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Resumo: As discussões sobre Segurança Pública, mais do que nunca, 
estão no centro da problemática político-social no Brasil. A crescente 
pressão social por mudanças urgentes e efetivas no setor tem se revelado 
nos últimos anos principais pontos de exploração das plataformas 
político-partidárias e importante meio de captação de votos em todas as 
esferas do aparato estatal. Dentro desta perspectiva, o objetivo deste 
estudo é centrar na relação ius puniendi do Estado versus sociedade, no 
tocante às perspectivas e fundamentos, dos membros da comunidade 
“GREENVILLE” frente às políticas públicas de segurança representada por 
seu órgão direto de repressão social, a PMERJ. Para isso, por meio de 
pesquisa qualitativa procurou-se aferir não só o grau de satisfação da 
opinião pública, mas também como e porque se dão os conflitos 
envolvendo a comunidade e esta instituição. A partir da análise desses 
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dados, obtêm-se informações no âmbito da, historicamente tensa, resenha 
entre sociedade e polícia militar. Por fim, este estudo fornece base para a 
caracterização de um cenário na gestão local da segurança pública, 
servindo como auxílio para firmar-se parceria entre gestores e sociedade 
em geral, um caminho para o enfrentamento de um dos mais importantes 
problemas sociais e estruturais, a criminalidade e a violência.  

Palavras-chave: Segurança pública, jus puniendi, comunidade, PMERJ, 
conflitos sociais.  
 

Abstract: Discussions about Public Security, more than ever, are at the 
center of the political and social problems in Brazil. The growing social 
pressure for urgent and effective changes in the sector has revealed itself 
in recent years as the main points of exploitation of political party 
platforms and an important means of capturing votes in all spheres of the 
state apparatus. Within this perspective, the objective of this study is to 
focus on the relation ius puniendi of the State versus society, with regard 
to the perspectives and fundamentals, of the members of the 
“GREENVILLE” community in the face of public security policies 
represented by its direct organ of social repression, PMERJ. For this, 
through qualitative research, we sought to assess not only the degree of 
satisfaction of public opinion, but also how and why conflicts occur 
between the community and this institution. From the analysis of these 
data, information is obtained in the context of the historically tense review 
between society and the military police. Finally, this study provides a basis 
for the characterization of a scenario in the local management of public 
security, serving as an aid to establish a partnership between managers 
and society in general, a way to face one of the most important social and 
structural problems, crime and violence. 

Keywords: Public Security. Jus puniendi. Community. PMERJ. Social 
conflicts. 
 

Resumen: Las discusiones sobre seguridad pública, más que nunca, están 
en el centro de los problemas políticos y sociales en Brasil. La creciente 
presión social por cambios urgentes y efectivos en el sector se ha revelado 
en los últimos años como los principales puntos de explotación de las 
plataformas de los partidos políticos y un medio importante de capturar 
votos en todas las esferas del aparato estatal. Dentro de esta perspectiva, 
el objetivo de este estudio es enfocarse en la relación ius puniendi del 
Estado versus la sociedad, con respecto a las perspectivas y fundamentos, 
de los miembros de la comunidad "GREENVILLE" con respecto a las 
políticas de seguridad pública representadas por su organismo directo de 
represión social, PMERJ . Para esto, a través de la investigación cualitativa, 
buscamos evaluar no solo el grado de satisfacción de la opinión pública, 
sino también cómo y por qué se producen conflictos entre la comunidad y 
esta institución. Del análisis de estos datos, la información se obtiene en 
el contexto de la revisión históricamente tensa entre la sociedad y la 
policía militar. Finalmente, este estudio proporciona una base para la 
caracterización de un escenario en la gestión local de la seguridad pública, 
que sirve como ayuda para establecer una asociación entre los gerentes y 
la sociedad en general, una forma de enfrentar uno de los problemas 
sociales y estructurales más importantes, crimen y violencia. 

Palabras clave: Seguridad pública, jus puniendi, comunidad, PMERJ, 
conflictos sociales. 
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Considerações iniciais 

O exercício da democracia confere, entre outros, o direito de questionamento 
a respeito do panorama da relação ius puniendi do Estado sobre a sociedade frente 
às políticas públicas de segurança, principalmente no tocante ao contexto social no 
qual estar-se-á inserido.  

Dessa forma, o objetivo desse estudo é analisar a percepção de uma 
comunidade afim de investigar como e o porquê se dão os conflitos entre populares 
e a polícia local, enfatizando o alcance das ações punitivas e os efeitos positivos e 
negativos provenientes da relação Estado x sociedade, servindo como referência 
para os diversos atores envolvidos na dinâmica social. 

Para efetivação deste trabalho, os dados apresentados tiveram como unidade 
de análise uma comunidade no município de Porciúncula interior do Estado do Rio 
de Janeiro - a qual tem seu nome no título deste trabalho -, onde foram realizados 
estudo de campo por meio de pesquisa qualitativa/descritiva, com amostragem 
probabilística casual simples, por meio de estudo de casos múltiplos, bem como 
entrevistas e questionários estruturados com os diversos atores envolvidos. 
Utilizou-se também pesquisa bibliográfica, bem como pesquisas em artigos 
científicos, em leis e websites. Buscando maior clareza e objetividade, o trabalho 
traz, além da caracterização da Instituição Estatal, uma abordagem conceitual geral 
baseada nas referências bibliográficas citadas à cerca da relação entre este e a 
comunidade, a apresentação e análise dos dados obtidos durante toda a pesquisa. 
Assim o trabalho é produto de uma profunda revisão de literatura sobre a 
construção da realidade punitiva, o sistema efetivo do Estado na segurança pública, 
aplicado à realidade da comunidade Greenville, no município de Porciúncula, região 
Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.  As relações de poder entre estado e comunidade 

A palavra Estado, a partir da obra “O príncipe”, de Nicolau Maquiavel, pode ser 
compreendida como o conjunto de instituições e pessoas que detinham o domínio 
sobre um território e seus habitantes. (BOBBIO, 1999, p. 67, apud Cintra, 2017, p. 
15). Abordando o conceito sociológico, Estado é um conjunto de instituições 
políticas que desempenham várias funções para as quais uma delas é ser o principal 
elemento de coerção de uma sociedade politicamente organizada. 

Modernamente, as relações entre Estado e sociedade civil são analisadas pelos 
vieses históricos e materialistas, dentro desta perspectiva, inserido nas teorias do 
Estado, mister se faz, mesmo que brevemente, examinar as contribuições do 
marxismo na construção do pensamento dessa relação. “Para a filosofia política 
jusnaturalista o Estado representa o bem comum, o interesse universal; Para Marx, 
o Estado é fruto da dominação de classe e portanto expressão de interesses 
particulares” (Cintra, 2017, p. 15) e “o poder político é o poder organizado de uma 
classe para a opressão de outra.” (Marx e Engels, 2001, p. 18-19). 
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Dentro do campo da teoria liberal do Estado, “(…) devemos conceber o Estado 
contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de 
determinado território (…) reivindica o monopólio do uso legítimo da violência 
física” (WEBBER, 2000, p. 56, apud Cintra, 2017, p. 38). De acordo com Weber, a 
legitimidade do poder não se baseia unicamente no uso da força, mas se dá por meio 
do consentimento entre dominantes e dominados (governo e governados).  

Na perspectiva social, podemos afirmar que o Estado é o detentor do poder 
político, do controle dos homens exercido, na visão de Michel Foucaut “pelo domínio 
de suas forças, que é mais do que a capacidade de vencê-las: este saber e este 
domínio constituem aquilo a que se poderia chamar a tecnologia política do 
corpo”(2013, p. 45, grifo nosso). Domínio este presente de forma difusa, utilizado 
estrategicamente, “trata-se, de certa maneira, de uma microfísica do poder 
utilizada pelos aparelhos e pelas instituições (...) (2013, p. 45), à comunidade 
atribui-se a posse do poder social. 

 

1.1  A tática política de dominação: disciplina para submissão 

O Homem-Máquina de La Mettrie é, em simultâneo, uma redução materialista da alma 
e uma teoria geral do adestramento, no centro das quais reina a ideia de «docilidade», 
que junto o corpo analisável ao corpo manipulável. É dócil o corpo que pode ser 
submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Os 
famosos autómatos, por seu lado, não eram apenas uma maneira de ilustrar o 
organismo; eram também marionetas políticas, modelos reduzidos de poder; (Foucault, 
2003, p.159) 

Restringindo o foco à análise da Polícia Militar, historicamente, conforme 
dados extraídos do sito Agência Senado e do Relatório - Tomo I - Parte I - A 
Militarização da Segurança Pública no Brasil, as polícias militares, têm origem no 
século 19, com a chegada de D. João VI foi criada a Divisão Militar da Guarda Real de 
Polícia do Rio de Janeiro, nos mesmos moldes de organização da guarda portuguesa, 
os requisitos necessários para a indicação de um policial eram influência política e 
força física.  

A Constituição Republicana de 1981, conferiu aos estados maior autonomia 
para organizar seus efetivos, dessa forma, foram adotadas denominações diversas, 
como Batalhão de Polícia, Regimento de Segurança e Brigada Militar. Após a 
proclamação da República, em 1889, passaram a ser conhecidos como Corpos 
Militares de Polícia. A denominação "Polícia Militar" só foi padronizada em 1946, 
com a Constituição após o Estado Novo, então, todos as unidades federadas 
adotaram o termo, com exceção do Rio Grande do Sul, que até hoje mantém o nome 
Brigada Militar em sua força policial (Agência Senado, 2013).  Durante o regime 
militar (1964-1985), a polícia brasileira sofreu mais mudanças, a PM passou a ser 
guiada por uma classificação hierárquica única, que persiste até os dias atuais. Em 
1969, em São Paulo, foi criada pelas Forças Armadas e o governo estadual a 
Operação Bandeirante (Oban), no ano seguinte, passa a ser denominado de DOI-Codi 
do 2º Exército, sua atuação é nacionalizada, se tornando o principal instrumento 
oficial de repressão. (Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 2015) 

 Nota-se, pelas informações detraídas do levantamento desses dados, que a 
formação das corporações policiais deu-se às custas da disciplina do próprio corpo 
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do soldado, pelo exercício do “macropoder” do soberano; evoluindo nesse cenário, 
tem-se na punição “uma função social complexa... como técnicas que têm a sua 
especificidade no campo geral de outros processos de poder... a perspectiva 
da tática política”. (Foucault, 1992, p. 42, grifo nosso).  

Contudo,  

Não são poucas as contradições presentes na relação entre polícia e população, em 
especial a pobre e negra, presente nas periferias de nosso estado e do país. O exercício 
da atividade policial jamais conferiu atributos ou status na sociedade brasileira, 
porquanto os policiais militares vivenciam os mesmos problemas e demandas dos 
demais grupos de trabalhadores, oprimidos, reprimidos e explorados, inclusive com a 
situação trabalhista agravada em alguns casos, como a de não ganharem adicional pelo 
trabalho noturno e não serem remunerados por trabalho extraordinário, além de 
privados do direito à sindicalização e à greve. (Relatório - Tomo I - Parte I - A 
Militarização da Segurança Pública no Brasil. Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo, 2015). 

Encontramos, desde sempre, a força policial como expressão máxima e direta 
do poder coercitivo do Estado imposto à comunidade e reclamado por esta, a 
principal forma de regramento da conduta dos particulares, almejando outrora, a 
satisfação dos interesses das classes dominantes, atualmente, a paz social.  

 

2. Efeito global das estratégias de repressão 

Sob a análise do clássico Dos Delitos e das Penas de Beccaria (1992, p. 29), o 
direito de punir os delitos surge da “necessidade de defender o depósito da salvação 
pública das usurpações particulares. Tanto mais justas são as penas quanto mais 
sagrada e inviolável é a segurança e maior a liberdade que o soberano dá aos 
súditos.” Destarte, cada homem abre mão somente de mínima parte de sua 
liberdade, qual seja suficiente para induzir os outros a defendê-lo. “O agregado 
dessas mínimas porções possíveis é que forma o direito de punir. O resto é abuso e 
não justiça, é fato, mas não direito.” 

Observemos que a palavra direito não se opõe à palavra força, mas a primeira é antes 
uma modificação da segunda, isto é, a modificação mais útil para a maioria. Por justiça 
entendo o vínculo necessário para manter unidos os interesses particulares, que, do 
contrário, se dissolveriam no antigo estado de insociabilidade. Todas as penas que 
ultrapassarem a necessidade de conservar esse vínculo são injustas pela própria 
natureza. (Beccaria, 1992, p. 29) 

O Estado é o detentor absoluto do jus puniendi, somente ele possui o direito 
subjetivo de punir, trata-se de um poder abstrato que se consolida no mundo real a 
partir da prática da conduta indesejada reprovável no âmbito social, esse direito é 
exercido por meio de suas instituições judiciárias e seus auxiliares, que tem no 
Direito Penal o norte para a proteção dos bens jurídicos. Como forma de traçar um 
panorama sobre como efetiva-se esse poder, segue a apreciação de uma série de 
dados reunidos de diversos estudos sobre o tema no Brasil. 

Valendo-se das informações constantes na 13 edição do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública de 2019, no ano de 2018, 11 a cada 100 mortes violentas 
intencionais foram provocadas pelas Polícias, 17 pessoas mortas por dia, total de 
6.220 vítimas - 99,3% homens; 77,9 % entre 15 e 29 anos e 75,4% negros; um 
crescimento de 19,6% em relação a 2017. Por outro lado, 343 policiais Civis e 
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Militares foram assassinados, uma redução de 8% em relação a 2017, destes, 75% 
mortos fora de serviço 256 vítimas - 97% homens 51,7%, negros 65,5% tinham 
entre 30 e 49 anos 32% foram vítimas de latrocínio; mais policiais vítimas de 
suicídio do que assassinados no horário de trabalho, 104 suicídios. O estudo revela 
que investimentos técnicos foram feitos, mas em volume incapaz de solidificar 
mudanças e/ou garantir máxima transparência e prestação de contas por parte do 
Estado, em suas múltiplas esferas e Poderes - R$91 bilhões gastos com segurança 
pública, aumento de 3,9%; Gastos Federais nas UFs R$142 milhões em operações da 
Força Nacional: 36,8% aplicados no Rio de Janeiro, 18,1% no Rio Grande do Sul, 
R$525 milhões em operações de GLO (Garantia de Lei e da ordem), 50% no Rio de 
Janeiro. 

Infelizmente, não existem registros sistematizados, da polícia ou de alguma outra 
instituição, que permitam analisar em detalhe qual foi o tratamento dispensado pelas 
distintas forças policiais a diferentes pessoas e grupos. Com efeito, é estendida a 
suspeita de que a polícia tende a parar e revistar especialmente pessoas de baixa renda 
e de cor negra, e, da mesma forma, de que age de forma mais violenta contra elas do que 
contra cidadãos ricos e brancos, mas é difícil coletar dados para confirmar esta 
impressão. A única exceção a este quadro de carência de dados sistemáticos é o caso do 
uso da força letal. Os episódios em que a polícia faz uso de armas de fogo e mata, ou fere 
alguém de gravidade, devem ficar registrados nos documentos policiais. (Relatório de 
Desenvolvimento Humano Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro.  Violência, 
Criminalidade e Segurança, p. 22). 

No website portal ISPDados, página de Dados Abertos do Instituto de 
Segurança Pública, tem-se acesso as bases de dados de registros criminais e de 
atividade policial do estado do Rio de Janeiro, as estatísticas são construídas a partir 
dos Registros de Ocorrência (RO) lavrados nas delegacias da Secretaria de Estado 
de Polícia Civil do Rio de Janeiro (SEPOL), além de informações complementares de 
órgãos específicos da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro 
(SEPM). Da análise das informações constantes no sito, depreende-se que as ações 
de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro se estruturam de forma a 
promover a integração territorial em nível operacional, das companhias Integradas 
da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro (SEPM) com as 
Delegacias da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL).  

A atual divisão territorial do Estado do Rio de Janeiro, segundo o critério de 
Áreas Integradas de Segurança Pública, contempla um total de 39 Áreas Integradas 
de Segurança Pública (AISP), conforme a Resolução SESEG nº. 478 de 11/05/2011, 
que visou adequar os limites geográficos de atuação das unidades da Polícia Civil e 
Militar, de forma a torná-las compatíveis aos objetivos da gestão territorial da 
segurança pública segundo Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP), Áreas 
Integradas de Segurança Pública (AISP) e Circunscrições Integradas de Segurança 
Pública (CISP). O estado do Rio de Janeiro está dividido em 7 RISP, segundo as 
seguintes abrangências territoriais: 1ª RISP Capital (Zona Sul, Centro e parte da 
Norte), 2ª RISP Capital (Zona Oeste e parte da Norte), 3ª RISP Baixada Fluminense, 
4ª RISP Grande Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos, 5ª RISP Sul Fluminense, 6ª 
RISP Norte Fluminense e Noroeste e 7ª RISP Região Serrana. 

Por derradeiro, insta acentuar, que a atividade policial atua no controle social, 
ou seja, trata-se de um serviço corretivo não preventivo, não encontra-se durante a 
análise das informações obtidas para esta pesquisa, políticas públicas aplicadas ao 
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órgão que priorizem estratégias de inteligência para o combate efetivo das questões 
relacionadas ao cerne da violência como o tráfico de armas e drogas e, 
conjuntamente com outros setores do Estado políticas para a diminuição das 
desigualdades sociais, apesar de integração territorial com as Delegacias. Além do 
mais, os indicativos do número de assassinatos de pessoas negras e a alta taxa de 
suicídio entre os agentes revelam um grave problema estrutural, em parte de 
séculos, como consequências da história de colonização escravagista do Brasil e, 
conforme já tratado neste trabalho, pelo próprio processo de criação da instituição 
que não acompanhou as conquistas sociais trazidas pela nossa Constituição de 1988, 
e em parte sustentada pelas pressões sociais que impõem o estilo de vida 
segregacionista e desigual característicos de regimes capitalistas no qual vivemos.  

 

3. Análise sobre a realidade e historicidade da comunidade “Greenville” 

Inicialmente, é de extrema pertinência comentar sobre o momento atípico pelo 
qual estamos passando, o impacto local da pandemia, propagada pelo Sars-CoV-2 
(síndrome respiratória aguda grave - coronavírus 2), não foi diferente do ocorrido a 
nível nacional e mundial. Assim, as atividades em órgãos públicos sendo prestadas 
de forma parcial e até mesmo, em determinados momentos interrompidas, aliadas 
às medidas de isolamento social em vigor desde março do corrente ano e a recente 
implantação de alguns trâmites, anteriormente simples e acessíveis, que tornaram-
se extremamente burocráticos no órgão da PMERJ, não permitindo o alcance em 
tempo hábil dos dados in locu, mas sim por meio de website oficial, somam fatores 
que, justificados por esse cenário de caso fortuito e força maior, fizeram com que a 
captação em campo mais completa de alguns dados fosse mais dificultosa, 
principalmente no tocante à amplitude do alcance ao público-alvo, os moradores da 
comunidade, mesmo sido iniciada a pesquisa alguns meses antes da instalação da 
pandemia.  

Importante destacar que todos as informações referentes a esta pesquisa 
foram levantadas junto aos diversos atores envolvidos, moradores do bairro, 
policiais militares que patrulham a área, Delegacia de Polícia e servidores 
municipais, por meio de questionários, entrevistas e conversas informais, bem como 
websites de notícias regionais. O conjunto de dados reunidos nesta pesquisa nos 
oferecem informações seguras e relevantes, desse modo, “como esforço de pesquisa, 
o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos 
fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos.” (Yin, 2001, p. 19).  

O município de Porciúncula, onde se situa a unidade de análise, é constituído 
de uma área total de 302 km² correspondentes a 5,6% da área da Região Noroeste 
Fluminense, do Estado do Rio de Janeiro, conta com uma população de 17.760 
habitantes, as principais atividades econômicas estão diretamente ligadas ao 
turismo rural, sendo oferecidos roteiros históricos, ecológicos e culturais, indústria, 
comércio, agricultura, extração mineral (pedras ornamentais), cerâmica e 
confecções de roupas (IBGE, 2010). Segundo o critério de Áreas Integradas de 
Segurança Pública, já citado no tópico anterior, esta insere-se na 6ª RISP Norte 
Fluminense e Noroeste e está sob comando do 29 Batalhão de Polícia Militar, da 
cidade de Itaperuna/RJ. (ISPDados, 2020). 



Aline Maia Cordeiro 
Viviane Bastos Machado 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  8 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

O relatório por área de delegacia feito pelo Instituto de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro mostram que no município de Porciúncula, entre janeiro 
de 2019 a março de 2020, ocorreram um total de 215 delitos, as atividades policiais 
registradas no mesmo período perfizeram um total de 569, dos quais: 388 registros 
de ocorrências, 125 casos de posse e tráfico de drogas e 56 outros tipos de registros,  

Quando compara-se as informações acima, conclui-se que a maior taxa de 
delitos está relacionada ao consumo e o tráfico de drogas, chamando atenção para 
um problema pontual que deve ser alvo de políticas públicas, principalmente 
sanitárias. O montante de todos os crimes, dado o contexto, corroboram o caráter 
pacato e tranquilo de cidade do interior. 

 

3.1  A comunidade do “Greenville”: da sua existência 

Para caracterização histórico-geográfico do bairro, fez-se levantamento junto 
a Prefeitura Municipal, nas Secretarias de Cultura, Promoção Social e Arrecadação, 
todavia, devido às trocas de governo e equipe a cada mandato, o acervo da memória 
do município da primeira secretaria encontra-se perdido, não sendo possível o 
acesso à informações oficias sobre a origem e formação do bairro. A segunda 
secretaria não dispunha de nenhum registro e na Secretaria de Arrecadação 
conseguiu-se uma estimativa do número de domicílios cadastrados, ainda, 
consultou-se a Secretaria de Saúde, onde obteve-se registro da estimativa 
populacional do bairro. Então, a caracterização que segue baseia-se em depoimentos 
de funcionários do poder público envolvidos em algum momento em questões sobre 
a comunidade e por entrevistas informais com moradores de longa data da 
localidade.  

A história do bairro Santo Antônio é bem peculiar, ela começa no ano de 1994, 
após o município ser arrasado por um período de fortes chuvas que atingiram em 
especial o bairro Cristo Rei, uma comunidade localizada na parte alta da cidade, que 
sofreu vários deslizamentos de terra, comprometendo a estrutura e levando abaixo 
um grande número de casas, deixando centenas de desabrigadas. À época, segundo 
relato de moradores, o prefeito municipal alocou estas pessoas provisoriamente em 
escolas municipais e estas posteriormente foram transferidas para baias do Clube 
do Cavalo que ficam no Parque de Exposição da cidade, e uma outra parte alocada 
na quadra de esportes Ivon Cheir Mansur, em outra parte da cidade. Entretanto, esse 
provisório se transformou em 3 longos anos, muitas pessoas preferiram voltar para 
suas casas, em área de risco, do que continuar vivendo da forma precária e quase 
desumana a qual se encontravam.  

Com efeito, no ano de 1997, o prefeito da época, construiu moradias em uma 
área que segundo relatou um funcionário municipal, foi doada por um cidadão 
possuidor de grande quantidade de posses, para serem também doadas às pessoas 
alojadas nas baias e na quadra municipal, estava inaugurado assim, o Conjunto 
Habitacional Braúna I (originalmente a área era ocupada por um fragmento de mata 
e podia ser encontrado facilmente muitas árvores nativas da espécie Melanoxylon 
brauna). À partir de então, o restante das pessoas que continuaram residindo em 
áreas de risco, pois boa parte do bairro Cristo Rei teria que ser desapropriada e 
demais em situação de grande vulnerabilidade social, se tornaram o principal alvo 
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da captação de votos de candidatos às eleições posteriores com a promessa de 
doação de mais casas à população. Com o passar dos anos algumas promessas de 
campanha foram cumpridas, e a ocupação da área foi ampliada, surgindo os projetos 
Braúna II e o Conjunto Habitacional Rosinha Matheus - Braúna III, depois IV e V.  

Segundo relato dos próprios moradores, a cada etapa do processo encontrava-
se um apelido para o bairro, entre as fases I e II, o chamavam de “Terra-arada”, por 
causa da extensa área sendo preparada para construção, posteriormente, apelidos 
atrelados aos constantes delitos que aumentavam sempre que a população era 
ampliada como: “Espanha” - tudo eles “panha” e “Katá”, tudo eles “cata”. Finalmente, 
durante a exibição de uma telenovela de grande sucesso em que alguns moradores 
se identificavam fielmente com diversos personagens da estória, o nome popular da 
comunidade se consolidou como “Greenville”, e hoje em homenagem ao santo 
padroeiro de Porciúncula, o nome oficial do complexo passou a ser bairro Santo 
Antônio.  

Atualmente, conforme dados da Secretaria de Arrecadação da prefeitura, o 
complexo conta com 655 residências cadastradas, se tornou o maior bairro do 
município, tanto em densidade populacional, 2882 cidadãos (Ministério da Saúde, 
Estado do Rio de Janeiro, Município de Porciúncula – Unidade de Saúde Módulo PSF 
Santo Antônio – Secretaria de Saúde) quanto em relação à extensão territorial (área 
edificada 36.281,85 m2). Por ser localizada em uma área de grande extensão 
territorial dentro do município (área do terreno 97.666,80 m2,), ora ou outra surge 
um projeto de construção de casas populares, recentemente, cerca de uma quadra 
de casas populares não concluídas feitas pela Caixa Econômica Federal foi invadida 
por populares que ali vivem sem acesso a infraestrutura básica como esgoto e água 
encanada.  

Finalmente, vale o relato de policiais militares de fato curioso que apresentou-
se há cerca de mais ou menos cinco anos, um projeto conveniado com a Secretaria 
Estadual de Segurança Pública de construção de casas para os PMERJ, em uma área 
ociosa à beira da comunidade, lugar que outrora era um grande campo onde 
realizava-se as festas populares do local. O projeto não caiu no gosto dos PMs, que 
não viram perspectiva de bom convívio social com um dos principais alvos de suas 
diligências no sentido de atenuar conflitos e de repressão, as construções se 
encontram abandonadas, com visíveis marcas da ação do tempo. 

 

3.2  Dos conflitos: os “Greenvillenses” x a Polícia Militar 

Como já citado no tópico anterior, como consequência da ampliação do bairro 
e o aumento do fluxo de moradores, também cresceu no mesmo ritmo o número de 
delitos cometidos na comunidade e por moradores, fora dela. Hoje, segundo 
informações de policiais que atuam na cidade corroboradas informalmente por 
funcionários da Delegacia de Polícia, uma vez que esta instituição exerce o papel de 
Polícia Judiciária e lida diretamente com os registros de queixa-crime e 
investigações criminais, o bairro “Greenville”, apresentam um grande número de 
diligências quando comparado a outros bairros, contribuindo para impactar de 
certa forma, o status de cidade tranquila que sempre fora ostentada pelos munícipes, 
fato esse justificado, principalmente pelo tamanho do próprio conjunto habitacional. 
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Não rara é a circulação no meio social, feita por websites de notícias regionais, a 
ocorrência das mais diversas notícias crimes no próprio bairro ou, envolvendo seus 
moradores, relacionadas a furtos, principalmente ao consumo, tráfico de drogas e 
condutas afins, e também constantes tentativas de frustração das ações policiais, 
estando no rol das localidades municipais que mais se verifica a atuação punitiva do 
poder estatal.  

Nesse diapasão, objetivou-se aferir o grau de contentamento da população 
com a atuação da PM, a pesquisa de opinião que segue, valeu-se de formulários 
estruturados com questões baseadas e adaptadas de pesquisas afetas ao tema, 
principalmente no artigo A Percepção Da Comunidade Sobre A Polícia Militar em 
Marília – SP. Projeto Políticas Públicas FAPESP “A Geografia do Crime de Marília-SP: 
diagnósticos para uma ação social comunitária”, desenvolvido pelo Grupo de 
Pesquisa e de Gestão Urbana de Trabalho Organizado – GUTO. Revista de Iniciação 
Científica da FFC, v. 4, n. 3, 2004, apresentou resultados inusitados e de certa forma 
imprevisíveis sobre essa percepção e os seus fundamentos. Quando indagados sobre 
como é o policiamento no bairro onde residem, 73,3% responderam ser frequente, 
12,2% regular, 5,6% raro, 4,4% para inexistente e não souberam opinar.  

 

Gráfico 1 - Frequência do Policiamento no bairro 

 

Fonte: Pesquisa de opinião sobre o desempenho da PM na comunidade Greenville. 

A população percebe cotidiana e rotineiramente o papel de polícia ostensiva, 
realizado grande parte graças ao sistema de trabalho por metas alcançadas, como 
uma forma de auto regulação institucional, uma vez que a estratégia policial consiste 
em, 

[...] dirigir-se a dois aspectos centrais no sistema de segurança pública: o primeiro diz 
respeito às atividades de manutenção da ordem, e o segundo ao aspecto simbólico da 
justiça (BAYLEY, 1994; BITTNER, 1990). A manutenção da ordem se dá mediante a 
presença visível do estado e não se refere exclusivamente aos delitos criminais, que 
constituem menos de 15% do que é efetivamente realizado pelo policiamento 
ostensivo, mas a atividades de pacificação, mediações de conflitos, inclusive em âmbitos 
domésticos, patrulhamento e, em volume significativo, atividades assistenciais 
(BANTON, 1964; MUIR, 1977; FIELDING, 1984; BITTNER, 1990). A presença simbólica 
da justiça, por outro lado, refere-se à implementação da lei, e à certeza de punição 
quando normas sociais são feridas. Trata-se de atividade que requer grande apego à 
legislação e aos procedimentos da legislação penal, ao passo que o policiamento 
ostensivo refere-se mais ao universo da “ordem social” difusamente e vagamente 
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concebido pelas pessoas em seu dia a dia (BEATO FILHO, [S.d.]; p. 4-5, apud, Revista de 
Iniciação Científica da FFC, v. 4, n. 3, 2004. P. 78 e 79). 

Ao responderem se em algum momento já precisou chamar a polícia, 34,4% 
respondeu sim, e os outros 65,6% disseram não ter precisado, destarte, verificou-se 
a existência  significativa de relatos informais dos moradores sobre quando 
solicitada, há uma grande demora para atendimento, fazendo com que a solução da 
lide se faça ou entre as partes ou por meio da intervenção de terceiros, quando 
indagados, alguns agentes justificam em se tratando de brigas domésticas 
corriqueiras, a própria parte se volta contra a ação policial ou, à decorrência de baixo 
efetivo na área. 

O dado mais surpreendente da pesquisa, que de certa forma contraria o senso 
comum, é sobre qual o sentimento que a polícia transmite: 41,1% responderam 
segurança; 32,2% nenhum sentimento, 8,9% medo; enquanto 6,7% proteção total, 
percentagem 11,1% não souberam opinar. Os mesmos demostram que mesmo com 
todos as dificuldades, a população ainda é levada pelo sentimento que representa 
ou deveria representar a Instituição Policial, o cumprimento do dever 
constitucional: a garantia da ordem, da segurança, da paz social. 

 

Gráfico 2 - qual o sentimento que a polícia transmite 

 

Fonte: Pesquisa de opinião sobre o desempenho da PM na comunidade Greenville. 

 

Seguindo a avaliação, a indagação seguinte foi, “como os policiais se 
relacionam com os moradores”, detendo os seguintes resultados: 44,4% disseram 
que apenas cumprem a sua obrigação; 33,3% abusando da autoridade, com 
desrespeito e violência; 8,9% respeito e cortesia 13,3% não souberam opinar. 
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Gráfico 3 - Como os policiais se relacionam com os moradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de opinião sobre o desempenho da PM na comunidade Greenville. 

 

A maior parte dos entrevistados vislumbra uma polícia distante e sem empatia, 
ao mesmo tempo que uma parte muito significativa, reconhecem nesta uma atuação 
contrária ao interesse público, desviando-se da finalidade pública, agindo com 
abuso e violência. Já  a parcela que reconhece uma relação positiva é menor que a 
parcela que é indiferente ao trabalho policial, dado este que corresponde também 
ao percentual do sentimento que a polícia transmite: 30,9% nenhum sentimento que 
é maior do que o próprio sentimento de medo; assim, temos um saldo negativo na 
relação, dando vista para a necessidade de um investimento na conscientização dos 
cidadãos e no preparo dos profissionais para o desenvolvimento de uma cultura de 
polícia comunitária, o que serve para obter o apoio da sociedade e 
consequentemente uma melhor prestação jurídico social. Acudi frisar que: 

O trabalho de polícia incorpora a possibilidade de violência ou de ameaça de uso da 
violência como um componente constitutivo da sua função. Portanto, a violência policial 
não é automaticamente algo censurável. O problema não é violência policial sim ou não, 
mas em que condições e com que intensidade a violência é exercida. (Relatório de 
Desenvolvimento Humano Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro.  Violência, 
Criminalidade e Segurança, p. 22). 

 

3.3  Existe um cotidiano de luta e resistência à lei? 

Ao serem perguntados se já foram abordados por alguma autoridade policial, 
66,7% dos entrevistados disseram não e 33,3% sim. O item seguinte, convidou 
aqueles que responderam sim a contar brevemente como aconteceu essa 
abordagem, os relatos foram das mais diversas situações como: “confundido por ser 
negro; alegação de uso de drogas; abordagens simples com e sem constrangimento; 
sempre que encontra com a PM é abordado pra tomar geral; em blitz sendo exigida 
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habilitação e documento do veículo”; ainda, “abuso de autoridade; agressões e tiros 
disparados.” 

Nas perguntas finais do questionário, indagou-se se o entrevistado presenciou 
ou ficou sabendo de alguma ação da polícia no bairro que resultou em conflito entre 
moradores e a polícia: 42,2% sim; 32,2% dissera não e 25,6% não souberam opinar. 
Quando confronta-se o percentual dos que já foram abordadas de alguma forma, 
percebemos que é bem próximo ao daqueles que deram conta de situações de 
confronto, concluindo-se, salvo exceções, que estas pessoas estão inseridas 
diretamente no universo desses conflitos, dando causa ou não a eles.  

Tabela 3 - Abordagens policiais 

 

Já foram 
abordados por 
alguma 
autoridade 
policial 

Presenciou ou ficou sabendo de 
alguma ação da polícia no bairro que 
resultou em conflito entre moradores 
e a polícia 

65,6% NÃO 32,2% NÃO 

34,4% SIM  42,2% SIM 

Fonte: Pesquisa de opinião sobre o desempenho da PM na comunidade Greenville. 

 

Na mesma toada, solicitou-se a breve descrição dos fatos conflituosos que 
levaram à insurgência da população contra os PMs, foram eles: “abordagem com 
agressão, abusando da autoridade; perseguição e violência contra pessoas que 
denunciam os abusos; uso de spray de pimenta aleatoriamente; abuso e despreparo 
da autoridade policial nas abordagens como desrespeito e insulto a morador 
deficiente mental,” também, “morador alcoolizado causando tumulto e enfrentando 
policias; morador levado para a delegacia injustamente; jovens ao serem abordados 
tentaram agredir as autoridades; cumprimento de mandado de prisão onde alguns 
moradores tentaram impedir a ação policial agredindo-os.”  

Esses dados salientam presença constante do uso da força por uma parcela da 
polícia, que recorre a meios desidiosos, causando revolta na população diretamente 
atingida. Cumpre destacar que: 

Para que a violência policial seja justificável, devem-se levar em conta três critérios 
fundamentais: a legitimidade e legalidade dos objetivos, a correspondência com a 
ameaça ou a resistência enfrentada (a força deve ser aplicada de forma proporcional à 
ameaça) e a uniformidade ou homogeneidade no tratamento da população. (Relatório 
de Desenvolvimento Humano Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro.  Violência, 
Criminalidade e Segurança, p. 22). 

Nesse contexto, existe uma clara relação de causa e efeito, uma rede de 
relações tensa, “(...) cada um com seus riscos de conflito, de lutas e de inversão, pelo 
menos transitória das relações de forças... (micropoderes).” (Foucault, 2003, p. 46, 
grifo nosso). Explicando o autor e concatenando sua obra com os objetivos deste 
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trabalho, esse poder exerce-se, está presente em todas as relações sociais, a despeito 
das leis ou do governo, 

manifestando-se e reafirmando-se pela posição dos que são dominados, se apoia nesse 
domínio, tal como eles próprio na sua luta contra o poder, são relações profundamente 
enraizadas na sociedade, encontram-se em todas as esferas, e não se localizam nas 
relações do Estado com os cidadãos ou na fronteira das classes, e que não se limitam a 
reproduzir ao nível dos indivíduos, dos corpos, dos gestos ou comportamentos, a forma 
geral da lei ou do governo; existe uma continuidade, especificidade de mecanismos e de 
modalidades. (Foucault, 2003, p. 46). 

Isto posto, constata-se que o cotidiano dos moradores da comunidade 
“Greenville”, não é diferente do que verifica-se nas comunidades pelo país: violência, 
abusos e desrespeito, bem como a discriminação e as mazelas da desigualdade que, 
de uma maneira compulsória, os põe à margem do sistema e contra o sistema. Esse 
discurso clichê e piegas, infelizmente, ainda é o que se mostra mais atual e vai ao 
encontro de outras pesquisas na área quando trata-se de caracterizar-se o dia-a-dia 
daqueles menos favorecidos Brasil afora.  

 

Considerações finais 

A proteção do indivíduo é indiscutivelmente dever do Estado, a crise da 
Segurança Pública é um velho problema e a discussão em torno dessa problemática 
tem sido explorada largamente no cenário político atual com discursos eivados de 
ódio e desprovidos de informações que possam contribuir racionalmente para o 
desenvolvimento do debate. Todavia, a despeito dos investimentos feitos na área 
nos recentes anos, evoluiu-se timidamente, caminhando a passos lentos na 
efetivação de mudanças significativas, o que acentua a necessidade não só de 
mudanças institucionais mais um trabalho amplo junto aos vários setores da 
sociedade nos quais ela está intrinsecamente ligada, principalmente no aspecto das 
desigualdades sociais no Brasil.  

Dessa forma, diante do elucidado em todo o trabalho, conclui-se que a relação 
Estado, na figura da Polícia Militar e comunidade, demonstra-se historicamente 
conflituosa. No universo desta pesquisa, de um lado os conflitos justificam-se por 
abusos e despreparos de seus servidores, na outra ponta, justificam-se por um misto 
de desconfiança da polícia, sentimento de proteção dos seus e revolta contra o 
sistema, sendo estas últimas alimentadas pelo quadro de grande vulnerabilidade 
social presente no ceio da comunidade em questão.  

Entende-se que a dinâmica social deve ser compreendida em seu aspecto 
sociológico e filosófico, por isso, escolheu-se realizar esta pesquisa sob o enfoque do 
estabelecimento e evolução das relações sociais, pois entender o comportamento do 
homem em sociedade é condição sine qua non para entender os movimentos e 
conflitos sociais. Ao ponderar-se os resultados da pesquisa, constata-se que a 
comunidade “Greenville”, com raras exceções, não foge à regra do cenário nacional 
e do senso comum, apontando de forma bem crítica, mas pouco reflexiva sobre seu 
papel nessa relação, o descontentamento com a Polícia Militar, que tem nessa 
resistência mais um desafio no dia a dia de sua atividade, além da nítida crise interna 
institucional instalada na PM.  
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No centro dessa discussão, vale frisar, a gritante necessidade de estratégias 
que se apoiem no desenvolvimento de uma filosofia de policiamento comunitário 
que conscientize e reafirme a crença da sociedade no aparelho de segurança estatal 
como alternativa para combater a violência e criminalidade, chamando a sociedade 
a cumprir também o seu dever constitucional na promoção da segurança pública no 
Brasil.  

Por derradeiro, com base nos elementos vistos, é certo “a necessidade de 
documentar, monitorar e avaliar as políticas setoriais, o que poderia contribuir para 
estimular o que deu certo, evitar o que deu errado e tornar sustentáveis no tempo 
as reduções nos indicadores criminais.” (Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 
2019, p. 8). Também, oferecer um panorama relevante para tomada de iniciativas 
no âmbito local, mostrando-se como identificador de problemas pontuais, além do 
mais, um entendimento do que e como acontecem os conflitos e qual o papel 
desempenhado pelas instituições judiciárias oferece uma holística crítica e reflexiva 
sobre a realidade dos fatos e os fundamentos do direito daqueles que precisam ser 
amparados judicialmente. 
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