 

se rctlctirá beneficamente na integridade da 

própna organização. 

Em um clima de demandas crescentes por 

serviços policiais combinado com escassez 
de recursos públicos, toma-se necessária 
não apenas uma gerência intema 
imaginativa, mas, sobretudo, a participação 

e a parceria da comunidade. Foi visando a 

isso que a RCMP fortaleceu seu 

compromisso com um modelo de 

policiamento que já se provou efetivo. 

A filosofia do policiamento fundado na 

comunidade está profundamente enraizada 

na própria história e na do ancestral de 
toda a força policial modema, o bobbie 

inglês . Essa abordagem tem sido 

reintroduzida pela maioria das orsanizaçõcs 

policiais canadenses de fonm que estas 

possam prover serviços cada vez melhores. 

Muitos dos princípios que têm guiado as 

nossas forças policiais foram originalmente 

elaborados por Sir Robert Peel , a quem se 
credita a invenção da força policial 

modema c o desenvolvimento de inúmeros 

princípios ele policiamento hoje 

consiclcraclos básicos. Na rcalidaclc, alguns 
dos princípios fundadores de Sir Robert, 

como o estabelecimento de uma relação 

próxima entre a polícia c a comunidade, 

têm sido reexaminados c têm-se mostrado 

tão apropriados hoje quanto o foram há 
ISO anos. 

No Canadá cunhamos esta expressão: 
tJOiicialllento apoiado na COIIIIII1idade , mas 

t:ll \'CZ cada força policial tenha uma fonna 

própria ele dizer isso. Pccl expressava esse 

principio da seguinte maneira a policia é o 

Lei,\'· Uherclmle Fómm 1996 

O policiamento apoiado na com11nidade 

público e o público é a polícia .... Embora 

pareça simples à primeira vista , no ceme 
desta idéia está o reconhecimento de que o 

poder que a polícia tem de cumprir as suas 
responsabilidades vai sempre depender da 

aprovação pública de sua existência, das 

suas ações e de seu comportamento. 

Nós também advogamos a prevenção 

criminal como altemativa ao simples 
controle da população c o cumprimento da 
lei como parte importante do sistema 
judiciário, particulannente porque o 

conta to com a polícia é talvez o único 

conta to com o sistema judiciário que o 

cidadão médio vai estabelecer ao longo de 

sua vida. 

Parceria . Nesse sentido, o policiamento 

apoiado na comunidade é uma fonna 
progressiva e pró-ativa, um estilo 

colaborativo de prestação de serviços 
fundado na parceria e na troca de 

infonnações . O propósito primordial da 
criação dessa parceria é que o crime c a 

desordem socia l serão identificados e 

resolvidos juntos, de fonna a incrementar a 

qualidade de vida na comunidade. 

Contrastando com isso, o velho 111ode/o 

tradicional entàtiza a resposta rápida às 
chamadas c, portanto, é mais reativo que 

pró-ativo no cumprimento da lei c no 

enfrentamento dos problemas da 

comunidade. 

Como a percepção costuma ser tão 

importante quanto a realidade, se estamos 

buscando um policiamento comunitário, 

se queremos trabalhar cm parceira com a 
comunidade, nossos procedimentos devem 
estar abertos ao escrutínio público. Como 

policiais, vemos os eventos a partir de um 

ponto de vista singular, assim não deve nos 

surpreender que a comunidade suspeite 

crescentemente de uma organização 

policial que não inclua o público cm seus 

9 ... 
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mecanismos de desempenho. 
A integridade de uma polícia não resulta 

do fato de seus profissionais serem 
perfeitos, mas da sua abertura, lealdade c 
rapidez, quando se vê acusada de erro ou 
mau comportamento. 

Ao longo de sua história, a RCMP 

percebeu corretamente que sua imagem 
junto ao público, sua reputação c o respeito 

conquistado pelos seus membros, tomou-se 
um de seus patrimônios mais valiosos. 

Mais que isso, esse patrimônio pennite 
realizar um trabalho policial melhor do que 
o que se pode fazer quando se tem uma 
imagem ruim junto ao público. 

Mas o atual ambiente intemo, hoje aberto à 

experimentação de wna nova abordagem 
no enfrcntamcnto de conflitos, não foi 

sempre assim. A evolução de nossa cultura 

deve ser atribuída em parte ao impacto 
pedagógico dos nossos organismos de 

controle civil c à sua habilidade em 

conquistar contiança junto aos processos 
decisórios da corporação, assim como à 
cooperação crescente com a comunidade 
que policiamos. 

Para a RCMP, chegou a hora de utilizar a 
transparência junto ao público como 
método de avaliação. Os cidadãos que têm 

assento nos corpos de inspeção são meros 
executores da vontade daqueles para quem, 

em uma democracia, o policiamento é algo 
tão importante que justifica sempre uma 
segunda opinião. Assim, como muitas 
organizações policiais ao redor do mundo, 

a RCMP evoluiu nuno a uma concepção de 
policiamento que busca atender cada vez 
mais às expectativas da comunidade. 
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POLICIAMENTO 
INTERATIVO: 

Luiz Ferraz Mulin 
Pr~(eito - Guaçuí/ES 

C'1 Carlos M. N. de Paz 
comandante da PM!ES 

A EXPERIÊNCIA EM CURSO 

NO ESPÍRITO SANTO 

.. /;':'~:~:~~~': .. criação do primeiro Conselho 

Municipal de Segurança Pública no 
Espírito Santo, prevista em decreto do 

govemador Gerson Cama ta c tomada letra 

morta ao longo de dois govemos estaduais, 

não visava diminuir a criminalidade e sim 

reprimir a violência policial. 

Segundo o prefeito capixaba de Guaçuí, 

Luiz Femz Mulin, ao assumir o segundo 

mandato e em oposição política ao então 

govemador do estado, Albuino Azeredo, a 
Prefeitura não tinha acesso nem à Polícia 

Militar, nem à Polícia Civil. 

Para enfrentar a grave situação local- cm 

que pessoas eram aleijadas por policiais, 

alguns policiais chegavam a tirar a 

namorada do trabalhador e até mesmo as 

questões trabalhistas eram resolvidas aos 
pescoçõcs pela polícia , que agia a mando 
dos tàzcndciros, os quais também 
dominavam o sindicato local dos 

trabalhadores rurais- e diante da 

impossibilidade de aproximação com o 

govemo estadual, o prefeito procurou o 

coronel Carlos Magno, que conhecera no 

movimento estudantil de 1968, c então 

sem função de comando na Polícia Militar 

do estado do Espírito Santo. 

Além da orientação técnica, a prefeitura se 

benefíciou com a substituição do então 

Lei ,f. Lihen./aJe Fórum 1996 

comandante da Polícia Militar local , um 
capitão considerado linha dura, pelo 
capitão Júlio Cczar da Costa, oticial de 
fonnação humanista , que comprometeu-se 

a ajudar na criação de uma polícia cidadã, 

esperando da prefeitura ajuda no 

reaparelhamento da PM local, então 

extremamente carente de condições 

materiais de trabalho. 

A criação do Conselho Municipal de 

Segurança Pública teria acontecido, 
portanto, em tun momento caracterizado 

pelo prefeito como de anarquia político

institucional : o apoio eleitoral do 
govemador à candidatma do Cabo Camata 

estimulava ameaças feitas pelo setor de 
investigação da PM (P2) ao prefeito e 

soldados da PM, além de fazer propaganda 

aberta da candidatura do Cabo Camata . 

Chegavam a parar simpatizantes do então 
candidato e hoje govcmador Vitor Buaiz 
para tirar-lhes material de propaganda. 

Interativo - Integrado por representantes 

da sociedade local (Associações de 

Moradores, Clubes de Serviço, Conselhos 

Municipais, como o Conselho da Criança e 

do Adolescente) e articulado com a 

prefeitura através da Secretaria Municipal 

de Ação Social, o conselho aproveitou-se 
do novo clima criado pela eleição de Vítor 

Buaiz - onde o coronel Carlos Magno 

Nota: O resumo da 
intervenção de Luiz 
Ferraz Mulin e 
Carlos Magno 
Nogueira da Paz 
baseou-se em 
debate realizado 
no Fórum Lei e 
Liberdade no dia 
16 de Julho de 
I 996, sendo de 
responsabilidade 
do redator. 
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asstm1iu inicialmente a função de 

orientador técnico do govemo na 
fonnulação de políticas de segurança 
pública -para desenvolver-se: engajou-se 
no projeto de implantação de uma polícia 

com uni tá ria. 

Seguindo o princípio fonnulado por 

Maquiavel de que o povo conspira com 

quem o protege, a prefeitura de Guaçuí · 

comprometeu-se em dotar a polícia de 
condições materiais de ação, enquanto o 
comando dos 58 homens da companhia 

local engajou-se em conversas, palestras e 

atividades voltadas para a reeducação da 

PM. A implantação de um modelo onde o 
policial perdesse o poder de ameaça c 

twor herdado do regime autoritário 

ensejaria o surgimento de cidadãos 

também no interior da polícia . 

Este fortalecimento do espírito de 
cidadania no meio militar caminhou, 

portanto, em paralelo com a detinição da 
política de segurança pela comunidade 

representada no Conselho. Enquanto o 

comando {azia a cabeça do PM local , o 

Conselho passava a dizer onde c como 

aluar, chegando mesmo a sugerir a punição 

de policiais. Nos primeiros meses de 

atuação do Conselho, o índice de 

criminalidade caiu em 25%. Dois anos 
depois , esta redução foi computada cm 

48%, ao mesmo tempo cm que 86% da 

população, segtmdo levantamento do instituto 

de pesquisa Futura , passaram a classificar 

a Polícia Militar como boa ou ótima. 

Avaliação - Rcsponsá vcl pela distribuição 

dos 2,6 mil reais postos à disposição pela 
Prefeitura, além dos recursos 
complementares doados por I 02 

empresários loca is , o Conselho passou a 

utilizar-se também das denúncias 

depositadas nas urnas interativas 

espalhadas pelos bares da cidade c de um 

programa de rádio, onde o comandante da 

PM responde, com telefone aberto, aos 
questionamentos da sociedade, para 
orientar a sua ação. 

A ação do conselho não se limitaria, 

porém, á distribuição de recursos : além de 

assumir as despesas de gasolina e refom1as 

do prédio da delegacia local ou a 

infonnatização e dotação da PM local com 

um bom serviço de comunicação, o 
Conselho participa da avaliação do 
trabalho da PM c envia , por exemplo, uma 

cópia das oco1Tências registradas pela PM 

não apenas para o delegado, mas também 

para o promotor público local. 

A exigência de abordagem educada de um 

a três desconhecidos em cada ronda, sob 

pena de perda de pontos, teria contribuído, 

por exemplo, para a diminuição do furto de 
veículos na cidade (há um ano não se 
registra roubo de caiTo) c dos crimes de 

mando (desmantelamento do chamado 

sindicato do crime no distrito de lbitirama 

c prisão de policiais mineiros chegados à 
cidade para matar tàzendeiro local) 

Ao abandonar o papel de guarda pretoriana 

dos fazendeiros , deixar de tomar dinheiro 

de usuários locais de maconha ou 

dispersar-se na prisão de bêbados, que 
passaram a ser levados à família, a PM 

pôde, inclusive, ampliar suas funções: 
atendimento de emergência na madrugada , 

por exemplo. 

Instrução - Segundo o coronel Carlos 

Magno Nogueira da Paz, um dos elementos 

responsáveis pelos sucessos dos Conselhos 

Municipais é hoje princípio adotado no 
comando da própria PM estadual: a 

operacionalidade deve caminhar a reboque 

da instrução.As mudanças na política de 

segurança de Guaçuí foram facilitadas c 

acompanhadas por mudanças no âmbito da 
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política estadual de segurança pública . No 

nível estadual, o coronel começou 
assumindo a chefia da Casa Militar, 
quando se dedicou a estudar, debater e 
elaborar políticas, passando a seguir ao 
comando da PM estadual , e só então, 

passando às ações, como a implantação do 
chamado policiamento modular nos bairros 

mais problemáticos. 

Segundo o coronel, qualquer mudança deve 

começar pela mudança de mentalidade. Na 
polícia interativa, a instituição deve aceitar 
as detenninações da opinião pública. Os 
conselhos de segurança pública teriam o 

mérito de deslocar o eixo do poder: ao 
invés de guarda pretoriana das oligarquias 

e objeto de influências político-partidárias, 
a PM passaria a funcionar como guardiã 

Lei ,e. Li herdade Fómm I 996 

Policiamento Interativo: A experiência em curso no ES: 

das comtmidades, sendo, portanto, melhor 

aceita, sobretudo nos bairros operários e 
mais humildes. A polícia, compreendendo 
que as questões morais são bem mais 
importantes que as materiais e que a soma 

dos ingredientes, sem instmção, não gera 
bolo, deveria partir para a ocupação 
territorial consciente de que não pode ser 

temida, pois quem teme, odeia e quem 

odeia, não confia . 

Em um bairro operário como o de Serra, 
localizado em Vitória, e considerado até 
então o 2" mais violento do estado, a 
excelência do modelo interativo de 
ocupação territorial (implantação de 

módulo policial) ficou demonstrada com a 

queda do índice de criminalidade em 53%. 
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PUBLICA 

][:;;;:,,. cstaurar a ordem pública nas grandes 

cidades é um desafio planetário. Todas as 

metrópoles registram um aumento 

preocupante dos índices clássicos de 

criminalidade c de desordem, bem como 
um incremento inédito de violência letal. 
Qualquer resposta a esta questão exige 
uma compreensão abrangente das 
dinâmicas concretas que se concentram por 

trás deste problema. Isto implica um 
enfoquc que reconheça a especificidade 
local da ordem pública sem perder de vista 

a sua componente global. 

É fundamental expandir horizontes: buscar 
reenquadrar o desafio da ordem nas 
sociedades democráticas, dar conta das 
necessidades de preservação da lei c da 

ordem de fonna eticaz e eficiente, absorver 
o verdadeiro impacto do conjunto de 
fenômenos que se associa ao tcnno 
"globalização" -a digitalização da 

economia , a planetarização da logística, o 

desenraizamento das culturas nacionais, a 

instantaneidade dos meios de 
cmmmicação, a facilidade dos movimentos 
transfronteiras de pessoas c bens. Uma 
contra parte desse nosso bravo mundo novo 
é a intemacionalização de certas 
modalidades criminosas e, mesmo, a 

maturidade de uma "economia das trevas" 

que trafica indiferentemente drogas, annas, 

jóias, pessoas, produtos industriais, 

minérios c infonmção. Neste novo cenário, 
é evidente que se devem redefinir as 

funções policiais dos Estados, articulando 

as expressões locais, regionais, nacionais e 

intemacionais mun aiTanjo capaz. Há que 
se ultrapassar, portanto, os preconceitos e 
casuísmos históricos que tradicionalmente 
têm alimentado resistências corporativas c 

institucionais. 

Experiências recentes demonstram que 
respostas tradicionais de endurecimento ou 

ampliação dos meios não produzem os 

resultados esperados. Iniciativas de 
incremento de recursos c propostas de 
"políticas de segurança" alheias à literatura 
intemacional c à realidade da preservação 
da ordem pública loca I têm-se revelado 

ineficazes c onerosas. Por outro lado, é fato 
notório que o endurecimento das penas ou 

a ação catártica de uma "declaração de 
guerra" aos criminosos também não 

conduzem a resultados aceitáveis, 

chegando a pôr cm risco a credibilidade da 

Justiça e das forças policiais perante a 
população . 

Trabalhar cm prol da ordem pública não é 

uma tarefa fácil. No caso brasileiro, há 
muito o que fazer. É preciso, entre outras 

iniciativas, considerar os constrangimentos 

e as demandas sócio-culturais que 

confonmm as condições de possibilidade 
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para a preservação da ordem pública ; 

buscar fom1as conseqüentes de cooperação 
entre as cmmmidades e as agências 
envolvidas na produção de ordem pública 
além das forças policiais; e desenvolver 

ferramentas de avaliação, planejamento, 
controle e autoaperfeiçoamento das 
agências cuja influência sobre a ordem 
pública é direta e executiva -as policiais e, 

em alguns papéis específicos, as forças 
annadas. 

A adesão responsável a esta perspectiva 
exige o enfrentamento de dois distintos 

desatlos: o primeiro é o da mudança de 

mentalidade . Persistem entendimentos e 
práticas orientados por uma visão de 
segurança obsoleta, que privilegia a razão 
de Estado e considera a ordem pública um 
"assunto de responsabilidade exclusiva da 
polícia". Esta mentalidade impede a visão 
democrática de LU11a ordem pública -
prestação de mn serviço às comunidades -

c tem contaminado não apenas os 
executivos e administradores responsáveis, 

mas também os a tores da sociedade civil 
organizada. Obstaculiza, ainda, uma 
percepção clara da natnreza dos problemas 
e das dinâmicas relacionadas à ordem 

pública contemporânea. É imprescindível 
desam1ar e atualizar mentalidades para que 

se possa viabilizar uma ordem pública 
adequada às necessidades atuais e 

obediente aos limites de uma sociedade 
democrática e plural. O segundo é o de 
fJfOVerferramentas e ii1SII/110S . [ncxistem 
critérios de mensnração de resultados, 
instrumentos de avaliação, sistemas de 
monitoramento. Não há estruturas para a 

incorporação das demandas de ordem de 
uma sociedade em mudança contínua. 

Ignoram-se as diferentes expectativas das 
comunidades e, por conseguinte, a 

especitlcidade das demandas locais e seus 
efeitos na ordem pública . As distintas 
atividades profissionais, a multiplicidade 

Lei ,f. Liberdade Fómm 1996 

Administração Estratégica da Ordem Pública : 

de estilos de vida metropolitanos, a 

proliferação de práticas infonnais e os 
enraizamentos identitários locais e difusos 

questionam a lógica e mesmo a validade de 
intervenções orientadas pelos interesses de 

um inexistente "cidadão médio, ordeiro e 
cordial". Nesse sentido, é impossível 
querer trabalhar ou mesmo entender a 
ordem pública sem a consideração 

generosa das dinâmicas nrbanas 
contemporâneas em cada grande cidade. É 
nrgente a necessidade de public relations 

modemas e de ferramentas de avaliação 

adequadas à nossa realidade. A gestão 
democrática da ordem pública vai além do 

simples provimento de serviços policiais. 
Por um lado, requer o consentimento e a 
participação dos cidadãos. Por outro, 
necessita prover os insumos para o 
entendimento e para a ação. Um e outro 
dependem da realização sistemática de 
pesquisas capazes de fonnular diagnósticos 
e orientar altemativas. 

Estes desafios têm sido sistematicamente 
subestimados. De fato, a despeito da 
disposição participativa da população, da 
capacitação técnico-operacional das nossas 
agências policiais e do acervo de estudos e 

experiências nacionais e intemacionais, 
não se percebe nem uma administração 

modema, nem Lm1a ação estratégica na 
ordem pública. Tem-se seguido de 

prioridade circunstancial em prioridade 
circunstancial, de fonna unicamente 
reativa . Tal trajetória negligencia o 
relevante papel que os contribuintes, as 
agências públicas c civis têm na produção 
e na preservação da ordem. 

Os índices de conflitos, crimes e desordem 

pública apontam para variáveis extra
policiais como o ambiente comtmitário, a 

manutenção dos equipamentos coletivos, a 
prestação de serviços de utilidade pública, 
etc. A ausência de programas de 
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cooperação entre as polícias e demais 
agências públicas - sobretudo a 

coordenação entre elas e as necessidades 
de ordem - tem-se traduzido em 
desperdício de esforços e recursos, em 
isolamentos e concorrências institucionais. 
É inescapável a conclusão de que os 
aiTanjos atuais de preservação da ordem 
pública e de redução do ilícito são 
ineficientes. 

É oportuno caminhar nuno à ambição do 

que denominamos de administração 

estratégica da ordem pública. Por um 

lado, cabe dar conta do problema da ordem 
pública num mundo em que os recursos do 
Estado são declinantes, as demandas da 

sociedade são crescentes c em que se exige 
uma administração modema capaz de 
maximizar beneficias. Por outro, cabe 
reconhecer que a natureza essencial da 

ação policial é o uso comedido da força ou 

de sua ameaça , num cenàrio paradoxal de 

ampliação dos direitos c garantias 
individuais e de recrudescimento da 
violência anmda criminal, o que exige 
ações estrategicamente guiadas. Portanto, é 
adequado buscar uma administração 

estratégica como perspectiva estmturante 

para a gestão da ordem pública . Esta 
iniciativa corresponde à linha de trabalho 

que viemos desenvolvendo nos últimos 
dois anos e que entende a ordem pública 
como uma realidade mais ampla do que a 
contenção da desordem e a investigação, 

repressão c dissuasão do ilícito. 

Afinnamos que é a orquestração das 
comunidades com as polícias e com as 

agências públicas que produz ordem. Esse 

enfoquc identifica a necessidade de 

modemização conceituai e da atualização 
de mentalidade, métodos e ferramentas 
para a preservação da ordem pública. 
Entàtiza o papel da universidade como 
concentradora do acervo de experiências 

passadas e capaz de contribuir para o 
entendimento renovado das dinâmicas da 
vida urbana contemporânea, assim como 

das diversas demandas da sociedade por lei 

c ordem. Além disso, prioriza o diálogo 
aberto c franco entre a sociedade c as suas 
polícias, reconhecendo o valor da sua 
experiência acumulada , base essencial para 

quaisquer refonnas responsáveis. 
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PMDORIO 

MATA Renato Fagundes e Wilson Aquino 
Jornalistas do Jornal do Brasil 

CADA VEZ MAIS 

.Jrá em 3 I de março de 1996, em matéria 
assinada por Marceu Vieira, o JB 
constatava que, em Vigário Geral, famosa 
pela chacina que matou de wna só vez 21 

pessoas, agora matava-se a prestação. Os 
assassinatos passaram, portanto, a se dar 

em doses homeopáticas. Segundo 
moradores, isto teria coincidido com a 

posse do coronel Marcos Paes, em agosto 

do ano passado, no comando do 9" 
Batalhão, o qual minimiza a contundência 
dos ntm1eros : é o normal dos 

enfrentamentos. Somos recebidos a tiros e 

com tiros respondemos . 

O fato é que nos dois primeiros meses de 
1996 a Polícia Militar do Rio de Janeiro 
matou, só na capital, oito vezes mais civis 

(pelo menos 48 pessoas) do que durante o 
mesmo período do ano passado (seis 
pessoas). O aLm1ento reflete com 
fidelidade a política do secretário de 
Segurança, general Nilton Cerqueira, que 
privilegia e estimula o confronto como 

estratégia de combate à violência. De 
janeiro de 1995 a fevereiro de 1996, a PM 

matou 20 I pessoas na cidade do Rio de 

Janeiro. Nos mesmos confrontos, 12 

pessoas foram feridas e 12 presas, 
enquanto li PMs sofreram algwn tipo de 

ferimento. A média mensal de mortes nos 
cinco primeiros meses de 1995 era de 3 ,30. 

Na gestão de Cerqueira, saltou para 20,55. 

Até 18 de maio, data da posse do general , a 

Lei & Liberdade Fórum /996 

PM havia matado 16 pessoas em 1995. Em 
junho, foram mortas outras 13. Em julho, o 
nlm1ero subiu para 21; em agosto, chegou a 
26; e, em setembro, foram registradas 24 
mortes. Outubro, com 12 casos, foi o mês 

com o menor número de pessoas mortas 
pela PM desde a posse de Cerqueira. 

Mas a queda em outubro não constituiu 

nova tendência : em novembro, mês em que 
o governador Marcello Alencar baixou o 
decreto 21 .753 , que concede gratificação a 
policiais que praticam atas de bravura, o 

nlm1ero subiu para 18; em dezembro, 23 
mortes. Em janeiro, 16 e, em fevereiro, o 
número dobrou: 32 pessoas mortas pela 
Polícia Militar. 

Saldo - Levantamento realizado pelo 

Jornal do Brasil na Assessoria de 
Planejamento da Polícia Civil, que 
annazena todos os registras das delegacias 
do Rio, constatou o registro, apenas nas 37 

. delegaciàs distritais da capital, de 153 
mortes provocadas pela PM em 1995. Mas 

o saldo de mortes é ainda maior. Vários 
autos de resistência são registrados em 

delegacias especializadas - principalmente 

a Divisão de Repressão a Entorpecentes -

ou na Polícia Federal. O levanta1Í1ento do 
JB apurou, por exemplo, que o 9" Batalhão 
da PM, citado acima, teria matado 43 
pessoas de janeiro de 1995 a fevereiro de 

1996. O comandante Marcos Paes alega, 
entretanto, que seus policiais já mataram 

Nota: O resumo do 
conteúdo da 
intervenção de 
Renato Fagundes e 
Wilson Aquino, de 
responsabilidade do 
redator, utilizou uma 
sÚie de artigos 
publicados na seção 
denominada C idade, 
do Jornal do Brasil, 
Rio de Janeiro, nos 
dias 7, 8, 9, 10, 14, 
15 e 16 de abril de 
1996, e matéria 
assinada por 
Marc eu Vieira, 
publicada na edição 
do Jornal do Brasil 
de 31 de março de 
1996, também na 
editaria Cidade. 
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bem mais que isso: 75 supostos criminosos 

desde que ele assumiu o cargo, em agosto 
de 1995. 

Os números contidos nos autos de 

resistência -não tendo havido perícia no 
local na maioria deles, já que os mortos 

não estavam mais lá (dos 147 registras 

pesquisados, em 102 as vítimas foram 

removidas para hospitais)- indicam que, 

entre janeiro de 1995 c fevereiro de 1996, a 
PM do Rio matou, cm média, 3,65 em cada 
grupo de I 00 mil habitantes. O índice 

paulista foi de 2,68 por 100 mil habitantes. 

O comandante do 9< Batalhão assegura que 

seus homens, durante troca de tiros , teriam 
matado 75 pessoas cm sete meses . .lá as 

temidas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar 

(Rota) contabilizam, cm 12 meses, 69 

mortos em toda a Grande São Paulo. Na 

área de atuação do 9'' Batalhão, o recordista 
no número de mortes, o baino de Acari , na 
zona suburbana, registra o maior número 

de pessoas mortas pela PM : li das 201 
contabilizadas pelo .IB . A favela de Vigário 

Geral disputa o topo do ranking sete 
mortes em quatro registras. 

Agressão -O delegado Hélio Luz, chefe 

da Polícia Civil. desafia qualquer entidade 

de Direitos Humanos a mostrar vestígio 

de execução nos casos de autos de 

resistência, enquanto o govemador 

Marcel lo Alencar afinna que o número de 
mortes provocadas pela PM - cm operações 

classificadas por ela como contl·ontos -

acontece porque a PM, agora , está fazendo 

o seu trabalho: agora, se so.fi'e agressão, 

responde. 

.lá o secretário estadua l de Segurança 
reconhece que nem todas as mortes 

praticadas por PMs oconcm dentro da lei. 

Segundo o genera l Nilton Cerqueira. não 

somos ingénuos de dizer que todos os 

autos de resistência lenham sido 

exatamente dentro da lei . Em encontro 

com a dirctoria do Sindicato dos .lomalistas 
do Município do Rio, o general frisou que, 

devido á realidade em que vivemos, não se 
poderia exigir que os autos de resistência 

que chegam à justiça sejam registrados de 
forma peifeita, 0 11 seja, (jUe lenham 

formalismo e rigor na elaboração . 

O Conselho de Defesa da Pessoa Humana 

(CDDPH), presidido pelo Ministro da 

Justiça Nelson .lobim, comprometeu-se a 
discutir as mortes provocadas por policiais 
militares nas favelas de Acari c de Vigário 
Geral c a denúncia de estar havendo uma 

chacina a prestação naquelas favelas , 

praticada pelo 9'' Batalhão (Rocha 

Miranda), além de enviar um de seus 
conselheiros para acompanhar as 

investigações sobre as mortes nas duas 

tàvclas. 

Suspeita -O juiz da 2" Vara da Infância c 

da Adolescência do Tribunal de Justiça do 
Rio, Geraldo Luís Prado, por sua vez, 

solicitou à Secretaria de Segurança todos 
os registras de oconência referentes às 

mortes de menores cm todo o Grande Rio 

OS MESES EM QUE MAIS SE MATOU 
Fevereiro de 199 6 Agosto de 1995 Setembro de 1996 

) c 

Font P: Jornal do Brasil 
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oco1Tidas em 1995, para saber quantas 

destas mortes foram resultado de 

confrontos com a Polícia Militar. Isto em 

função da impressão pessoal de que houve 

um aumento no número de menores mortos 

pela PM . Dos seis menores mortos pela 

PM entre janeiro de 1995 c fevereiro de 

1996, em açõcs classificadas como 

confrontos, apenas um tinha antecedentes 

crllnlllals. 

Já o motorista da Ceda e Jorge Cordeiro, de 

58 anos, tem-se dedicado a investigar a 

morte de seu filho caçula , Constantino de 

Souza Cordeiro, apelidado de Dodô, de 17 

anos. Um dos mais de 200 civis mortos em 

conti·onto com a PM, Constantino teve sua 

morte registrada na 9" Delegacia Policial 

(Catete) como auto de resistência. Para 

provar que seu filho não era traficante c foi 

assassinado covardemente pela PM, Jorge 

Cordeiro tem ido constantemente ao Mono 

PAI do Rio mata cada vez mais 

do Cena Corá, no baino do Cosme Velho, 

onde o adolescente foi baleado, tentando 

convencer testemunhas da morte de Dodô a 

prestarem depoimento à polícia. 

Um documento da polícia civil intitulado 

Homicídios dolosos praticados contra 

crianças e adolescentes no Estado do Rio 

de Janeiro apontou um aumento de 16,2 % 
cm relação ao número de assassinatos 

contra menores em 1995 , em relação a 

1994. Em tennos absolutos, houve, em 

1995, 596 homicídios, contra 513 em 

1994, um acréscimo, portanto, de 83 

assassinatos. Segundo o documento, 

grupos de extennínio, homicídios simples c 

execuções de menores pelos traficantes de 

drogas são algumas das causas das mortes 

violentas no estado, sendo a capital a 
região mais violenta , com 285 

assassinatos. 

O BALANÇO DAS OPERAÇÕES 
Negros morrem mais .: .Jovem é maior vítima ............................................................ ..... 

Apreensões nos confrontos ......... .. . .... ............ . .. . .. .. ......................... 

Fuzis 
5 ,9% 

Fuute: .fomo/ do limsi/ 02/04196 

Revólveres (calibres 22, 32,36 e 44} 
Pistolas (45, 9 mm, 765, 635) 
Fuzis ( AR-1 5, AK-47, FAL} 

Não consta 

Outros ( melrallladora, granada, escopeta) 
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Nota: O resumo do 
conteúdo da 

intervenção, de 
responsabilidade 

do redato 1: utiliwu 
o livro Assassinatos 
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em nome da Lei 
fUma prdtica 
ideo/.ógica do 
tlireito penal/, 

Aldeharã, Rio de 
Janeiro, I 996. 

ASSASSINATOS 

EM NOME 

DA LEI 

:Em Barra Mansa, quatro rapazes são 
detidos por policiais e desaparecem. A 

reação do movimento popular organizado 

faz com que os autores sejam processados 
e condenados. Um desses policiais, vendo 
a manifestação popular em frente à 

Delegacia, observa, indignado: Não sei por 
que tanta coisa por causa de quatro pés

rapados . 

Em 8 de julho de 1982, por volta das 13 h, 

no interior do conjunto residencial Cruzada 

São Sebastião, foi morto Alexandre Carlos 
Alves dos Santos, vulgo Dez, pardo, 22 

anos, mensageiro. Era procurado por 
suspeita de furto, sendo encontrado nas 
escadas do prédio, mas correu e sacou de 
uma pistola que trazia escondida na sunga 

e efetuou alguns disparos, como infom1a o 
detetive. Este, em seguida, desferiu um 

tiro, que o atingiu pelas costas, 

derrubando-o. O auto do exame descreve 

um ferimento de entrada de projétilno 
dorso, na região lombar direita . A folha 
penal da vítima registra 17 anotações, sem 
o resultado. O Ministério Público requereu 

o arquivamento: { .. . }Alexandre Carlos, 
morto durante a ação policial, tinha 

passado condenável, sem dúvida w11 
micróbio social, para repetir a expressão 

usada pela digna autoridade policial. 

Os exemplos acima podem demonstrar que 
a prática do extermínio pem1anece atua l e 

Sérgio Verani 
Juiz de Direito e professor da Faculdade 

de Direito da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro 

recrudescida. Na visão do poder que 

oprime e extermina, os considerados pés

rapados e micróbios sociais podem ser 

mortos - não são reconhecidos como 
cidadãos, nem como seres hLmlanos . 

Ideologia -O exame da atuação da 
Polícia, do Ministério Público e do Poder 

Judiciário em uma hipótese específica - o 
homicídio praticado por policiais no 

exercício da ftmção - demonstra como se 

realiza ideologicamente a prática do Direito 

Penal. 

A reflexão sobre essa hipótese nasceu da 
minha experiência profissional no II 
TribLmal de Júri do Rio de Janeiro, por 
muitos anos, como juiz sw11ariante desse 

Tribunal e juiz titular da extinta 2• Vara 
Auxiliar do Júri e de pequena pesquisa 

realizada no Il Tribunal. 

Essa experiência mostrou que os 
arquivamentos fLmdamentados na 
existência de causas de exclusão da 
ilicitude raramente ocorriam. Tratando-se, 

porém, de homicídios praticados por 
policiais, os pedidos de arquivamento 

constituíam a regra, sendo exceção a 
denúncia. 

Percebi, aos poucos, que havia algwna 

coisa de comLU11 nesse procedimento 

generalizado: o seu conteúdo ideológico. 
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Criava-se uma nova fom1a de interpretação 

do Direito Penal: a interpretação 

ideológica. Os conceitos de legítima 

defesa , estrito cumprimento de dever legal 
c exercício regular do direito perdiam 
qualquer cientifícidade nessa prática . 

Dispensava-se a teoria do crime. Bastava a 

vontade de arquivar ou absolver 

sumai-iamente, para legitimar a ação 

policial. 

Resistência - O procedimento adotado 

pela autoridade policial, na hipótese 
analisada , é unifonne: em vez da prisão em 
flagrante dos policiais autores do 

homicídio, lavra-se um auto de resistência 

c o assunto está encerrado. Detem1ina-se a 

instauração de inquérito policial, que nada 
investiga c nada apura , pois geralmente são 

ouvidos os policiais que assinam o auto de 

resistência . Não há indiciado. Quando se 

indicia alguém, este é a própria vitima . 

Este procedimento foi inicialmente 
regulamentado pela Ordem de Serviço 

"N", n° 803 , de 2/10/1969, da 

Superintendência da Polícia Judiciária , do 

antigo estado ela Guanabara. Seu conteúdo 
é ampliado pela Portaria "E", n° 0030, ele 

6/ 12/197 4, do secretário de Segurança 

Pública . 

Essa Portaria , longa e detalhada, mantém 

inalterada c ainda desenvolve a ilegalidade 
básica o policial não é preso cm flagrante 

nem indiciado. A preocupação 

fundamental da Portaria é com o 
esclarecimento, no inquérito, das !ig11ras 

tJellais COI/.\'1/madas 011 tentadas pelo 

Oliositor d11rante a resistência. E 
dctcnnina que o inquérito, com o auto de 

exame cadavérico c o atestado de óbito do 
opositor, seja remetido ao juízo competente 

fiara processar e julgar os crimes 

1)/'C/ticado.l· pelo opositor, com o fim de 

tJermitir aojtiÍZO apreciar e jU~f!,a/' extinta 

Lei,\- Liherdude Fómm I 996 

Assassinatos em nome da Lei : 

a p11nibilidade dos delitos cometidos ao 

enfrentar o policial. Absurda 

inconstitucionalidade quem legisla para o 

policial que mata é o próprio secretário de 
Segurança, de nada valendo o Código 
Penal ou de Processo Penal e a 
Constituição Federal. 

Exclusão -No procedimento do júri, são 

raros os arquivamentos com base em 

causas de exclusão de ilicitude. Mas, 

tratando-se de homicídio praticado por 
policial, os arquivamentos são abundantes. 

Nesse sentido, a amostragem realizada no 
ll Tribunal de Júri é bastante significativa. 

Foram relatados 37 inquéritos c processos: 

são 42 mortes e dois feridos . 

Dessas 37 ocorrências, 24 foram em 

favelas , às vezes no interior do barraco e de 

madrugada (A casa é o asilo inviolável do 

indivíd11o; ning11ém pode penetrar nela. à 

noite, sem o consentimento do moradot; a 

não ser em caso de crime ou desastre, 

nem d11rante o dia, fora dos casos e na 

forma em que a lei estabelecer. A 

Constituição de 1988 acrescenta a 

necessidade de mandado judicial). 

Das 44 vítimas, 33 são pessoas negras c 

19 foram mortas com tiro pelas costas 

(região dorsal, lombar, occipital). 

Participaram diretamcntc dessas 

diligências 139 policiais, constatando-se 
_ferimento em quatro. Nesses quatro há 

dúvidas sobre a autoria das lesões. As raras 

ações penais instauradas encerraram-se 
com absolvição sumária ou com absolvição 

no júri, a pedido do Promotor. 

Essa pequena estatística é de uma 

contundência dolorosa . Não se tem notícia 
de arquivamentos c absolvições sumárias 

sustentados com tanto ardor, com tanta 

veemência , com tanta retórica autoritária . E 

com tanta violação do Direito Penal. 
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As rajadas de metralhadoras para as fugas, 

os tiros nas costas, a invasão dos banacos -

dá-se para tudo uma explicação. Mas tudo 
é explicado, na verdade, pela ideologia. 

Funcionaram nesses inquéritos c processos, 

fundamentando os arquivamentos c 

absolvições, 22 membros do Ministério 
Público c 25 membros do Poder Judiciário. 

Parece, sempre, que a fala é de uma só 

pessoa -essa é uma característica da 

ideologia: a generalização de detenninados 

valores e da fala que os legitima. 

Extermínio -No Brasil, o cxtennínio 

existe a partir de 1500, com o início da 

colonização. Era preciso extenninar os 

índios. A prática desse extermínio, sempre 
contra as classes oprimidas, pennanccc 
atual c recrudescida. A fonnalização 

jurídica dessa impunidade ideologizada 

prossegue imperturbável, com raras 

c:xceções: os policiais alegam cumprimento 
do dever c transfommn-sc em vítimas; às 
fugas, aplica-se a pena de morte sem 

amparo legal ; as vítimas, quando não são 

mortas, transformam-se cm réus, acusadas 

de tentativa ele homicídio contra policiais c 
até de crime de fonnação de quadrilha, no 

caso elos trabalhadores rurais. 

De modo geral, o sistema judiciário- único 

serviço público sem conselhos ou qualquer 

forma de participação da sociedade na 

elaboração ou plancjamento da prestação 

ele seus serviços -exercita , compactua com 

a exclusão c a eliminação. Nos autos de 

resistência , a lei é descumprida quando se 
trata de garantir o direito à vida c à 

li berdaclc. 
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OPERA CÃO RIO E 
~ 

CIDADANIA: César Caldeira 
Professor da Faculdade de Direito 
Ciindido Mendes-Ipanema e da 
Universidade do I<io de Janeiro (UNI
RIO) AS TENSÕES 

ENTRE O COMBATE À 
CRIMINALIDADE E A 

ORDEM JURÍDICA 

criminalidade violenta constitui um 

obstáculo para a construção de uma 
democracia estável c de uma cidadania 

clcmocrá tica. Mas dctcnninadas políticas 

ele combate à criminalidade, como a 

Operação Rio, contêm características de 

sclctivicladc, repressão c cstigmatização 

contraditórias com um sistema penal 
democrático (igualitário, justo c 

comprometido com a protcção da 
clignicladc humana). 

Produto de convênio assinado cm 3 I de 

outubro ele 1994 entre o govcmo federal c o 

elo estado elo Rio ele Janeiro, a chamada 

Operação Rio pode ser analisada 
criticamente sob alguns aspectos básicos, 
tendo como questão de fundo os modos ele 
comba te ctícaz à criminalidade organizada, 

dentro ele uma ordem jurídica democrática : 

quaIS os mecanismos c os recursos 

constitucionalmente previstos c postos à 

disposição elos tomadores de decisão, 

naquele momento, c quais os motivos que 

tornaram o convênio a opção politicamente 

vi:Í\cl , tendo cm vista a conjuntura eleitoral 
ele I CJCJ -r! 

Tendo cm vista algumas características 
singulares ela criminalidade violenta no Rio 

/.ei ,\'· l .i/lurdude l'iinun I 996 

de Janeiro- que justiticavam uma ênfase 

no combate ao trático de drogas e ao 
contrabando de annas -,como a Operação 

Rio foi implementada c quais os seus 
resultados, de um lado, e, de outro, como 

aluaram, nesse contexto, as entidades de 

defesa dos direitos humanos'! 

Como atuou e quais as propostas 
altemativas apresentadas pelo poder 

legislativo estadual '! 

Constituição -O Estado Democrático de 

Direito engendrado pelas nonnas 

constitucionais pcnnitc somente duas 

espécies de medidas de cxccção ou de 

suspensão da Constituição o estado de 
defesa c o estado ele sítio. 

Mesmo que o poder executivo possa ser 

contido cm eventuais abusos de poder que 

afctcm o cidadão- tendo em vista os freios 

impostos pela Constituição ao Executivo, 

através ela participação do Congresso 

Nacional c do Judiciário-, compete 

privativamente ao presidente da República 

decretar o estado de defesa c o estado de 
sítio. No caso elo estado de defesa, a 
Constituição dispensa a autorização prévia 
elo Congresso NacionaL No caso do estado 

Nota: O resumo do 
conteúdo da 
intervenç(/o do 
profess or (' ésar 
Caldeira, de 
responsabilidade 
do redat01; utilizou 
o texto de mesmo 
nome apresentado 
110 XXI Eucontm 
Anual da Anpocs, 
Caxamhu, Minas 
Cie ra is, 1995. 
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de sítio, a prévia autorização congressual 
será por maioria absoluta, tal qual a 
aprovação ou cassação do estado de defesa 
comunicado pela Presidência. Devido a 
este procedimento, um presidente com 

apoio no Congresso (o que é típico em 
início de mandato), pode, em poucos 

meses, impor severas medidas coercitívas 
através do estado de sítio. 

A Constituição de 1988 apresenta, por sua 
vez, além dos casos de defesa extema do · 
Estado, as seguintes hipóteses de emprego 

das Forças Am1adas nas questões de 
segurança intema: intervenção federal nos 
estados, em caso de grave 
comprometimento da ordem pública 

(art.34, III); no estado de defesa, para 
preservar ou restabelecer a ordem pública 
ou a paz social (art.l36) e no estado de 
sítio, em caso de comoção grave de 
repercussão nacional , ou em caso de guerra 

(art.l37). 

O princípio que rege a questão da 
segurança pública, na Constituição, é que 

compete e é de responsabilidade de cada 

estado organizar a sua segurança pública. 
Aliás, a Constituição Federal atribui tanta 

importância a esta competência estadual 
que, em caso de falha séria na segurança 
pública, a ponto de comprometer a ordem 
pública, poderá ocorrer a intervenção 
federal 

A competência dos diversos órgãos que 
atuam em defesa da segurança pública 

(polícias civis e militares, Polícia Federal e 
polícias Rodoviária e ferroviária federais c 

Guardas Municipais) estão, por sua vez, 
delimitadas com clareza no artigo 144 da 
Constituição de 1988. Mas, em face da alta 
e baixa criminalidade organizada, cabem 
esclarecimentos sobre as rivalidades e 

incompreensões recíprocas das corporações 

policiais e, mais ainda, sobre o porquê da 

proliferação de propostas de intervenção 
nos estados e mwücípios, ao lado de 
sugestões de criação de polícias 
mumctpats. 

Quanto à opção pelo convênio, esta parece 

ter se dado em função da resistência do 
então govemador Nilo Batista à decretação 

da intervenção federal ou do estado de 
defesa, pedido pelo então candidato a 
govemador, Marcello Alencar, e apoiado 
pela seccional da Ordem dos Advogados 

do Brasil, OAB-RJ, além de advogada pelo 
Procurador Regional da República, em 

parecer provocado por pedido de 
intervenção feito por advogado. O 

govemador ameaçou renunciar, o que abria 

a possibilidade do presidente da 

Assembléia Legislativa, José Nader, que se 
encontrava s1tb j1tdice , assumir o cargo. 

O convênio foi bem recebido pela opinião 

pública e os principais críticos da 

Operação Rio estiveram inicialmente no 
Ministério Público e no Conselho Federal 
da OAB. Na gestão do já govemador 
Marccllo Alencar, a decretação do estado 

de defesa também não prosperou. Cumpre 

lembrar ao menos uma razão jurídico
institucional: emendar a Constituição, 
prioridade do govemo federal , não pode se 
dar na vigência de intervenção federal , 

estado de defesa ou de sítio (art.60, 
parágrafo I). 

Drogas -As estatísticas criminais e as 
pesquisas empíricas revelam que o 

envolvimento com drogas (ver gráfico I) 

tem levado um número crescente de jovens, 
principalmente de 18 a 20 anos e oriundos 
das classes populares, a serem vítimas de 
homicídios dolosos, crime que mais 
cresceu entre 1984 e 1994, segundo a 

Secretaria da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro. 
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Gráfico 1 
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Extennínio 

13% 

lnterpessoal 

20% 

Outros 

9% 

Fu11tc: NPEI !SER 

Motivos do Crime 

A violência desta criminalidade está se 

agravando, em grande parte, devido ao 

contrabando de am1as longas destinadas 

aos traticantes de drogas. Por outro lado, os 

bandos de traficantes parecem também 

estar envolvidos em casos de seqüestros, 

assaltos a bancos e roubos de carga, como 

at ividades paralelas ou complementares. 

Objetivando reestabelecer os níveis de 

segurança razoáveis; com estimativa 

inicial de gastos da ordem de 50 milhões 

de reais feita por seu comandante, general 

Câmara Sena, e previsto um prazo mínimo 

de dez meses para que a ação das Forças 

A.Imadas apresentasse resultados 

concretos, foi iniciada Operação Rio 

visando (I) à prisão dos membros do 

núcleo das quadrilhas de traficantes, no 

total estimado de 300 pessoas, (2) ao 

desannamento da população com 

vigilância das vias de acesso, afim de 

bloquear o contrabando de anms, e (3) à 

adoção de traba lhos sociais com as 

populações dos morros controlados pelos 

traficantes. 

O principal efei to dos primeiros 30 dias da 

Operação Rio, entretanto, foi psicossocial: 

Lei.~. Liherdade Fómm /996 

~!llllljlll!~~~lllll.! s/informação (4%) 

Envolv. drogas 

57% 
35 ou mais (15 % ) 

Idade das Vitimas 

a sensação de segurança de que a 

população do asfalto passou a desfrutar 

temporariamente. No mercado de drogas, 

os preços triplicaram. Em dezembro, as 

Forças Annadas passaram a proteger os 

bancos, que, em alguns casos, passaram a 

ser assaltados por criminosos vestindo 

wlifonnes da forças am1adas. 

Inteligência -Prorrogado, com algun1as 

mudanças, pelo então governador eleito 

Marcello Alencar, o convênio passou a 

prever o fim da ação direta das Forças 

An11adas nos morros e favelas : segundo o 

Ministro do Exército, o papel destas 

passaria a ser mais voltado para os se tores 

de inteligência e informação . Em janeiro, 

as guerras dos traficantes continuavam e os 

traficantes continuavam detem1inando o 

fechamento do comércio. Lideranças 

militares já pediam a saída da Operação 

Rio para evi tar desgaste das Forças 

Al1nadas. No início de março de 1995 a 

Operação Rio era dada como · 

essencialmente concluída, sem que 

tivessem sido atingidos os objetivos acima 

lembrados. Comparados os n(uneros do 

verão da Operação Rio (94/95), vamos 

notar que os índices de criminalidade 

30 a 34 (21 %) 

18 a29 (55%) 

15 a 17 (4 %) 
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associados, em geral, ao narcotráfico, 
haviam piorado. 

Direitos - As entidades de defesa dos 
direitos humanos inicialmente se 

manifestaram contra o emprego das Forças 

An11adas na ordem intema e, mais ainda, 

contra o uso seletivo de militares contra os 

habitantes dos morros c favelas , devendo 

ser destacados o Movimento Nacional 
pelos Direitos Humanos e o gmpo Tortura 

Nunca Mais. 

Um Fórum Pen11anente contra a Violência 

apresentou dossiês que pem1itiram ao 

Procurador Regional dos Direitos do 

Cidadão elencar 13 casos adequadamente 
documentados de violações de direitos 
fundamentais dos cidadãos. 

A Operação Rio incentivou um gmpo de 

parlamentares e seus assessores a 

discutirem com vários setores organizados 

da sociedade civil propostas para a 

segurança pública do Rio de Janeiro. Em 
março de 1995, fom1ou-se uma Comissão 
Especial de Segurança Pública que 
inaugurou o debate de propostas e projetas 

de lei para a área fora do âmbito 
corporativo policial e do executivo. 

Tipo de Delito N" de casos no verão Variação 

93/94 

Homicídio consumado 2602 
Roubo de carga 541 
Roubo de banco 78 
Extorsão mediante seqüestro 17 

Foutc: Fcmaudcs, R. c Camcim, L.P. (IY95) 
Criminaliclaclc, Drogas e Perdas Económicas. !SER, mimeo . 

94/95 

3152 
597 
150 
46 

21% 
10% 
92% 

171% 
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ACESSO À 
Mário Grynszpan 

JUSTICANO 

Antropólogo . pesquisador do 

CPDOC"IFCi V e professor do 

Departamento de História da UFF 

~ 

RIO DE JANEIRO 

/1t 
1··1. pesquisa Lei, Justiça e Cidadania , 

resultado de um investimento conjunto do 

CPDOC/FGV e do !SER, buscou averiguar 

como são percebidos, exercidos e 
garantidos os direitos entre a população 
maior de 16 anos da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. Articuladas entre si , 
estas três dimensões pem1item perceber 

modos e graus efetivos de inclusão dos 
distintos setores da população à cidadania, 

trazendo mesmo elementos para configurar 

tml quadro dos sentidos que este tem10 tem 

entre nós. 

O que Lei, Justiça e Cidadania pôde 
revelar, neste tocante, é que a maior parte 
da população não é capaz de mencionar 
sequer LU11 dos direitos fonnais da 

cidadania. Já entre a parcela que consegue 
expressar ao menos um destes direitos, os 

primordialmente lembrados são os sociais, 
vindo abaixo os civis c, fechando a 

listagem, os políticos. 

Este baixo reconhecimento dos direitos é 
consistente com um outro resultado 

apontado pela pesquisa, que é o do 
reduzido índice de recurso da população à 

Justiça, mesmo em suas instâncias mais 

infonnais e gratuitas, como os Juizados 
Especiais de Pequenas Causas. Como 
demoi1stra o Quadro I, somente 13 ,4% da 

população já recorreram à Justiça do 
Trabalho na condição de autores de tum 

ação, contra 3,9% para a Justiça Comum e 

apenas I ,9% para os Juizados de Pequenas 

Causas. Se são poucos os que recorrem à 

Justiça, portanto, concentram-se estes, em 

sua grande maioria, no judiciário 
trabalhista. 

Isto guarda relação com o maior 
reconhecimento, pela população, dos 
chamados direitos sociais. Com efeito, foi a 

cidadania social que, historicamente, 
primeiro se afinnou em nosso país, a partir 

da década de 30, numa conjuntura de 
sérias restrições aos direitos políticos. Foi 
apenas num segundo momento que vieram 
estes a se impor e generalizar. Quanto aos 

direitos civis, ainda hoje encontram-se em 
situação precária . Tal hierarquia de 

reconhecimento dos direitos e de busca da 
sua saI vagua r da refletir -se-á, como se verá 

mais adiante, nas avaliações da população 

em relação aos distintos ramos da Justiça. 

Quanto à caracterização daqueles que 
recorrem segundo o seu sexo, cor, nível 
sócio-econômico e escolaridade, o que se 

vê é que, no caso da Justiça do Trabalho, 

trata -se principalmente de homens, de 

pessoas brancas, de baixa copdição social e 
que nunca estudaram ou não ·chegaram a 

completar o I o Grau. Este quadro mantém
se, em linhas gerais, para a Justiça Comum 

e os Juizados de Pequenas Causas, 
invertendo-se a balança, porém, no que diz 

respeito ao sexo. São, em grande parte, 
mulheres que recorrem aos dois últimos . 
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Há que se destacar também, no caso 

destes, um percentual mais elevado de 
pessoas de cor branca, bem como um grau 
de escolaridade relativamente maior. 

Se o desconhecimento de direitos pesa para 
o reduzido grau de recurso à Justiça, outro 
elemento que a ele certamente se associa é 
a imagem que tem a população desta , 

oposta à de eqüidade, imparcialidade e 
eficiência, que seria de se esperar. Cerca de 

91 ,0% dos entrevistados responderam que, 
no Brasil, a aplicação das leis é mais 
rigorosa para algLms do que para outros. 

Quadro I 

Apenas 8,0% responderam que a aplicação 

se dá igualmente para todos e 1,0% não 

.soube ou não quis responder. 
Ora, se para a quase totalidade da 
população a aplicação das leis é 
discriminatória, quais são então, na sua 
percepção, os elementos que pesam para a 
discriminação. Um destes, sem dúvida, 
como se observa no Quadro II, é a riqueza 

que, na visão praticamente consensual dos 

entrevistados, independente do nível sócio

econômico no qual se inscrevem, guarda 
com o rigor empregado pela Justiça uma 
relação inversamente proporcional. 

Distribuição de sexo, cor, Nídel Sócio-Econômico e escolaridade das pessoas que já recorreram à 

justiça(%) 

Geral Sexo Cor1 Nível Sócio- Escolaridade 
Econômico2 (Graus Completos) 

M F B N p B M A < 1' < 2' < 3' 3' 

Just iça do Trabalho 13,4 72,8 27,2 47,3 19 ,2 33,5 64,0 26,0 10,0 50,4 22,3 23,2 4,1 

Justiça Comtunl 3,9 35,4 64,6 66,6 19,0 14,4 45,9 25 ,5 28,6 39,9 19,9 23,4 16,8 

Juizado de P. Causas 1,9 J3,3 66,7 66,3 4,7 29,0 73,6 15,4 11 ,O 36,5 21 ,8 33, 5 8,2 

Fronte: CPDOC/ISER. Lei, Justiça e Cüladmtitt . 1996. 

1Foi utilizado o sistema de classificação do IBGE, reteudo·se apenas as categorias de branco, negro e pardo, que são as que têm 

densidade es tatística para o caso analisado. A cor descr ita é aquela pela qual o entrevistador classificou o entrevistado. 

~o nível sócio-ecouômico é dividido em baixo, médio e alto, utilizando-se, para tanto, os cr itérios da ABlPEME. 

lRefere-se apenas à Justiça Civil. 

Quadro 11 

Se uma pessoa rica e uma pobre praticarem o mesmo crime, a Justiça (%): 

Geral Nível Sócio-Econômico1 

Trata a pobre com maior rigor 

Trata a rica com maior rigor 

Trata as duas igualmente 

NS/NR 

Fnnte: CI'DOCIISER. Lei, Justiça e Citltuilmia. 1996. 

93,8 

1,7 

3,6 

0,9 

B 

92,5 

2,8 

4,1 

0,6 

'O nível sóc io-ecouômico é dividido em baixo, médio e alto, utilizando-se, para tanto, os critérios da ABIPEME. 
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M A 

94,2 97,4 

0,3 0,7 

3,8 1,9 

1,7 0,0 
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Quadro 111 

Seguindo-se à riqueza, ainda que não com 
a mesma ênfase que esta, vem a cor como 

um outro importante elemento 
discriminador, assim percebida pela 

maioria dos entrevistados, independente de 

suas origens raciais (Quadro III) . Assim, 

segundo as opiniões expressas a Lei, 

Justiça e Cidadania, réus negros são 

tratados com maior rigor pela Justiça. 
Ainda que persista minoritària, cresce 

relativamente, quando comparada ao 
quesito riqueza, a visão de que a Justiça 

pode ser equânime quando se trata de 
julgar negros e brancos. Chama também a 

atenção, neste caso, o fato de que é 
reduzidíssima, na percepção dos 

entrevistados, a possibilidade de a Justiça, 

pondo lado a lado um réu branco e um 

negro acusados do mesmo crime, vir a ser 
mais rigorosa com o primeiro. 

Se riqueza e cor operam, na visão da 
população, como fortes discriminadores no 

tratamento conferido pela Justiça, o mesmo 
não se pode dizer em relação ao gênero, 

ainda que atue ele como um importante 

elemento diferenciador em nossa 

sociedade. O fato de ocuparem os homens 

grande parte das posições socialmente 

dominantes não lhes redunda, quando 

comparados com as mulheres, em 
tratamento menos rigoroso pela Justiça, de 
acordo com os respondentes de Lei, Justiça 

e Cidadania. Cerca de 43,9% dos 
entrevistados (Quadro IV) consideraram 

que, tendo praticado o mesmo tipo de 
crime, homens c mulheres são igualmente 

tratados pela Justiça . Entretanto, um 

número abaixo deste, mas próximo, 38,6%, 

~finnou que os homens serão objeto de 
maior rigor. Apenas I 0,7% responderam 
que as mulheres podem ser tratadas de 

Se uma pessoa negra e uma branca praticarem o mesmo crime, a Justiça (% ): 

Geral Cor 1 

B N p 

Trata a negra com maior rigor 66,2 64,2 70,9 67,3 

Trata a branca com maior rigor 1,3 0,8 2,5 0,9 

Trata as duas igualmente 28,9 31 ,8 21 ,6 27,9 

NS/NR 3,6 3,2 5,0 3,9 

Fm11e: CPIJOL/ISER. Lei, Jusliça e Citltultmia. /996. 

1Flli utilizado o sistema de classificação do IBGE. A cor descrit:1 é aquela pela qual o entrevistador classificou o entrevistado. 

Quadro IV 

Se um homem e uma mulher praticarem o mesmo crime, a Justiça(%): 

Trata o homem com maior rigor 

Trata a mulher com maior rigor 

Trata os dois igualmente 

NSINR 

l' "ulc: C/'DOC//SER. Lei, .lustiçfl e Citltultmia. 1996 . 

. . . . 30 

Geral 

38,6 

10,7 

43,9 

6,8 

Sexo 

M F 

48,5 29,7 

5,6 15,3 

42,2 45 ,4 

3,7 9,6 
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modo mais rígido. Tal é a distribuição que 

persiste mesmo quando tomadas 

exclusivamente as opiniões de mulheres. 
Ela se altera, no entanto, quando isolada a 

visão dos homens, que tendem a se 

perceber como mais rigidamente tratados 

pela .Justiça. Para estes, é em segundo 
lugar que vem a idéia de que homens e 

mulheres podem ser igualmente tratados, 
ocupando a terceira posição a possibilidade 

de pender desfavoravelmente para as 
mulheres a balança da Justiça. 

No caso da .Justiça do Trabalho, ainda que 

goze ela, confonne já se viu, de um maior 

reconhecimento por parte da população, a 

opinião predominante é de que os 
empregados são mais rigorosamente 
tratados. Esta visão se mantém quando 
isoladas as opiniões de empregados, mas 

se altera no que toca aos empregadores, 
que se percebem como alvos de um 

tratamento mais rigoroso do judiciário 

trabalhista . Seja por um lado seja por 

outro, contudo, o que os resultados de Lei, 

Justiça e Cidadania apontam com clareza 

é que, mesmo com relação a este ramo da 
Justiça não é de eqüidade a visão mais 

recorrente entre a população.( Quadro V) 

A pesquisa solicitou aos entrevistados que 

atribuíssem notas- sendo 10 o máximo 

- a algumas instituições, de acordo com o 

Quadro V 

Acesso à J ustiça Rio de Janeiro 

grau de confiança que nelas depositassem. 

Duas destas instituições eram as Justiças 

Connun e do Trabalho, e os graus de 
confiança a elas atribuídos confluem com o 

quadro até aqui traçado, um quadro que, na 

percepção da população, é caracterizado 

por um tratamento iníquo, trazendo mais 
um elemento para compreender os baixos 

níveis de recurso observados. 

Como mostra o Quadro VI, a confiança da 

população na Justiça do Trabalho oscila 

entre média e alta , ao passo que é de média 
a baixa a confiança na Justiça Comum. Se 

esta é a avaliação geral , a daqueles que já 

recorreram à Justiça reforça a concentração 

nos extremos. Assim, aumenta 
percentualmente o grau de confiança na 
Justiça do Trabalho entre aqueles que a ela 
já recorreram. No caso da Justiça Comum, 

no entanto, há uma piora significativa. 
Se no que toca à confiabilidade as Justiças 

Comum e do Trabalho são diversamente 

avaliadas, elas se aproximam, contudo, 

quando se trata das opiniões sobre o seu 

funcionamento (Quadro VII). A visão 

predominante, aqui, é a de que a lentidão 
marca o funcionamento de ambas. Deste 

modo, além de discriminatória, a Justiça, 
na representação da população da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, é também 

vagarosa. 

Se um patrão e um empregado recorrerem à Justiça do Trabalho, ela tratará(%): 

O empregado com mais rigor 
O patrão com mais rigor 

Os dois igualmente 

NS/NR 

Foutc: CI'DOC!/SER. Lei, .f~tstiç11 e Cithuhmi11. 1996. 

Lei ,ç. Liberdade Fó m111 1996 

Geral 

43,9 

24,3 

22,0 

9,8 

Situação de Trabalho 

Empregado Empregador 

39,7 37,0 

27,6 55,6 

26,5 7,4 

6,2 0,0 
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Quadro VI 

Graus de confiança atribuídos à Justiça pela população cm geral c pela parcela que já recorreu para processar alguém(%) 

Grau de confiança 

Justiça do Trabalho 

O! a 04 

05 a 07 

08 a !O 

Justiça Comum 

o I a 04 

05 a 07 

08 a !O 

F11ute: CPDOCIISER. Lei, Jt~stiça e Cidadauia. 1996. 

Quadro VII 

A Justiça no Brasil funciona(%): 

Mal porque é lenta 

Mal porque é cara 

Bem porque pessoas comuns têm grande possibilidade de ganhar 

Bem porque é barata e rápida 

NS/NR 

F11ute: CPDOOISER. Lei, .ft~stiça e Citltultmia. 1996. 

Quadro Vlfl 

Geral 

19,2 

37,5 

43 ,3 

. 35,5 

. 44,0 

20,5 

Justiça do Trabalho 

45,0 

3,0 

29,0 

5,0 

18,0 

Já recorreu 

20,6 

30,9 

48,5 

52,7 

37,8 

9,5 

Justiça Comum 

55,0 

7,0 

16,0 

4,0 

18,0 

Tempo de duração dos processos na Justiça do Trabalho de acordo com o sexo, a cor, o nível sócio-cconômico c a 

escolaridade do autor da ação (%) 

Duração dos processos Sexo Cor' Nível Sóc.Ec.2 Escolaridade 

(Graus Completos) 

M F B N p B M A < 1' < 2' < 3' 3' 

I ano 44,8 47,9 48,9 24,6 51,6 42,6 58,4 68,3 43,1 44,4 50,7 55,6 

I a 3 anos 43,6 45 ,4 38,1 64,2 41,9 48,3 36,4 26,4 44,5 48,4 39,8 44,4 

4 anos 11,6 6,7 13,0 11,2 6,5 9, 1 5,2 5,3 12,4 7,2 9,5 0,0 

F11ute: CPDOLIISER. Lei, Justiça c Cidadania. 1996. 

' Foi utilizado o sistema de classitícação do IBGE, retendo-se apenas as categorias de branco, negro e pardo, que são as que têm 

densidade estatística para o caso analisado. A cor descrita é aquela pela qual o entrevistador classificou o entrevistado. 
10 nível sócio-econômico é dividido em baixo, médio e alto, utilizando-se, para tanto, os critérios da ABIPEME . 
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Na verdade, o que os resultados de Lei, 

htstiça e Cidadania parecem indicar é que 

o fator tempo, na Justiça, pode incidir de 
forma diferencial sobre os indivíduos que a 
ela recoJTem, de acordo com os mesmos 
elementos discriminadores acima citados 

(Quadro Vlll). Dest 'arte, se tomannos 
a penas a Justiça do Trabalho 1

, veremos 

que quanto mais alto o nível sócio-

Acesso à J ustiça Rio de Janeiro 

econômico, maior a concentração relativa 

de processos na faixa de mais curta 

duração. A relação parece ser a mesma no 
que toca ao aspecto da escolaridade, padrão 
que também persiste quando se compara 

brancos e negros. No caso da divisão por 

sexos, no entanto, não há diferenças 

significativas. 

1 TPmllu-se apenas a justiça do Trabalho, pPr t~r sido muito reduzida, na amostra estudada, a incidência de 

pessoa ~ que tivessem recorrido ú Justiça Comum . 

Lei,~. Liberdade Fómm 1996 33 .. .. 



l'ro{e.uor tio 
/mtitulo de Metiicina 

Social tia Ver), o 
11111ropúlo~:o Sérgio 
Carrara coortienou 

11 equipe tie trahal/w 
I'CSfJOII.HÍ\'ef pe/11 

flC.H{IIi.HI reafóttfa 
no/SEU. 

Nula: I) ITS/111/11 do 
<:<JIIIetitfo do 

iuterveurtTo. tie 

l'l'!'f"'ll so hilidtllle 
do reda!tJI: ulilizou 

o relaltirio de 

. 3-1 

menno nome 

puh/iwdo pelo 
/S/:'11 e preteude 

eslimulor sua 
lei/um. por mais 

Clllllf>lelo. 

JhOI Ê:NCIA CONTRA A 
Sérgio Carrrara, 

MULHER Adriana R. B. Vianna, 

Ana Lúcia Enne 

NO RIO DE e Pltillipe G'eorge P. G: Leite 

JANEIRO~ BRASIL 

ando continuidade a um processo de 

diagnóstico da violê11cia contm a 11111/her 

no Rio de Janeiro, iniciado com a 

investigação dos dados estatísticos c 

observações colhidas junto às Delegacias 

Especiais de Atendimento à Mulher 

(DEAMs), buscamos compreender como 

um inquérito policial se transfonna cm 

processo judicial; quais os critérios para o 

seu arquivamento ou denúncia c, 

principalmente, quais os meandros que 

conduzem à tínalização das quci:-.;as 

iniciadas nas DEAMS até chegarem a uma 

sentença condenatória ou absolutória. 

Est:t busca levou-nos, inici:tlmcntc, :to 

cenàrio elos organismos do Ministério 

Público cncancgados de receber c dar o 

primeiro tratamento jurídico aos inquéritos 

realizados pela polícia , mais 

especificamente à la (Rio) c 2a (Nitcrói) 

Ccntr:tis ele Inquérito do Ministério Público 
do estado elo Rio ele Janeiro. 

Para o período que vai de meados de 1991 

até meados de 1995, os dados levantados 

oferecem uma espécie ele radiografia elas 

centrais de inquérito pcsquisad:~s : 

• quanto ao volume c ritmo ele trabalho, 

quando se trata ele inquéritos enviados 

pelas DEAMs, o trabalho nas centrais 
se caracteriza por uma espécie ele 

corrida cu/IIm o tem;w , com inquéritos 

acumulando-se ano a ano. A tendência 

de diminuição ela capacidade global de 

resolução elos inquéritos pode levar a 

uma sclcção dos casos mais 111gentes c/ 

ou disseminação elos expedientes para 

ganhar tempo, como parece ser o caso 

elas ti·cqücntcs haixas ou devoluções 

elos inquéritos às delegacias ; 

• quanto às características gerais , 63(% 

dos inquéritos referem-se a acusações 

de lesrJes corpomis , 33'% a acusações 

ele a111euça.\· c os 4'% restantes 

distribuem-se majoritariamente entre os 

crimes sex11ais (es t11pro. atentado 

violento ao fJitdrJ/; sed11ção ); 

• quanto ao encaminhamento dado aos 
inquéritos pelos promotores das duas 

centrais, ou seja , se pedem o seu 

arquivamento ou se oferecem denúncia, 

observamos intrigante oscilação. Na I a 

Central , se, cm 1992, 74'y;, dos casos 

foram denunciados, cm 1993 o número 

ele denúncias cai para 52%, para 

( 'otllllrlio-oçiks do 1.\'E/? n" -18 



atingir, cm 1994, apenas 13'X, de todos 

os casos. Em Niterói , o número de 

denúncias, que sempre foi inferior ao 

de arquivamentos, diminui 
scnsivci!Í1entc ao logo do período 1992/ 

!994 (38% em 1992, 18% cm 1993 c 

15% dos casos denunciados cm 1994). 

Cruzando os dados gerais de 

arquivamentos c denúncias com o tipo de 

acusação indicado nos inquéritos 

Vt.:-SC qut.:: 

• na s duas centrais, os casos de a111eaça 

são prcfcrt.:ncialmt.:ntc arquivados; 

• nos casos de acusação de /esiks 

corJJOrais, as duas centrais contrastam. 

Na I" Central, no período de 1991-
19Y5 , cm tomo de 54% dos casos de 

lesão são denunciados . Em Nitcrói , 

o são apenas cerca de 25'%; 

• por ano, para as duas principais 
acusações, supra-citadas, o número ele 

arquivamentos aumenta 

progressivamente, principalmente a 

partir de 1994; 

• quanto aos cri111es sexuais , que 
mereceram tratamento separado dada a 
sua pouca relevância estatística, vale a 

pena ressaltar que a distribuição dos 
diferentes crimes é praticamente 

idêntica nas duas centrais. As 

acusações de estupro c a/enfado 

vio le/lia ao pudor ocupam, 

respect ivamente, o primeiro c segundo 

luga res entre as mais comuns c sua 
distribuição ao longo dos anos não 
parece revelar qualquer padrão: 

• o fato ele ambas terem arquivado todos 

os caso de acusação de sed11ção parece 
indicar que este tipo de crime não tem 

ma is consistência jurídica , dada a 
marcada mudança no âmbito da moral 

sexual que se verificou cm nossa 

socicclaclc nas últimas décadas. 

/.,., ,\'· Uhenlude !'óm 111 /996 

Holc!ncio contra u Jlllllher no Rio ele Janeiro - Brasil : 

Processos . A aplicação ele um 

questionário a uma amostra representativa 

dos processos da I" Centra I ( 122 

processos), segundo o ano do processo; sua 

situação (arquivado ou clcnunciaclo) c, 

finalmente, segundo o tipo ele crime sob 

apuração, pcnnitiu-nos verificar que: 

• cm 96% dos casos, o acusado é do sexo 
masculino. Dos 4% cm que a acusação 

recai sobre indivíduos do sexo 

feminino, todos (ou seja , quatro casos) 
foram denunciados c cm um deles 

chegou-se à condenação. Estes 

números são importantes quando se 

pensa no universo total ela amostra , 

onde apenas 39% dos casos vistos 

chegam a ser denunciados c somente 
6% são objcto de condenação (ver 

gráfico I); 

• naturais sobretudo da região sudeste, 

embora 14% das vítimas c 21 ,6% dos 

acusados sejam imigrantes da região 

Nordeste, 73,2% das vítimas têm entre 

26 c 45 anos, mesma faixa ocupada por 

65,6% elos acusados; 

• apesar de constatado serem casadas, 
desquitadas, viúvas ou separadas, 62% 

elas vítimas c 72,8'Yo dos acusados, o 

número dos que revelam ter ti lhos é de, 
respectivamente, 73 ,2% das vítimas c 

81 ,6% dos acusados; 

• quanto ao grau ele instrução, uma 

primeira impressão aponta para um 

relativo equilíbrio entre as faixas de I·· .. 

2'' c 3'' grau ele escolaridade; 
• no caso da situação ele trabalho, a 

maioria das vítimas (60,2%) c acusados 

(64%) está de alguma fonna inserida 

ativamcntc no mercado de trabalho, 

sem que, no quadro das vítimas, 28,4% 

tenham qualificação específica , sendo 
29,3'% profiss ionais ele ní vel médio c 

17,4% ele ní vel superior. Para os 

acusados, os índices são ele, 

respectivamente, 28,8%; 47, 2°1<, c, 

35 ... 
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61 % 

tlnalmcntc, 13,6% de nível superior; 

• quanto aos antecedentes criminais, 

52% dos acusados não os possuem, 

sendo que em somente 20'% dos casos 
consta a existência de tais antecedentes. 

Assim, a existência de certas regularidades 

que perpassam o total de casos analisados 
pem1ite configurar um perfil sociológico 

dos envolvidos onde, cm relação às 

vítimas, podemos dizer que são mulheres 

na faixa dos 35 anos, casadas, com filhos, 

de cor branca , altàbctizadas e inseridas 

ativamentc no mercado de trabalho. Quanto 
aos acusados nos inquéritos que chegam às 
centrais, vindos das DEAMs, são, 
predominantemente, do sexo masculino, 

com idade média de 39 anos, casados c 

com tllhos, de cor branca, com padrão de 
escolaridade de I,, e 2'' graus, sem 

antecedentes cri mina is c inseridos no 

mercado de trabalho, exercendo, 

principalmente, protlssões de nível médio. 

Conflitos. Confonne nossos dados, 87,7% 

dos casos analisados dizem respeito ao que 

qualificamos como relações amorosas 

~ arquivados 

B denunciados 

absolvidos 

ffiil denunciados -

condenados 

(mais amplo que, por ex., relações 

conj11gais) c 57'1,, dos casos ocoiTeram 

entre pessoas que compartilhavam a 

mesma residência. 

Na maioria dos casos, os conflitos 
denunciados ocoiTeram cm relações cuja 

duração excedia cinco (59%) ou mesmo 
dez anos (38%). Ou seja, o que é 

denunciado dificilmente pode ser 

caracterizado como um episódio inédito. 

fruto de um conta to recente c sobre o qual 

não tenham sido estabelecidos quaisquer 

regras ou padrões. 

Além disso, o andamento de tais denúncias 
nos canais da policia c da justiça não se faz 

desligado das transfonnações sofridas 

pelas próprias relações. No caso das 

relações amorosas atuais , se somannos os 

casos cm que hà separação c posterior 

reconciliação, a incidência de 

transfo nnações chega a 57%. Já nos 

conflitos em que os envolvidos jà estavam 

separados, a situação tende a manter-se 
inalterada . 
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Violência contra am11lher no Rio de Janeiro- Brasil · 

1ttbela 1 

Temas nas falas das vítimas e acusados (1991- 1995) 

Vítíma Acusado 

N N 
filhos 39 26 
Ciúme/ inlidelidade 38 26 
Crise separação 49 13 

Agressão anterior 54 
Álcool I tóxico 35 17 
Posse da casa ou de bens 30 20 
Nega acusação 46 
Agressão Mútua 40 
Manutenção da casa 18 6 
Parentes . 24 
Descontrole 18 
co-nstrangimento sexual lO 

Trabalho fora 2 

Fonte.\·: Arqnit•o Geml e Documeulttr;tio flistórictt tio Trihm111l tle Justiçtt I RJ segmulo iuquéritos recehitlos peltt I" 
Cenlrttl I RJ, prot•euiemes tltt DEAM Ceutro- Rio 

O discurso, um estoque de argumentos, 

imagens c temas recorrentemente utilizados 
pelas vítimas (ver tabela I), revela que dar 

queixa é um ato complexo que envolve a 
história de uma relação, a intenção de 

modificá-la a partir da denúncia c a 
avaliação do poder que tal ato pode 
encerrar. Por outro lado, à medida em que a 
queixa evolui , essa fala sofre 

transfom1ações, recebe mais detalhes, 

toma-se mais tolerante com o acusado, 
contradiz-se. 

Quanto à fala dos acusados, em princípio, é 

preciso não apenas declarar, relatar, mas 

defender-se, contrapor. Neste sentido, dois 
argumentos principais podem ser 

destacados : a negação da acusação e a 
justificativa do conflito como tendo sido 

uma agressão mútua. 

Decisão. Elementos reveladores dos 
critérios de avaliação usados por 
promotores e juízes ao decidirem-se por 
arquivar, absolver ou condenar só podem 

ser encontrados no universo de inquéritos 
onde não ocorreu a retratação da vítima . 

Lei & Liberdade foo mm / 996 

Lembremo-nos de que nos casos 

envolvendo crimes de representação é dada 
à vítima o direito de encerrar o caso, 

retirar a queixa, em tempo oportuno, 
o que, segundo os nossos dados, 
efetivamente ocorreu em 17% de todos os 
inquéritos analisados ou em 28% dos 
arquivados. Mais: segundo nossa amostra , 
independentemente do tipo de crime a ser 

apurado, em 40% dos inquéritos analisados 

há manifestação dos desejo das vítimas de 
encerrá-los. 

Um dos critérios que nos parecem 
fundamentais para entender a lógica do 

arquivamento e da própria absolvição é o 
fato de que, para esses agentes, não parece 
existir algo como uma violência contra a 

mu/het; mas sim violências especificas 

contra mulheres singulares. Nesta lógica, e 

desconsiderando-se, portanto, os casos em 

que houve retratação da vítima , temos que 
90% de todos os inquéritos instaurados 
pela DEAM Centro-Rio foram 
considerados insuficientes para gerar uma 

sentença condenatória. Tudo se passa como 

se a chamada violência de gênero não 

37 . . ... 
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tivesse um interesse público, não 

admitindo, portanto, uma intervenção 
jurídica . A taxa de condenações cm 

primeira instância corresponderia a apenas 

6% do total ou a 15'% dos que foram 

denunciados pelos promotores da I" 

Central de Inquéritos do Ministério 

Público. 

Assim, enquanto a ida à delegacia foi . 

tratada, cm outro momento da pesquisa, 

como uma situação que pennitia a 

descoberta de direitos até então 
insuspeitos, cremos que a trajctória judicial 

do contlito pode apontar para o sentido 

inverso. Ou seja, cm que medida não se 

descobre, através do arquivamento do caso 

ou da absolvição sob o argumento de que o 

contlito já se resolveu ou deve ser resolvido 

entre os próprios envolvidos, que a justiça 

criminal cfctivamcntc não é o fórum 

adequado de resolução de tais casos. Desse 
modo, a contradição entre tàmiliar c 
criminal ganharia a sanção inquestionável 

das autoridades judiciais. 

Não pretendemos defender como solução 

judicial para esses casos a condenação 

maciça elos acusados c, muito menos, a 

criação ele fóruns específicos para resolvê

los. Mas, ao contrário, queremos chamar a 

atenção para o tàto de que a relativa 

concordância existente entre as versões de 
vítimas, acusados, promotores, defensores 

c juízes só é possível porque certos valores 

culturais são partilhados, cm alguma 

medida, por todos. Problematizar tais 

interpretações c a fonna padronizada ele 

reproduzi-las é fundamental para construir 

um novo olhar sobre a violência retratada c 

avaliada nos corredores da justiça criminal. 
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COR Carlos Antônio Costa Riheiro 
l'n~(essor da llerf e f'esquisador do /ser 

E 
CRIMINALIDADE 

período de 1900 a 1930 

caracterizou-se por intensas disputas no 

campo do direito penal brasileiro entre 

representantes do direito clássico c da 

Fsco /a l'ositiva do Direito /'ena/, que 

lc\·aram 3 formulação ele um noYo código 

penal cm llJ41 . O código penal 

republicano de 1891 foi intluenciaclo 
basicamente pelo chamado direito 

clássico. 

Representada no Brasil por Tobias Barreto 

c tendo os seus princípios inicialmente 

formulados pelo italiano Ccsarc Bcccaria, a 

Esco la Clássica ele Direito Penal tem como 

principais características a defesa elo li\~·c

arbítrio c a tentativa ele definir a 

moralidade elos t:1tos (política). Admite-se 

que o indivíduo racional comete crimes c, 

portanto, dcYc ser punido. A pena tem a 

função ele separa r o indivíduo da socicclaclc 

c requalificá-lo como sujeito do direito 

através elo castigo. No processo penal 

brasileiro .. o direito clássico parece melhor 

representado no princípio acusatorial~ na 

fase ele instrução judicial; na polícia 
judiciária (i nvestigar, procurar culpados); 

na polícia civil c associado a expressões 

tais como punir, castigar, culpabilidade. 

A esco la positivista ele criminologia, ele 

Cczarc Lombroso c, no Brasil , ele Nina 

Roclngucs, buscava, por sua vez, a 

eliminação elo que chamavam ele 

1/Jc:taf/sica do livre-arhítrio c a fonnulação 

Le1 ,\'·Li herdade i'óm111 /996 

de uma ciência positiva da sociedade que 

teria a taretà de enadicar o crime. Para os 

positivistas, ao contrário de um homem 

racional agindo livremente, o indivíduo 

seria o produto de um meio genético c 

social específico. Importava à ciência 

descobrir as causas que conduziam o 

indivíduo ao crime, vigiar, curar c educar 

(nonnalizar o patológico). No processo 

penal brasileiro, parecem melhor 

representados pelo princípio inquisitorial ; 

pela tàsc do inquérito policial associando

se, sobretudo, à polícia administrativa 

(prever, evitar o crime); à polícia militar c 

a expressões tais como vigiar. prevenir, 

pcriculos idade. 

O processo penal brasileiro c a teoria do 

direito no início elo século apresentavam, 

portanto, contradições que possibilitavam 

o tratamento diferenciado dos indivíduos. 

C a bc sa bcr cm que medida essas 

contradiçr!es se ajustavam, produzindo 

. veredictos discriminatórios para pretos c 

pardos. 

Cor - Segundo a tradição jurídica 

brasileira, a lei eleve ser aplicada a partir do 

que está contido nos processos criminais. 

Só o que está nos autos pode ser julgado. 

Os processos, por sua vez, são o resu ltado 

ele práticas sociais de policiais, 

magistrados c peritos. 

A análise c o estudo da aplicação ela lei cm 

Nota: O rrsumo do 
conteúdo da 
intervençcio de 
Carlos Antiin1o 
('osta l?iheiro, de 
responsabilidade do 
redator, utilizou o 
livm Cor c 
Criminalidade: 
est udo c an;íiisc d~ 
justiça no Rio de 
.Janeiro (/900-/ 930). 
Editora UF!U, /995. 
Rio de Janeiro. 
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uma amostra aleatória (30%) de 450 
processos criminais de acusação de 

homicídio e tentativa de homicídio 
julgados no I Tribunal de Júri da cidade do 

Rio de Janeiro, nas três primeiras décadas 

do século XX - período, portanto, 

imediatamente posterior à Lei Áurea -, 

pennitiu verificar em que medida a prática 

social dos funcionários jurídico-policiais 

era discriminatória e racista e como, 

superando conlradições, eram, em função 
da necessidade, utilizadas na justificativa, 

tanto os princípios e os valores do direito 

clássico quanto os da escola positivista. 

Os dados da amostra analisada foram 

construídos a partir de infonnações 
encontradas em várias partes dos processos 

criminais pesquisados. Foi possível 

observar as seguintes características dos 

acusados e das vítimas: sexo, idade, cor, 
nacionalidade, estado civíl, instrução e 

residência. Além disso, foram registradas 

três etapas dos procedimentos jurídicos: o 

andamento do processo que diz respeito a 
uma decisão dos juizes togados sobre a 

relevância ou não da acusação feita pela 
promotoria pública ; o resultado do 

julgamento, que diz respeito à condenação 

Tabela 1 

ou à absolvição do acusado; e, no caso de 

condenação, o tempo de prisão 
detenninado pelo juiz de acordo com as 

leis do Código Penal. 

A maioria dos processos criminais levados 

ao tribunal era referente à acusação contra 

crimes de sangue, que são principalmente 

homicídios e tentativas de homicídio. Ver 

Tabela I. 

Concentramo-nos na análise dos processos 
contra crimes de sangue, predominantes na 

amostra analisada (81% dos casos). As 

acusações contra crimes de sangue se 

distribuem da fonna apresentada na 

Tabela 2. 

O objetivo desse trabalho s~ndo o de 

verificar se brancos e não-brancos eram 

tratados diferentemente, cumpre esclarecer 

que os dados referentes á cor dos acusados 

nem sempre estavam registrados no 

processo. Mas foi possível construir uma 

amostra significativa, que pem1Íte 

comparar a percentagem da cor dos 

acusados com a cor das pessoas da 
população da cidade do Rio de Janeiro no 

início do século. 

Tipos de acusação em % ( números de casos) 

Crimes de sangue 

Tabela 2 

81.5 

(357) 

Roubos e fUI1os Crimes sexuais 

5.7 9. 1 

(25) (40) 

Crimes de sangue em% (número de casos) 

Outros 

3.7 

( 16) 

Total 

100 

(438) 

Homicídios Tentativas de Homicídio Lesões corporais Outros Total 

57.1 32 .2 9,8 

(204) ( 115) (35) 

0.8 

(J) 

100 

(357) 
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(; rt~fico 1 

Percentagem de cor nos acusados e na população do Rio de Janeiro 

(,'rt~fico2 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

o 
branco preto pardo 

• Naamostra 

O Na população 
do RJ cm 1906 

!Til Na população 
do RJ cm 1920 

Percentagem de cor nas vítimas e na população do Rio de Janeiro 

branco preto 

O Grático I mostra que a percentagem de 

brancos, pretos c pardos da amostra é 

semelhante à da população. 

Quanto à relação da cor das vítimas com a 

cor das pessoas da população, também não 

se observa desproporção entre os grupos 

r:tciais das ví timas. Veja Grático 2. 

Processos - Se os resultados encontrados 

no modelo estatístico elaborado (regressão 

múltipla) não detectaram nenhuma 

tendência dos juízes de mandar mais ou 

menos um dctcm1inado tipo de acusado ao 

Tribunal de .Júri (andamento do processo), 

o mesmo não pode ser dito do resultado do 

jul ga mento : dentre todas as características 

dos acusados c das vítimas nos processos 

Le1 ,(.Liberdade Fómm I 996 

pardo 

• Naamostra 

O Na populaçl!o 
do RJ em 1906 

ffi Na populaçl!o 
do RJ em 1920 

criminais de cri111e de sang11e, a que esta 

estatisticamente mais relacionada à decisão 

dos jurados é a cor dos acusados. A cor 

preta do acusado aumenta, mais do que 

qualquer outra característica , a 

probabilidade de condenação no Tribunal 

de Júri . 

O acusado preto tem 3 I ,2 pontos 

percentuais a mais de chances de ser 

condenado do que o acusado branco. O 

pardo, 15,8 a mais de probabilidades de 

condenação do que o acusado branco. 

Inversamente, a probabilidade de 

absolvição para um acusado de ter 

cometido um crime de sangue contra um 

preto ou um pardo é maior do que a de um 

Cor e Criminalidade 
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acusado de ter cometido um crime 

semelhante contra um branco. Quando a 

vítima era branca, aumentava a 
probabilidade de condenação c quando a 
vítima era preta ou parda aumentava a 
probabilidade de absolvição. 

Homicídios -O modelo elaborado para 
analisar especificamente, no interior dos 
chamados crimes de sangue, os resultados 

dos julgamentos de homicídios prevê e 
explica corretamente 58% dos casos da 

amostra. 

A relação entre a cor dos acusados e das 
vítimas e o resultado dos julgamentos de 

homicídios é estatisticamente bastante 
significativa no modelo analisado. Veritica

se que os acusados pretos têm 38 pontos 
percentuais a mais de probabilidade de 

serem condenados no TribLmal de Júri do 

que os brancos. 

Os pardos, apesar de terem uma 
probabilidade menor de condenação em 
relação aos pretos, têm 20,5 pontos 

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

Inversamente, os acusados de homicídio de 

pretos têm 15,3 pontos percentuais a mais 
de chances de absolvição do que os 
acusados desse mesmo tipo de crime contra 
brancos, e os acusados de homicídios 
contra pardos têm 29,8 pontos percentuais 
a mais de probabilidade de absolvição do 

que os acusados do homicídio de brancos. 
Neste sentido, há uma base estatística 
segura para admitir que havia 
discriminação racial nos julgamentos dos 

processos criminais de homicídios. Ser 
preto ou pardo é o que mais aumentava as 
chances de condenação. 

Ser preto ou pardo não é sinônimo de 
criminalidade, mas os funcionários 
jurídico-policiais pareciam não acreditar 
nisto e tratavam com mais severidade 
quem não fosse branco. A situação dos 

julgamentos no início do século não é 

apenas uma curiosidade histórica. As 

doutrinas do direito clássico e da Escola do 
Positivista do Direito Penal pennanecem, 
de fom1a um pouco modificada, no Código 

Penal brasileiro e a discriminação racial 
continua operando em nossa sociedade. 
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VITIMIZACÃO E 
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A r . 

OIIJ-r-1 ~ A • l'roJ'essor assistente da Universidade do Es tado 
6,_. I I ~....1'"'1. • tio T?io de Janeiro e pesquisador do !SEF?. 

NOTAS DE PESQUISA 

l) 
.f ~\,_ealizado pelo CPDOC da Fundação 

Getulio Vargas e pelo !SER entre dezembro 
de 1995 e agosto de 1996, o survey Lei , 
Justiça e Cidadania, além de, cm uma 
primeira fase, classificar vitimados e não

vitimados de roubo, furto, agressão e 
extorsão por autoridade pública jm1to a 
6.873 domicílios de oito municípios da 
região metropolitana do Rio de Janeiro, 
entrevistou, na segunda fase, 68 1 

vitimados e 893 não-vitimados acerca de 
temas como vitimização, acesso ao Estado 

e cultura política . As respostas obtidas 
pennitem algum avanço na compreensão 

Tabela 1 

das relações entre a experiência da 

população com diversas fonnas de 
violência e seus impactos sobre a cultura 
política . 

A Tabela I revela três fonnas distintas de 
vitimização: (i) as que visam ao ganho 
material do agente infrator (roubo, furto e 
agressão); (ii) as que também visam ao 
ganho materia l, mas foram cometidas por 

agentes públicos (extorsão); (iii) aquelas 
cometidas contra a pessoa, aqui limitada à 

agressão. 

Taxas de vilimização da população com mais de 16 anos da região metropolitana do Rio de Janeiro 

por mil 

Tipo de vitimização 

Furto 

Roubo 
Tentativa 
Consumado 
Com arma 
Sem arma 

Agressão 
CÔnjuge, parente, conhecido 
Desconhecido, assaltante ... 

Extorsão 
Por policial ou outro agente público 
Tentativa 
Consumado 
Por alg11ém que não é autoridade pública 

Fo11te: Pesquisa Lei, Justiça e Cüladrmia, 1996.CI'DOC -/SEU. 
Dados poro o Região Metropolitmw do Uio de .!a11eiro 

Taxa por 1.000 habitantes 

81 

80 
97 
70 
27 

42 
17 
19 

18 
29 
8 

N=1.580 

8 indica valores comfreqliência absoluta abaixo de 5 oufreqfiência relativa abaixo de 2% 
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1rthela 2 

l'rincipais Características das Vítimas (taxas para 1.000 habitantes) 

'lo tai Ja Sexo Nível sócio-econômico Cor Grupo de !Jade 

l'opulação Homens Mulheres Alto M~dio Baixo Branco Pardo Prdo 16-29 30-49 50 ou+ 

Furto 81 81 S2 114 n 57 75 85 98 95 77 70 

Roubo 
Cll11Slttlwdo ')7 III 84 150 121 81 IHI 7') 102 140 87 51 
T~ntativa 80 ')') 62 Ll7 11 0 68 87 71 85 110 65 59 

A~rcssiio 42 60 26 44 28 51 34 39 7') 73 26 24 

Extorsiio por 
Policial 
C llllSUnlada 29 41l ll 71 38 16 24 26 51 45 32 B 
Tt:ntati va IS 31 H 62 H H 2:\ 15 B 2:\ 22 B 

Extorsão B H H H B H H li H B B B 

l·imte: J>e.\"lfllis a Lei . .!u.vtiça e Cidadauia. /996.CPLJOC- /SEU. Dados para a Rl'girio Jlletropolitaua do Uio 
tle .I fll teiro 

1/ indico volores com .fi·eqiidncio absoluta ahoi.ro de 5 OH .fi·eq!'iência relativa ahaixo de 2% 

1rthela 3 

Recurso à polícia segundo caracteristicas das vitimas (% de pessoas que recorreram à policia em cada categoria) 

Total Ja Sexo Nível sócio-econômico Cor 

l'opulação Homens 1\ lulheres Al to M~dio Baixo l.lraneo Pardo Preto 

Furto 18% 24'Y,, 14'% 35% 15% 12% 25% 12% 12% 

Roubo 20'\1.., 24'\1.., 15% 27% 23% 13% 20% 22% 15% 

A~rcssãu 22% 18% 32% B 35"/., 18% 2U% 27% B 

Extorsão por 
Policial B ll 13 Li li H Ll LI B 

Extorsão B H 13 H li H H H H 

l·imte: i'<'.l"fJIIL\·a Ll'i. .lu.1·tiça e Cidadauia. /996. C f'J)U C - /SEU. /Jado.v para 11 Ut'J;itio Jl/etropolitaua do Ui o 
tle ./ tllteiru 

/1 indicu valores com .fl·ecJiiê ncia ahsohtta abuixv de 5 ou Ji·cCJ,.i enc iu relutiva aboi.\~O de 1% 

Legitimidade. Como indicador do nível 
de legitimidade do sistema público-estatal, 
o survey revela o percentual das vítimas 

que recoiTem à polícia, onde, além da 

distinção entre problemas próprios da 

esfera privada e aqueles pertinentes à vida 
pública , outras variàveis (sexo, idade, cor 

ou nível sócio econômico) parecem afctar a 

decisão pessoal. 

Sobrepondo os dados revelados na Tabela 2 

(decomposição das laxas de vilimização 

Lei,\'· LihenJude /7ómm / 996 

e1~1 diversas categorias) aos da Tabela 3 
.(decomposição das taxas de não recurso à 

·polícia pelas mesmas categorias) podemos 

consta tar assimetrias importantes entre a 

vitimização e o recurso à polícia . 

Podemos observar, por exemplo, que 

embora as mulheres sofram mais furtos do 

que os homens, a taxa de recurso à polícia 

é I 0% menor entre as mulheres. No caso 

de agressão, a situação é inversa: a chance 

de um homem ser agredido é duas vezes 

Grupo de Idade 

16-29 30-49 50 ou+ 

12% 27'Yn 12% 

18% 23% 18% 

23% 30% B 

H B B 

H B B 
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maior do que a chance de uma mulher ser 

agredida, mas a taxa de recurso à polícia é 
duas vezes maior entre as mulheres, o que 

pode estar associado ao grau de 
culpabilidade da vítima de agressão (tende 

a ser maior entre os homens jovens). 

O mesmo fator pode ser lembrado para 
explicar a inexistência de denúncias à 

polícia de extorsões praticadas por 
autoridades públicas. As taxas de 
vitimização e recurso à polícia são 
coincidentemente maiores entre as pessoas 

de nível sócio-económico alto. Sendo que 
no caso de agressão, a polícia não aparece 
como um recurso utilizado pelo segmento 
mais rico da população. 
Quando a categoria cor é levada em conta, 
a seletividade racial do sistema policial 
parece emergir. As pessoas de cor preta, 
embora sejam as que apresentam maior 

chance de vitimização por furto, agressão e 

extorsão por agente público, apresentam 
sistematicamente as menores taxas de 
recurso à polícia. Parece nítida também a 

seletividade com relação à idade da vítima. 
Os jovens entre 16 c 29 anos são os que 

apresentam maiores chances de 
vitimização e apresentam taxas inferiores 

de recurso à polícia que o grupo etário 

entre 30 e 49 anos. 

Esses dados sugerem que as tàlhas do 
sistema de segurança c justiça em absorver 
as demandas da população podem estar 
associadas não apenas às características 
culturais da população que orientariam as 

vítimas no sentido de procurar abrigo no 
espaço familiar, mas a elementos presentes 

na lógica de relacionamento da polícia com 

sua clientela, que, como vimos, apresenta 

indícios de seletividadc. 

Por sua vez,os dados referentes à exposição 

da população a ações policiais revelam 

taxas tão impressionantes que talvez só 

possam ser explicados pelo padrão militar 
de organização do trabalho policial: em um 

período de 12 meses, as polícias do Rio de 
Janeiro solicitaram documentos a 27% e 
revistaram 20% da população masculina . 
Na solicitação de documentos, revistas c 
detenções, a polícia tem como clientes as 

pessoas de classe alta c média (associadas 

provavelmente à utilização de veículo a 
motor), mas a seletividade da polícia com 

relação às pessoas de cor preta atravessa 
todas as modalidades de práticas policiais, 

com cxccção da agressão que dà aos pardos 
o primeiro lugar. 

Consenso. Se a demanda pela mediação 
da polícia em situações de conflito e 
vitimização é baixa c atravessada por 

filtros de diferentes tipos, no discurso 
político da população desenha-se um 

consenso forte com preferências 
igualmente fortes cm tomo de políticas de 

controle social no combate à criminalidade. 

É possivel sugerir a presença de uma 
assimetria entre a experiência direta com a 

polícia, que, como vimos, é um agente a 
ser mantido à distância dos contlitos, e a 

demanda de ação repressiva a ser feita por 
essa mesma polícia. A demanda 

regulatória é grande, desde que não no 
contlito no qual eu estou envolvido. 

Dois contlitos, à primeira vista 
antagónicos, sobre medidas de combate à 
criminalidade são apoiados pela população. 
No primeiro enfoque, predomina a ênfase 

nos aspectos estrutura is (só o col/lbate à 

eobreza é capaz de reduzir a 

criminalidade) e se verifica que uma 

maioria de 70% da população concorda 

fortemente com a idéia de que na base do 
problema da criminalidade está a estn1tura 
social. 

C'omunicoçães do !SER n" ./8 



O desacordo forte com a idéia mobiliza 

20% da população, contingente não 
desprezível que talvez preferisse uma 

terapia orientada exclusivamente por 

políticas de controle social no combate à 

criminalidade (aumento das sanções legais 

e do policiamento). Entretanto 69% dos 

entrevistados, o que poderíamos classificar 

como consensoforte com preferências 

fórtes, concordam que quanto maior a 

wesença de policiais na ma, menor a 

criminalidade. Um contingente de 20% 
aparece aqui negando a funcionalidade das 

politicas de controle social no combate à 

criminalidade. Seria este o peso social dos 

estruturalistas incondicionais? 

Podemos ainda considerar outros 

elementos do discurso popular sobre as 

políticas de controle da criminalidade: no 
caso ela chamada Operação Rio, que, cm 
1994, acionou tropas militares, 

armamentos pesados e intenso controle da 

mobilidade da população em vários pontos 

da cidade com o objetivo de combater a 

criminalidade, observamos um consenso 

/órte com pr~ferênciasji·acas no apoio a 

políticas de controle social. Não obstante 

um apoio de 68% à ação militar (40% de 

apoio forte e 28% de apoio condicional), 
I 0% classiticaram a Operação Rio como 
uma violência injustificável (desacordo 

forte) enquanto 17% declaram que houve 

alg1111s abusos e a ação.foi inútil. 

Limites . Mas a análise sai enriquecida se 

considerannos o apoio da população a 

medidas que extrapolam os limites legais 

ela atuação elas forças policiais, tais como 

Lei,\· Liberdude Fóm111 / 996 

Viti111izoç<'io e Cu/turo Politico: Notas de Pesquiso 

estabelecidos pela Constituição. 63% 
manifestam acordo forte frente à idéia de 
que os bandidos ncio respeitam o direito 

dos outros, por isso não merecem ter seus 

direitos respeitados, o que indica grave 

fragilidade dos valores democráticos na 

sociedade brasileira, notaclamente com 

relação à noção de direitos civis. 

Por outro lado, perguntados se a prática ele 

métodos violentos para obter a confissão de 
suspeitos é sempre justificável, é justificável 
em alguns casos ou é injustificável, os 

cariocas mostraram um desacordo sério 

simétrico em tomo do apoio à violência 

instrumental por parte da polícia: embora 

apenas 4% afinnem que o uso de métodos 

violentos é sempre justificáveL 40% 

declaram que tais métodos são justificáveis 

cm alguns casos. Não chega a ser 
tranqüilizador, mas o desacordo com essas 
práticas mobiliza uma maioria de 52% da 

população estudada. 

Podemos interpretar esses dados como um 

sinal de que a extrapolação legal das 

políticas de controle social conhece limites. 

Mas, claro, estamos falando de combate à 

criminalidade. No caso brasileiro não é 

possível projetar cenários que tenham por 
base a suposição de que as tensões latentes 
entre diferentes políticas de controle da 

criminalidade sejam capazes de contaminar 

a legitimidade do sistema político em sua 

totalidade. Outros países da América 

.Latina (notada mente Colômbia e E! 

· Salvador) oferecem, entretanto, a prova de 

que este não é um cenário inútil de ser 

desenhado. 
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A AUTOCONSCIÊNCIA 
DO -CIDADAO 

!:r r 
'\ __ ) ma das preocupações da Lei, .Justiçç 

e Cidadania realizada pelo CPDOC da 

Fundação Getulio Vargas em parceria com 

o I SER, foi detectar de que maneira a 

população da região metropolitana do Rio 

de Janeiro percebe c vi vencia os seus 

direitos. A visão sobre os principais 

direitos e deveres de um cidadão, o nível de 
infonnação e a participação sócio-política 
da população serão os temas aqui 

abordados. 

Inicialmente .. podemos afinnar que, grosso 
modo, a população da região metropolitana 

do Rio de Janeiro é muito mal infonnada. 

Indagados sobre os nossos go\'emantcs, 

21% dos entrevistados não sabem quem é o 
atual presidente da República c cerca de 

35% desconhecem o nome do govemador 

do estado e do prefeito da cidade onde 

moram. 

Embora uma ampla maioria da população 

assista freqücntcmentc aos noticiários de 
TV (71 %), mais de 60% dos nossos 

entrevistados não conseguiram citar um 

acontecimento intcmacional importante c 

mais de 80% não souberam mencionar três 
rcfonnas constitucionais cm discussão no 

Congresso Nacional. Aliás , dentre as 

rcfonnas discutidas, a única citada com 

alguma incidência (lO%) foi o "tempo de 

serviço para aposentadoria". Também cabe 

registrar que mais de 30% da população 

desconhecem o nome de um partido 

político. Os partidos mais citados são o PT 

Dulce Pando(fi 
Pesquisadora do Cf'DOCIFG V 

com 15 ,10'Yo; o PMDB com 12,50%; o 
PDT, com 9,70%; c o PSDB com 6,10% 

A pesquisa também constatou que, além de 

mal infonnada, a população tem um nível 

de associativismo precário. No que diz 

respeito aos partidos políticos, por 
exemplo, os filiados se reduzem a 2,2%. 
Confonne podemos observar no Quadro I 
as duas únicas formas de associação que 

possuem mais de 10'% de tiliados são os 
sindicatos (13 ,5%) c os clubes sociais e 

esportivos ( 15,6%). O mais preocupante é 
que, quando indagados se gostariam de se 

filiar a um partido político, apenas 8,8% 

responderam positivamente. No caso das 

entidades de defesa do meio ambiente, a 
situação é diferente. Embora apenas 0,6% 

das pessoas seja tiliada, 34,6% gostariam 

de se filiar. Também não é de estranhar 

que os clubes sociais c esportivos sejam os 

que despertam maior interesse para uma 

possível filiação. 

Ainda de acordo com os nossos dados, 

apenas 30% da população tem o hábito de 

discutir sobre assuntos políticos. Entretanto 

mais de 90% da população possuem título 
eleitoral c, dentre os eleitores, apenas 6% 

não votaram na última eleição presidencial, 

oconida cm 1994. Ou seja , se do ponto de 

vista mais fonnal o nível de participação é 

elevado, no que diz respeito a uma 

cidadania mais ativa os números deixam 

muito a desejar. 
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Quadro I: Participação política e social 
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Fm1/c!: l h qui.m Lei, .lusliç11 e G t!mlllnill. CI'I>OC //SER 

Confonne podemos observar, além do real 

desinteresse que a população tem pela vida 

partidária, os partidos não são 

reconhecidos como um instrumento eficaz 

para intervir na realidade. Indagados sobre 

qual o melhor meio para modificar leis 

consideradas injustas, os partidos políticos 

c as lideranças políticas pouco foram 
mencionados. Ainda nesta mesma direção, 

também são significativas as notas 
atribuídas aos líderes sindica is c aos 

deputados em quem os entrevistados 

haviam votado. Numa escala que variou 

de O a I O, ambos receberam, cm média , 

nota 4. Em contraposição, os líderes 

religiosos receberam, em média , nota 8. E 

os patrões c empregadores obtiveram uma 

nota mais alta: 5 como média. 

No que diz respeito à questão dos direitos c 
deveres do cidadão, os dados revelados 

pela pesquisa Lei. J11stiça e Cicladmlia são 
ainda mais preocupantes. Em primeiro 

lugar, o que chama a atenção é o 

desconhecimento que a população tem 

sobre os seus direi tos. De acordo com o 

Lei ,\· Liherdode Fóm111 /996 

A Autoconsciência do Cidad<io 

lllil Sindicato 

~ Partido Político 

• Associação de 

Moradores 

III Associação de Pais 

~ Clube Esportivos 

lll Associação 

Filantrópica 

o Entidade de Defesa 

do Meio Ambiente 

Gostaria de se filiar 

Quadro 2, um número bastante elevado, 

56,8% dos entrevistados, não conseguiu 

citar três direitos dos brasileiros 

assegurados na nossa constituição. Entre os 

direitos citados, os sociais aparecem com 

25,7%, os civis com li ,7% c fina lmente os 

políticos com apenas I ,6% das respostas. 

No que diz respeito aos direitos sociais, os 
mais mencionados foram emprego/ 

trabalho, depois saúde/a limentação, 
seguidos de educação. Quanto aos direitos 

civis, poucos entrevistados mencionaram a 

igualdade perante a lei ou o direito á 

propriedade. A liberdade foi o direito civil 

mais valorizado. Cabe, finalmente, 

. ressaltar que dentre os direitos políticos, 

votar foi o mais lembrado. Aliás, o voto é 

percebido mais como um dever do que 
como um direito. 

Fazendo uma análise mais detalhada sobre 

a questão dos direitos, é possível afinnar 
que, grosso modo, eles são percebidos 

como "privilégios", como "tàvores", ou 

como "bens materiais" a serem adquiridos. 

Por isso, quando solicitados a citar os 
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Quadro 2 

TRÊS DIREITOS DOS BRASILEIROS 

Quadro 3 

- Emp./trabalho 11,4% 

-Saúde 7,7 % 

- Educaçã o 6, 7 % 

26% 

4% 2% 

direitos dos brasileiros garantidos pela 

Constituição, eram recorrentes as 
afinmções do tipo: "tm1 INPS sem fila", 
"uma boa televisão", "wna casa para 
morar", etc. 

Ao fazem1os detem1inados tipos de 
cruzamento, também foi possível perceber 
que o sexo e a raça não são variáveis que 

alteram a percepção que as pessoas têm 
sobre os seus direitos. O mesmo não pode 

ser dito em relação à escolaridade. 
Confom1e podemos observar no Quadro 3, 

quanto maior o grau de escolaridade, 
menor o índice de não resposta. Enquanto 

73 ,2% das não respostas se encontram no 

Três direitos dos Brasileiros Segundo escolaridade 

[] Direitos Sociais 

• Direitos Civis 

O Direitos Políticos 

1111111 Outros Direitos 

[] Não sabe ou 

não respondeu 

gmpo dos que nw1ca freqüentaram a 
escola, 21 ,3% das não respostas estão no 

gmpo daqueles que possuem o terceiro 
grau completo. Outro ponto a ressaltar é 
que todos os entrevistados, a despeito da 
escolaridade, priorizam os direitos sociais, 
em segtmdo lugar os civis e pouca 
importância atribuem aos direitos políticos. 

Entretanto o que podemos observar é que 
quanto mais alta a escolaridade, maior a 

valorização dos direitos civis e dos direitos 
políticos. 

No que diz respeito aos principais deveres 
do brasileiro, repete-se o mesmo 
desconhecimento. Também neste caso, 

Direitos Nunca I o grau incom. I 0 grau comp. 2° grau comp. 3° grau comp. 

Civis 
Sociais 
Politicas 
Outros 

NS ou NR 

cursou 

5,9 

17,6 

3,3 

73,2 

9,1 

23,6 

0,7 

4,6 

62,0 

Font~: /'~.1·qnistt L~i, .lustiçtt e Citltultmitt. CPDOC I /SER 
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e 2° incom. e 3° incompleto e mest. e dout. 

9,6 16,6 25 ,9 

23 ,6 28,3 45,4 

1,8 2,8 4,1 

3,3 4,7 3,4 

61,8 47,5 21 ,3 
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Quadro 4 

TRÊS DEVERES DOS BRASILEIROS 

como demonstra o Quadro 4, 56,6% dos 
entrevistados não conseguiram citar três 
deveres dos brasileiros. Dentre os mais 

citados aparecem os civis, com 17,8%, 

seguidos dos religiosos e morais, com 
13,1 %. Os deveres políticos aparecem com 
4,6 1 %. e finalmente os cívicos, com apenas 
3,8%. 

Em relação aos deveres também fica 
evidente que existe uma grande confusão 

entre a instância pública e a privada. 
"Pagar as minhas dívidas", "tomar conta 

da minha família", são afim1ações 

recorrentes . Pouca menções são feitas ao 

Quadro 5 

O que foi importante 
para subir na vida? 

Fé cm Deus 

Esforço próprio 
Ajuda dos parentes 

Ajuda das pessoas influentes 
Sorte 

Não sabe 
Não respondeu 

• Deveres civis 

1m Deveres relig. 

morais 

1m . Deveres políticos 

D Deveres cívicos 

• Outros 

III Não sabe ou 

não respondeu 

"cumprimento das leis" ou " respeito às 
autoridades". 

Ao mesmo tempo em que mais de 50% dos 
entrevistados desconhecem os seus 
principais direitos e deveres, podemos 
perceber que existe na população wn forte 
sentimento de injustiça. Se os direitos civis 
pouco foram mencionados, mais de 90% 

dos entrevistados afinnaram que no Brasil 
a lei é mais rigorosa para uns do que para 

outros. Nesta mesma direção, 92,8% 

consideram que se uma pessoa rica e tm1a 

pessoa pobre praticarem o mesmo crime, a 
Justiça vai tratar o pobre mais 

0/ 
! O 

45 ,1 

40,9 

8,7 

1,7 

1,6 

0,8 

1,1 

Fonte: l'esquisa Lei, Justiça e Cidadania. CPDOC I /SER 

Lei,{': Liberdade Fórum 1996 51 ..... 



ii i llltoconsciéncia do Cidad<'io 

.... 52 

rigorosamente. Sem dúvida, ao que tudo 
indica, para a nossa população a questão 

da igualdade de todos perante as leis é 
uma mera ficção jurídica. 

Entretanto, a despeito de perceberem o 

Brasil como um país perverso, onde as leis 

são profundamente injustas, a maior parte 

da população acha que subiu na vida nos 

últimos cinco anos. Confom1e podemos 
observar no Quadro 5, a "fé em Deus", e 

o "esforço próprio" são os motivos 

principais por esta situação de melhoria 

social. 
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VISÕES DO BRASIL 
EDOS José Murilo de Carvalho 

Historiador 

BRASILEIROS 

ados originários de uma pesquisa 

nacional de opinião pública feita pelo Vox 

Populi , a pedido da revista Veja (VPNeja), 

assim como os que foram obtidos junto à 
população de oito municípios da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro pela 
pesquisa Lei, Justiça e Liberdade 

(CPDOC/ISER), doctm1entam: (i) sobrevive 

no Brasil de 1996 o motivo edênico, a visão 

do país como natureza, cristalizada c 

popularizada, no início do século, pelo 

/'(mtlle me 11(ano do mett país , do conde de 

Afonso Celso, mas cuja expressão mais 

completa está na História da América 

l'orlllgllesa, de Rocha Pita , publicada cm 

1730, c (ii) a explicação para isso pode estar 
no motivo que se pode chamar de satânico, 

a \~são negativa do povo, que também nos 

persegue de longa data . 

1(thelal 

Motivo de Orgulho(%) 

Nas duas pesquisas pediu-se que os 

entrevistados indicassem três motivos que 

os levavam a ter orgulho do Brasil. As 

respostas revelaram, em primeiro lugar, 

que, apesar de cerca de 85% dos 

entrevistados terem dito que tinham 

orgulho de ser brasileiros, em tomo de 25% 

nas duas pesquisas não souberam indicar 

uma razão sequer para tal orgulho. Quando 

se pediu tuna segunda razão (CPDOC/ 

I SER), 43% não conseguiram apontá-la. 

Isto em momento da vida nacional em que 

45% achavam que o país estava 

melhorando e só 3 I% que estava piorando 

(V PNeja). 

Dito isso, a grande surpresa estampada na 

Tabela I: se Machado de Assis queixava-se 

do visitante estrangeiro que, ao ver o Rio, 

lembrou-se apenas de exclamar "mas que 

Motivo VPNEJA I VPNEJA 2 CPDOCIISER I CPDOCIISER2 CP/DOCIISER3 

cdênico 25 25 26,0 19,8 34,8 

ca rú tcr elo povo 20 21 11,3 8.8 15,5 

csportc/m úsica 11 7 6,8 5,2 9,1 

outro 3 4 15,7 10,7 18,8 

nenhum 8 7 2,5 3,1 5,4 

NS/NR 23 27 23,7 43,1 

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N=l976 N= llJ62 N=l579 N=4736 N=2696 

Fonte: VI'!JIE.IA , CI'DOC!/SEI? 

Nota: em VP!Veja I e CPDOC/ISER I levou-se em conta a primeira resposta. Em VP!Veja 2 e PDOC/ 
!SER 2 fez-se a média das três respostas . Como em CPDOC/ISER 2 aumentassem muito as respostas 
NJo Sahe/Não Respondeu (NS/NR), elas foram eliminadas em CPDOC/lSER 3. 

Lei ,f· Liberdade Fórum / 996 

O historiador José 
Murilo de Carvalho 
coordenou a 
pcsq uisa Lei, Justiça 
e Liberdade, feita cm 
colaboração pelo 
CPDOC da FGV c o 
I SER c patrocinada 
pela Ftmdação Banco 
do Brasil, Fundação 
Ford c pela Fincp. 

Nota: O resumo do 
conteúdo da 
intervençrio do 
proj'essor Jos é 
Murilo, de 
responsabilidade 
âo redat01; 
utilizou o trabalho 
apres entrulu nu XX 
Encontro Anual da 
Anpocs, Caxambu, 
Minas Gerais, /996, 
sub o título de 
"O Conde, quem 
diria, está vivo no 
Rio de Janeiro." 
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natureza vocês têm!', pode-se imaginar a 

decepção do cronista se verificasse que 

essa atitude de subestimação do homem e 

de sua obra, como a definiu, é até hoje 
compartilhada pelos próprios brasileiros. 

Tendo classificado como motivo edênico 

todas as respostas que se referiam às 

qualidades ou belezas naturais do país, 

inclusive a beleza das mulheres (corpo é 

natureza); como caràter do povo, as 

respostas que se referiam aos traços de 

personalidade do brasileiro considerados 

positivos e pessoas exemplares e, como 

caràter do país, as que lembravam das 

conquistas do homem tais como ausência 
de gueiTas, liberdade, o Plano Real , etc., a 

única diferença significativa entre as duas 
pesquisas é a menor valorização do povo e 

uma visão um pouco mais positiva do país 

encontradas entre os entrevistados da 

região metropolitana do Rio. 

Variáveis . Antes de buscar possíveis 
explicações para nosso edenismo, pode-se 

perguntar se há variáveis que afetam as 

respostas. O cruzamento das razões de 

orgulho com a variável cor não produziu 

diferenças significativas na pesquisa do 

Rio. No que se refere à religião, há ligeira 

tendência dos mediúnicos serem mais 

edenistas que os outros, tàto que talvez se 

deva à maior presença da natureza nos 
cultos afro-brasileiros. Controlando-se por 
idade, aparecem diferenças : a geração mais 

velha, mais de 55 anos, é a que menos se 

refere ao motivo edênico (21% na primeira 

resposta , 15% na combinação das três) e a 
geração mais nova (de 16 a 25 anos) é a 

que mais nele acredita (3 31% c 25%, 

respectivamente). 

No controle por educação, a curva 

suqxeendente é o aumento sistemático do 

motivo edênico na proporção em que 

aumenta a educação. Os que alegam tal 

motivo são o dobro no nível mais alto de 

educação. Utilizando-se a combinação das 

três respostas, eles são o triplo no mesmo 

nível. Ou seja, quanto mais educada a 
pessoa, mais concentra seus motivos de 

orgulho em fatores naturais. Tal tendência é 
confinmda pelo fato de que os mais bem 

infonnados, isto é, os que mais lêem 

jamais, também são mais edenistas. Seria 

efeito da educação moral e cívica e da 
propaga nda patrioteira dos regimes 

militares? 

No que diz respeito à propaganda, a 

resposta deve ser negativa posto que estudo 

recente de Carlos Fico ( 1996) mostra que 
os govemos militares entàtizavam, sim, o 
otimismo cm relação ao país, mas as 

razões dadas para o otimismo não eram 

edênicas. Alguns dos temas centrais 

tinham a ver com as noções de construção 

e transfonnação do Brasil. O que estava 

presente, sim, nessa propaganda era a 

derivação política do edenismo, a idéia de 

Brasil gra1iae potência já fonnulada na 
época da independência. 

Uma hipótese que talvez não seja de todo 

estapafúrdia para explicar o maior 

edenismo dos jovens é a mania surgida 

com a campanha pelas eleições diretas de 

se cantar o hino nacional. Mas a cantação 

do hino, de longe mais edênico do que o 

l'vr que 111e ufana , não constitui, 

certamente, explicação satisfatória . 
Continua aberta a questão. 

lmprestabilidade . Além de possíveis 

razões tópicas para a persistência do 

motivo cdênico, como as relacionadas com 

educação, religião c hino nacional, podem

se imaginar ainda razões mais duradouras , 

de natureza histórica e cultural. Poder-se-ia 

perguntar, por exemplo, se o predomínio 

edênico não teria a ver com a ausência de 

outras razões de orgulho. A ausência mais 

óbvia, porque também parte de nosso 

Comunicações do !SER n" .fS 



imaginário, seria a da imprestabilidadc do 

elemento humano que habita o país. A esta 

imprestabilidade poderíamos chamar, por 

oposição à razão edência, de razão 
satànica. 

Buscando conhecer a auto-imagem do 

brasileiro hoje, a pesquisa de VPNeja 
revelou, por exemplo, que a maioria dos 

entrevistados (53%) avaliava 

negativamente a colonização portuguesa e, 

na do CPDOC/lSER, vimos que o caráter 
do povo obtém discreto terceiro lugar como 

razão para se ter orgulho do país. Mas, 
visando especificar melhor o conteúdo da 

auto-avaliação nacional , as duas pesquisas 

pediram também aos entrevistados que 

sclccionassem de uma lista de adjctivos 
aqueles que, em sua opinião, melhor 

dctíniam os brasileiros c os cariocas. 

Tomando as características que obtiveram a 

indicação de 50% ou mais dos 

entrevistados, as que melhor descrevem os 

brasileiros são, nesta ordem, sofredor, 
trabalhador, alegre, confonmdo. As 

mesmas características definem o carioca, 

mas em outra ordem: alegre, sofredor, 

confonnado, trabalhador. Confinnam-se os 

1rthcla 2 

O Conde. q11e111 diria está vivo no Rio de Janeiro: · 

estereótipos sobre o carioca : um brasileiro 

mais alegre, menos trabalhador, mais 

malandro e menos sofredor. 

Do ponto de vista político, o que chama a 

atenção é a clara idéia de passividade no 

conjunto das características mais votadas. 

Pior ainda, tudo isto temperado pela 
alegria. O brasileiro seria um sofredor 

confonnado e alegre, o súdito que sofre as 

decisões do govemo. Assim, o povo se vê 

como vítima, como paciente e não como 

agente da história. 

Mas há uma característica psicológica que 

os autores que trabalham com o conceito de 

cultura política consideram central para o 

funcionamento de um sistema democrático 

de govemo: a confiança nos concidadãos. 

Nesse aspecto, os dados obtidos pela 

pesquisa CPDOC/ISER quanto á 

confiabilidade dos brasileiros são 

desastrosos: nada menos que 60% dos 

entrevistados acham que o brasileiro é 
pouco ou nada confiável. Apenas 36,7% 

julgam seus concidadãos dignos de 

confiança. Já na pesquisa VPNeja, 

encontram-se exatal11ente as proporções 

Motivos pa.-a se ter vergonha de ser brasileiro CY.•) 

Motivos VPNEJA CPDOC/lSER I CPDOC!ISER3 

Miséria I dcsc1nprcgo I pobreza 29,0 20,1 24,9 
Políticos lll ,O 21 ,2 16,6 
Corrupção 17,0 6.0 7.2 
Violência 9,0 19 ,6 19,9 

Sal1dc I educação 3,0 3,9 8,1 

Outros 5,0 10,5 16,0 
Nenhum 8,0 4,6 7,4 
NS/NR 11 ,0 14,1 
Total 100,0 100,0 100,0 

N= I 962 N=1579 N=3320 

!'oure: Vl'/VEJA, Cf'IJOC!ISEU 
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opostas. Alvissareiros para o Brasil, os 
dados são preocupantes para o Rio de 
Janeiro, onde o impacto da violência pode 
estar contribuindo par a perda de confiança 
nos concidadãos. Mas note-se, no entanto, 
que mesmo os dados nacionais revelam 
taxas de confiabilidade muito abaixo das 

encontradas na maioria das democracias 

européias. 

A ordem de confiabilidade em algumas 
pessoas é praticamente idêntica nas duas 
pesquisas e os valores são muito próximos: 
os brasileiros só confiam em parentes e 

líderes religiosos, vindo a seguiras 
amigos. Lideranças políticas não merecem 
confiança, assim como não a merecem as 

lideranças sindicais. Fora da casa, só as 
igrejas. Tal auto-imagem contribui para a 

persistência do motivo edênico, uma vez 
que o brasileiro não se vê como um ser 
civil e cívico. Quem cultiva essa auto
imagem não pode se ver como agente 

coletivo de mudanças sociais e políticas de 
que possa se orgulhar. 

Esclarecimento adicional pode ser 

conseguido se examinannos as razões que 

o brasileiro tem para ter vergonha do país. 

Como se vê na Tabela 2, se nos motivos de 

orgulho fatores sociais ou políticos estavam 

ausentes, nos de vergonha eles têm 
predomínio absoluto. Quando se trata de 
diagnosticar os problemas do país, a 
população é perfeitamente lúcida . Nem 
mesmo a má qualidade do brasileiro é 

mencionada com freqüência entre os 
motivos de vergonha . O drama envolvido 

nas respostas é que os problemas sociais e 
de segurança apontados dependem da ação 

do poder público, do govemo. Ora, o 
govemo e os políticos são, eles próprios, 
um dos principais motivos de vergonha, 
vistos como comtptos e enganadores. 

Os dados trazem nova luz sobre o curto
circuito que leva ao cdenismo. Se os 
concidadãos não são confiáveis, ainda 
menos confiáveis são os representantes 

políticos. O povo não se vê como 

responsável pelo que acontece não apenas 
porque não participa , mas ainda por não se 
considerar cúmplice na ação de seus 
representantes. Não se vê como agente 
direto nem indireto da política . Não 

pertence á democracia antiga nem á 
modema. Só lhe restam as belezas 

naturais, cada vez mais destruídas por ele 
próprio. No dia em que lhe faltarem as 

belezas,os últimos refúgios de orgulho 

talvez sejam o samba e o futebol. 

Com11nicações do /SER n" 48 



Resumo de doze apresenta~ões feitas 
durante o Fórum Lei e Liberdade-1996, 
todas girando em torno do núcleo central 
de preocupa~ão do Fórum: os direitos do 
cidadão, sobretudo civis, os instrumentos 
de sua garantia, sobretudo a polícia e o 
iudiciário, e a cultura política democrática. 
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