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Entrevista com a Professora Jacqueline de Oliveira Muniz, do Departa-
mento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense - UFF

Por Bruno Dias, em Setembro de 2018

Entrevistador: Quais países da América Latina tem polícia de estrutura militar si-
milar a do Brasil?

Professora: Num desenho de inspiração Gendarme temos a Argentina, com a Gendarme-
ría, o Chile, com os Carabineros do Chile, e a polícia Colombiana. Diferente da polícia mi-
litar brasileira, elas desfrutam de uma maior confiança pública e credibilidade, até onde eu 
tenho dados. Por sua vez, essas polícias - em especial os Carabineros do Chile que passaram 
por uma reestruturação - não são polícias que morrem muito ou matam muito, eles têm uma 
baixa taxa de letalidade e de vitimização policial. O que põe uma pergunta….

E: Por que é diferente no Brasil?

P: [...] Porque no Brasil nós temos uma alta taxa de acidentes e incidentes no trabalho poli-
cial. Lembrando sempre que a atividade policial é de natureza civil independente da estrutu-
ra organizacional. Se a estrutura organizacional é próxima de um modelo militar ou civil, é 
uma coisa - mas isso não muda o fato que tudo que a polícia faz é de natureza civil. Porque 
ela lida com conflitos civis, conflitos de pequena escala no interior da sociedade. 
 O que é interessante é que outras polícias com modelagem militar não experimentam 
altas taxas de letalidade e vitimização como uma parte das polícias militares brasileiras. O 
que coloca outra questão: será que é o modelo militar que leva isso ou uma cultura política, 
uma concepção de segurança pública que induz a construção de uma falsa guerra contra o 
crime, estimulando a banalização a vida? 
 Isso serve a propósitos de poder, porque não é dado que modelos militares sejam 
necessariamente modelos violentos ao lidar com a população civil, veja o caso da Itália - os 
carabineiros da Itália - veja o caso da França - a gendarme francesa, inspiração para os de-
senhos militares de polícia - veja a guarda civil espanhola. A polícias militares não são ne-
cessariamente polícias que extrapolam no uso da força. Temos que nos perguntas o que se 
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passa no Brasil:  onde se autoriza um cheque em branco para aqueles que exercem o poder 
delegado de polícia. A partir disso, eles extrapolam o uso da força, produzindo arbitrarieda-
de, ao invés de arbítrio.

E: Esse excesso no uso da violência tem relação com a forma de travar a “guerra às 
drogas” na América Latina?

P: De uma certa maneira, sim. Há uma relação entre uma certa visão da segurança pública, 
uma concepção da administração dos conflitos que leva a um certo modo de ação das or-
ganizações policiais. Então, de fato a ideia do combate às drogas estimulou uma concepção 
repressiva na atividade policial, porém isso não é suficiente para explicar. Na verdade o que 
nós temos é um sentido de autoridade autoritário. Porque essa extrapolação no exercício de 
poder de polícia -e lembre-se no Brasil o poder de polícia-, como no resto da América Latina, 
não diz respeito apenas às organizações policiais: toda e qualquer agencia estatal com função 
regulatória ou de fiscalização teria um poder de polícia. O poder de polícia no Brasil está de-
finido no código tributário de 1966, ali o poder de polícia é, resumindo: o Estado pode tudo 
contra você. O poder de polícia é desse tamanho, e também de inspiração francesa.

E: Isso não mudou com a Constituição de 1988?

P: Não mudou. Constituição não. Isso está no código tributário. O poder de polícia está 
definido no código tributário e ali cabe de tudo. A polícia pode tudo contra a cidadania. 
Lembre-se que a definição que estabelece o poder de polícia é da década de 1960; e por ou-
tro lado nossos direitos civis são direitos recentes. O que é o direito civil? O direito civil é 
aquele que limita a ação do Estado. De um lado, você tem um poder de polícia ampliado, um 
“sistema” - porque não temos sistemas e sim órgãos sem estrutura, sem articulação, sem in-
tegração, - um “sistema” que vem de 1966 e depois disso não mudou- sem estrutura alguma, 
segue o mesmo “sistema” em termos de distribuição de poder e competências. Uma questão 
de cultura, de mentalidade. 
 Lembre-se que durante muito tempo os Estados Unidos investiu massivamente nos 
países da América Latina para uma política repressiva antidrogas. O Brasil assinou proto-
colos com o governo americano, esse acordos bilaterais para a política antidrogas estão de 
pé até hoje. Esse dinheiro fica na embaixada americana, e pode ser usado para projetos de 
repressão e controle do crime. A mesma coisa aconteceu na Colômbia. Os EUA admitiu o 
fracasso dessa política. 
 Voltando às variáveis importantes para Segurança Pública. Um amontoado de fatores 
explica nosso problema: sentido de autoridade autoritário; ideia -tanto a direita quanto a 
esquerda-, de cidadania tutelada que demanda por um Estado forte, uma autoridade forte. 
Na prática, isso se traduz em empregar a espada na função de poder moderador. Mas não há 
espada que desenhe mão, e nem mão que desenhe pensamento, por isso condição de exercí-
cio estável, previsível e regular de poder é acima da espada ter um comando civil. 
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 Se não tem comando civil da espada o que acontece é: se seu vigia fica mais forte do 
que você, ele te dá um golpe, senta na cadeira, e governa no seu lugar. Se ele é fraco demais, 
ele se vende na esquina com a primeira proposta que ele recebe. De um lado, exacerbação do 
poder, e de outro, aparelhamento do poder de polícia. Então, no nosso caso. os problemas 
de violência e violação não derivam necessariamente de um modelo militar, eles derivam da 
ausência de um mandato definido de polícia: isso vale da Polícia Federal até a Guarda Muni-
cipal na esquina. 
 Os mandatos e competências dos meios de força no Brasil seguem sendo um cheque 
em branco, seguem sendo uma procuração em aberto. Nós entramos na democracia sem 
fazermos uma repactuação federativa que definisse as competências exclusivas, partilhadas e 
redundantes do principal poder que uma sociedade delega ao Estado, que é o poder de polí-
cia.
 Como você não tem uma regra sobre isso, você não tem dispositivos de governabilida-
de sobre os meios de força. De um lado, você brinca de ser animador de auditório, de outro, 
você está exposto às chantagens corporativas. Essa fragilidade revela-se num limbo norma-
tivo legal, num limbo procedimental. Por isso que uma doutrina do uso da força tanto para 
argumentos letais e não-letais, uma doutrina do uso da força engloba ambos, não está escrita 
no Brasil.
 O Brasil assinou todos os protocolos da ONU e não traduziu isso em normas domésti-
cas, legislação doméstica para orientar a ação policial. De forma a proteger o próprio policial, 
assegurar o próprio policial, e assegurar o cidadão. A rigor, o policial é inseguro no uso de 
suas práticas e o cidadão também: porque não sabe o que esperar de sua polícia. Cada hora é 
de um jeito a abordagem, o emprego dos recursos policiais cada hora é de um jeito. E a justi-
ça também não sabe avaliar o mérito da ação policial, porque não há critérios ou parâmetros 
objetivos para isso. Da mesma maneira, o ministério público é incapaz de exercer o domínio 
externo, exatamente porque ele não sabe o que controlar. O governante fica ali de animador 
de auditório: faz a foto boa, e se esconde na foto ruim. 
 Ou seja, o que nós temos é uma babel que termina em desacato de autoridade, por um 
lado; e  abuso de autoridade, de outro. Ou seja, o que nós temos experimentado nas esquinas 
do Brasil é carteirada entre as autoridades, que começa na Polícia Federal e vai até a ponta 
no Guarda Municipal. Nenhuma das nossas organizações de força passa no teste da gover-
nança, da responsabilização, e da accountability. Por quê? Por que elas são do mal? Não, isso 
é intencionalmente informal para que o policial e a polícia seja moeda de troca política, seja 
objeto barganha política partidária. De apropriação, hora privatista, hora manipulação po-
lítica. Não é assim porque somos incompetentes, não é assim porque a polícia é ruim, não é 
assim porque não sabemos fazer direito - isso tem rendimentos políticos, porque a segurança 
pública faz o seu oponente perder a eleição. 
 Quanto nós experimentamos o medo, é disseminado como medo, é péssimo con-
selheiro,  acabamos abrindo mão das nossas garantias individuais e coletivas em favor do 
fortão da ocasião, do muscoloso da esquina, de um miliciano simpático, ou de um traficante 
gente boa. Ele nos libera agora, mas amanhã será o nosso tirano - cobrando taxas e regu-
lando a nossa vida. Por isso é que preciso pensar que polícia foi a solução que a democracia 
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arrumou para a resolução  não violenta de conflitos. Para que nós saíssemos dos mecanismos 
desiguais, excludentes e discriminatórios de proteção; e ingressassemos num mundo da se-
gurança para além do imediato. Segurança essa que se tornou pública, de todos, e não apenas 
para alguns. 

E: Você está vinculando as origens desse processo ao período da ditadura. Diversos 
outros países da América Latina passaram pela experiência da ditadura militar, al-
guns deles obtiveram sucesso em colocar uma governança civil dentro da política 
de segurança pública?

P: Esse é um processo constante. Se tem instituições que estão sempre sendo objeto de re-
forma em boa medida são as polícias. Exatamente porque a medida que você amplia a cida-
dania, consolida a cidadania e inclui direitos emergentes e difusos, isso implica em redefinir 
as práticas policiais, porque a condição de você produzir policiamento é consentimento para 
policiar. Consentimento quer dizer consentir, sentir junto. Portanto, a primeira condição 
para distinguir uma vigilância particular do policiamento público, é exatamente a cidadania. 
Um mundo sem direitos não precisa de polícia - qualquer capanga, qualquer mercenário faz 
o serviço violento de sujeitar você. O que a polícia produz são obediências sobre consenti-
mento às regras do jogo criada pela própria sociedade com recurso potencial e concreto de 
força. Isto é polícia. 
 Quando você perde o consentimento para policiar, você se torna um grupo armado a 
mais, não importa se seu nome é polícia, ou milícia, ou crime. Se você não tem o consenti-
mento da sociedade, você não tem a validação das regras do jogo em sociedade. Você pode 
ser polícia e ter juri, mas não é mais a polícia de fato: quando chega na esquina todo mundo 
desautoriza você, todo mundo te dá uma carteirada. Todos os países da América Latina - 
Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela - passaram por sucessivas mudanças nos 
seus instrumentos de força. Mesmo países que passaram por regime de exceção e os outros 
países que não viveram ditaduras militares - todos eles passaram por transformações subs-
tantivas  no controle das polícias. Porque a espada não pode se autogovernar. Primeiro ela 
pode cortar a cabeça do oponente, mas amanhã ela corta a sua.  Por isso tanto em governos 
de exceção, quanto em governos democráticos, é fundamental  controlar a espada, porque se 
a espada decidir por si mesma, não há possibilidade de exercício de poder.

E: Hoje o cenário do Brasil é esse? Espada sem governo?

P: O cenário brasileiro é de uma informalidade, de uma “alegalidade”  na tomada de decisão 
policial. Porque nós não fizemos o pacto federativo - nós temos um pacto federativo da edu-
cação, temos o pacto federativo da saúde, mas não repactuamos em duas instâncias funda-
mentais para estabilidade do exercício democrático: reforma do sistema de justiça e reforma 
do sistema policial. Essas duas estruturas seguem inalteradas. No que é estrutural delas, elas 
seguem tal como no período ditatorial, as mesmas engrenagens. Com baixo controle social, 
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com baixa transparência. É preciso democratizar essas agências para produzir governo, go-
vernabilidade. Ao produzir governabilidade, nós estamos devolvendo essas instituições ao 
escrutínio da sociedade e com isso essas instituições ganham estabilidade, previsibilidade,  
regularidade e transparência em suas práticas. Elas ganham atenção e obediência ao pacto 
sociopolítico da sociedade, que é a constituição. O que orienta e deve orientar a ação de po-
lícia, em qualquer sociedade de larga escala com mercado, é a constituição.

E: Dentro desse projeto de reforma da polícia, que o Brasil precisaria passar,  qual 
seria o papel da desmilitarização?

P: A sociedade é soberana no que ela quer. Mas primeiro, temos que nos pôr de acordo, esse 
papo da desmilitarização vem desde de 1988 como mantra. Sempre que estamos diante de 
um problema, nós voltamos com esse fantasma da desmilitarização - o mantra da desmi-
litarização, o mantra da unificação. Unificação das polícias ou desmilitarização da polícia 
militar. Um mantra, um estribilho de uma música absolutamente cansativa que estamos es-
cutando faz 30 anos e que não alterou status quo nenhum. 
 Primeiro, a sociedade brasileira e os portadores das demandas por mudança devem se 
pôr de acordo sobre o que é que eles estão chamando de desmilitarização. Não está claro e 
eles não estão falando a mesma coisa. O que é desmilitarização? É democratizar por dentro a 
polícia militar, é garantir os direitos do policial que tem seus direitos reduzidos, o que é essa 
desmilitarização? A desmilitarização é transformar a Polícia Militar no desenho da Polícia 
Civil - eu diria que a emenda sai pior que o soneto. Porque a Polícia Militar sofre de excesso 
de verticalização, verticalização profunda, o que compromete a qualidade e a presteza do 
processo decisório e de seu controle. A Polícia Civil funciona como franquias , um excesso 
de horizontalização, cada delegacia é um país próprio, é um Luxemburgo, é um Vaticano 
dentro da Itália - dificultando a implementação de políticas, a articulação e uma ação dentro 
da polícia. Como se fossem várias polícias dentro da própria polícia.
 Seja na Polícia Militar verticalizada, seja na Polícia Civil, as duas tem problemas. O 
modelo civil da Polícia Civil deixa a desejar. E o modelo militar adotado aqui é o modelo 
que precisa respirar, porque ele sequer está de acordo com os modelos militares contempo-
râneos. Nós temos uma quantidade de níveis hierárquicos desnecessários para o processo 
decisório policial, temos regulamentos disciplinares -  RDPMs  - absolutamente caducos,  
que os exércitos contemporâneos não adotam esse tipo de regulamento militar. Porque ele 
sabota a capacidade intelectual, a adesão tática, disciplina tática e os princípios de hierarquia 
e disciplina que se exige de um integrante de uma tropa. O estatuto da Polícia Militar está 
defasado.
 Eu não estou dizendo se é ruim ou boa [a desmilitarização]. O que me parece, acom-
panhando esse debate nesse últimos vinte poucos anos, é que os participantes não se puse-
ram de acordo. A impressão que dá é que as pessoas tem a solução sem saber qual é o proble-
ma - ficam vendendo terno de defunto, o problema do terno de defunto é que o defunto não 
reclama, porque já morreu. Isso é, se é pra desmilitarizar tem que se pôr de acordo, porque 
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tem alternativas concretas. 
 A pergunta é: se durante trinta anos as pessoas sobem no caixote e gritam desmilita-
rização, por que ela não foi instrumentalizada? A mesma coisa a unificação. A questão aí é 
colocar a pergunta no lugar certo, para produzir a resposta desejada. Eu imagino que a socie-
dade deseja, com isso, é a democratização da polícia, o controle da violência e da corrupção 
policial, transformar o policial num cidadão pleno, porque ele é um cidadão trabalhador. 
Você tem que garantir direitos para quem vai garantir os seus direitos, direitos humanos para 
polícia, direitos humanos para todos. Aliás, a condição da existência da polícia e a distinção 
da polícia de outras formas coercitivas é, exatamente, os direitos humanos. Se você suprimir 
os direitos humanos, não precisa de polícia para nada - a polícia se torna uma coisa obsoleta. 
Ela pode ter nome de polícia e não ser. 
 Quanto mais você amplia os direitos, mais se faz necessário uma ferramenta de admi-
nistração não-violenta de conflitos ali na esquina. Quanto mais  você encolhe os direitos, a 
polícia vai se tornando obsoleta, irrelevante - o que você precisa são meios de força capazes 
de sujeitar. Isso qualquer musculoso da esquina, qualquer capanga faz, qualquer mercenário 
faz. O difícil é você administrar conflitos sustentando o direito de todos. Inclusive daqueles 
que violaram as regras do jogo. Sustentar os direitos do policial envolvido na ocorrência, da 
vítima, das testemunhas de todo mundo. Esse é o estado da arte de se produzir paz com paz. 
Ao invés de tentar conter a violência com uso da violência. O que já  se mostrou incapaz 
de produzir resultados e foi por isso que polícia foi inventada. A tradição de utilizar forças 
armadas na rua para administrar conflitos de pequena escala, mas que produzem grandes 
tragédias, já se mostrou inviável. 

E: O que volta a  acontecer neste momento?

P: É cíclico. Na década de noventa aqui no Rio de Janeiro, com governo Marcello Alencar - 
tanto a esquerda quanto a direita apresentavam seus generais para colocar na secretaria de 
segurança. Nenhum candidato apresentava  um plano de segurança, uma proposta de gover-
no: “tá aqui meu general”. A ideia é que você tem que ter um leão de chácara para cuidar do 
playground: nós ficamos aqui brincando até que o leão de chácara diz o que pode o que não 
pode, que desliga a luz e tira os brinquedos. A lógica de um poder moderador. Dar a espada 
uma função política que ela não tem. Se tem uma coisa que fizemos no brasil foi dar ao mun-
do militar um papel político, eles não saíram no mundo político - eles seguem exercendo 
funções políticas.
 Você está sempre pedindo que alguém seja síndico do seu prédio. Chame o síndico - e 
não é o Tim Maia que estamos chamando - é um fortão que vai responder com um soco na 
mesa. Esse tipo de sentido de autoridade é um sentido autoritário que se demanda, que re-
vela apetites autoritários de ordem. Por que esses apetites? porque nós não entendemos que 
somos iguais, somos iguais perante a lei, e desiguais no cotidiano. Nós só resolvemos pacifi-
camente os conflitos quando há indivíduos iguais, reconhecidos mutuamente como iguais. 
Agora se somos desiguais, alguém precisa ser sujeitado, oprimido, colocado no seu lugar 
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em relação ao outro. Não há porque resolver pacificamente [nessa situação]. Tiro, porrada e 
bomba nos “matáveis”. Quem são os “matáveis”? A periferia e os policiais que de lá vieram. A 
maioria dos policiais militares é não-branca, as polícias menos brancas do país são a polícia 
da Bahia e a polícia do Rio de Janeiro. 

E: Isso não teria relação com a proporcionalidade de negros, pardos e mestiços na 
população desses Estados?

P: Não, existem mais não-brancos nas polícias do que na sociedade. A policia é mais negra 
do que a própria população, proporcionalmente. Temos pretos, pobres e pardos sendo indu-
zidos a darem porrada em pretos, pardos e pobres. É como se você quisesse fazer com que o 
escravo goste do açoite - olha o nível de perversão dessa determinada visão de mundo. Por 
que isso? Uma desvalorização da vida. O mundo do heroísmo só faz sentido num mundo 
amador. Não se espera que um policial seja herói, embora ele possa sê-lo, se espera que ele 
seja profissional e a vida dele vale tanto quanto a minha, como cidadã. Temos uma desvalo-
rização da vida intencional, de modo com que cada morte de policial, ela gera um palanque 
para reproduzir discursos despóticos e autoritários que produzem bravatas, que prometem 
o Santo Graal.

E: No último Fórum Brasileiro de Segurança Pública fizeram a pergunta: “qual se-
ria o modelo  ideal de polícia para o Brasil?” Quais as conclusões alcançadas neste 
fórum?

P: Essa pergunta é sempre refeita, mas ela parte mais de uma ingenuidade histórica, de um 
desconhecimento da realidade das organizações de força. Existe um ditado que é: “toda a 
sociedade tem a polícia que merece”. É um pouco isso mesmo. Somos nós que decidimos o 
desenho que queremos, e a polícia que queremos depende de quem quer. No Brasil, nós te-
mos várias razões. Razões de cor, renda, classe, gênero, orientação sexual, faixa etária. Quan-
do falam “nós queremos”, “nós” quem, cara pálida? O desenho como está atende muito bem 
aqueles que tem um projeto de poder que não é um 0800, é um 0300 - ou seja, é um projeto 
de poder com cercadinhos VIP’s. Todo mundo quer um cercadinho VIP, todo mundo quer 
um na praia, no show, e na vida política e social também. É a reprodução de uma sociedade 
desigual e hierárquica. Esse mundo, essa perspectiva, essa filosofia do ‘cercado vip’ ela está 
falando dessa lógica dos privilégios, de uma naturalização da desigualdade. Nesse cenário, 
esse desenho que temos, com as práticas que temos, atende isso muito bem. Quem? Alguns  
setores da elite, aos mercadores da proteção, aos senhores da guerra.

E: O problema da segurança pública seria um,  entre vários, de uma sociedade fra-
turada e desigual?
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P: Também, mas a diferença de outros mecanismo de proteção para a Segurança Pública é 
que os mecanismo de proteção são incapazes de dar conta do ir e vir, da circulação. 

E: O que isso significa exatamente?

P: Significa que você não tem como manter as pessoas dentro de uma cerca. No mundo 
feudal, numa sociedade pré-urbana, não-contemporânea, seria como um mundo taylorista, 
você está numa fábrica e está vigiando todo mundo do seu aquário, como gerente. [Mas] a 
vida social é complexa, as pessoas estão no ir e vir, isso é como você afere segurança: pela 
garantia que eu vou e volto a qualquer lugar. E faço isso tendo minha integridade preservada 
como sujeito que sou, de direitos. Porque isso é a dimensão da segurança, que é diferente dos 
dispositivos particulares de proteção, que não são capazes de garantir seu ir e vir no espaço 
público - [por exemplo] seu carro blindado, em algum momento você terá que sair dele nem 
que for para fazer xixi. E você estará exposto a dinâmica da vida social. Não estamos mais no 
mundo de Robin Hood, nós estamos no mundo da cidadania: cidadãos livres, cidadãos livres 
para ir ao mercado, para serem mão de obra -  num mundo de mercado onde existe o deslo-
camento de mercadorias, bens, pessoas etc., esse é o mundo da segurança, não da sociedade 
disciplinar. O mundo que o Foucault diria que é do biopoder.
 A segurança é questão de escala, tem a ver com circulação, acessibilidade, mobilidade 
com garantias sendo sustentadas para além do imediato - isso é segurança. Segurança não 
é igual a proteção. Proteção é sempre excludente, discriminatória. Quem está protegido co-
locou a cerca aqui, quando você colocou a cerca, você incluiu uns e excluiu a maioria. Não 
existe a ideia de segurança para alguns e não para todos - porque quando você tem segurança 
para alguns e não para todos, você não está garantindo o deslocamento, o ir e vir. E se você 
não garante o ir e vir, você não garante a possibilidade das interações da vida em comum. 
Você está maximizando o medo, o temor. E com isso inviabilizando a produção, a acumula-
ção e distribuição da riqueza inviabilizando a reprodução social. 
 O limite da implosão da segurança, que é um cenário indesejável, e nunca tende a 
acontecer, mas como hipótese: ela leva a esse mundo, esse mundo hobbesiano. A Segurança 
Pública é a condição de possibilidade para afirmar e garantir direitos, e a produção e distri-
buição da riqueza entre os sujeitos. Sem isso, você está diante da exposição a vulnerabilidade 
continuada, por isso que regimes de exceção e excepcionalidade do policiamento são uma 
espécie de política do soluço - você vive levando susto. “Nós vamos nos encontrar pra essa 
entrevista antes ou depois do tiroteio?” [risos] Por que se maximiza o medo?  Porque quando 
você está diante do medo - o medo é péssimo conselheiro e Hobbes já dizia isso, Maquiavel 
também - o que que se passa? Diante do medo você tem que defender a sua vida, então você 
sai abrindo mão das garantias individuais e coletivas, que duramente você conquistou para 
salvar a sua vida. É quando aparece o milagreiro de ocasião, o salvador, o libertador de hoje 
que será o seu tirano de amanhã. 
 Aqui não se faz política de segurança, mas sim discurso do medo, do agravamento do 
terror produzido pelo próprio Estado. Temos uma polícia barulhenta, ostentação faz baru-
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lho: é sirene ligado o tempo todo, muito tiro - e tiro de metralhadora você ouve longe, de 
fuzil você ouve longe-. E você fica “tem alguma coisa acontecendo, eles estão fazendo alguma 
coisa” é a teatralidade. Um espetáculo que cada vez mais você fica amedrontado e justifica 
mais repressão. Como a repressão é escassa, você não tem como sustentar ela no tempo. 
Toda repressão depende de uma medida de consentimento - porque até o dedo nervoso que 
atira, cansa. Você não tem como sustentar de forma continuada o recurso repressivo, porque 
ele é caro. Por isso que as operações policiais duram pouco, você não tem como sustentá-las 
indefinidamente - você tem que mover uma quantidade de recursos para tal lugar, gerando 
escassez de policiamento, vazio de polícia. Isso é diferente de policiar a sociedade. Então, a 
síndrome do cabrito que é sobe e desce morro, ele produz um espetáculo, ele dá uma certa 
satisfação, mas ele pouco resolve o problema do crime: do crime itinerante que todos es-
tamos expostos e, também, não enfrenta de forma substantiva o crime organizado, que eu 
prefiro chamar de redes criminosas, ou crime de negócios. Não produz resultado porque 
não implica em prejuízos a dinâmica criminal, ao contrário, favorece a que se crie consórcios 
entre setores governamentais e o crime-  algo que já ocorreu em outros países governando 
com o crime e não contra ele: já aconteceu em Chicago, Londres, NY, e agora no Brasil. As 
milícias são uma expressão deliberada de que forma se governa com o crime.

E: De que forma esses lugares conseguiram desmantelar esse consórcio?

P: Desenhando políticas públicas, e não vivendo de sustos e soluços - de crise em crise. As 
crises são fabricadas para justificar excepcionalidades. Aquele ditado batido de que “não 
se faz omelete sem quebrar ovos”, ou seja, posso sair matando três pra salvar um. Aqui não 
temos desenhado políticas públicas, mas [sim] ações de espetáculo que visam ativar a eco-
nomia e a indústria da insegurança. Ganha-se muito dinheiro com a insegurança no Rio de 
Janeiro.
 O Rio de Janeiro foi o estado que mais recebeu recursos federais desde o Pan-Ame-
ricano para cá, alguns gestores estimam que se chegou a investir 100 bilhões na segurança 
pública no Rio. Qual foi o legado que ficou dos grandes eventos e desse gasto estimado só em 
segurança pública? Muita gente ficou rica com as licitações, porque quando se recebe esse 
dinheiro, se vai ao shopping comprar brinquedos. Brinquedos de polícia. Mas esquecem que 
os meios precisam ter modos diante dos fins. Quando os meios não conversam com os fins e 
nem com os modos, você vê a política não conversando com a tática, que não conversa logís-
tica, que não conversa com a estratégia. Resumo: bateção de cabeça interna que atende a pro-
pósitos escusos de poder e de mercado. Por exemplo, agora com a intervenção - o dinheiro 
nem chegou, o 1 bilhão - que absolutamente não serve para nada, porque não tem um plano 
de emergência. Então, você fica fazendo teatro, espetáculo, polícia ostentação - tudo cortina 
de fumaça:  não tem mira, não tem alvo, não tem objetivo. De tal maneira que maximiza o 
medo e a insegurança, isso gera desmobilização social, isso faz com que você fique desatento 
a perda de direitos sociais e civis. 
 Governos ilegítimos, que não tem coesão social, substituem a legitimidade que não 
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tem o seu projeto de sociedade por dispositivos coercitivos para sujeitarem e silenciarem 
sujeitos. O problema que isso vai gerando uma resistência passiva e desarmada, mais cedo 
e mais tarde, isso sai do subterrâneo social e emerge na rua sob forma de movimentos. A 
sociedade não está necessariamente anestesiada, a espada é um recurso escasso, por isso não 
se pode sustentar uma guerra indefinidamente - a bala acaba, a energia acaba. O recurso re-
pressivo tem seu efeito no imediato, ele não produz resultados para além do provisório e do 
imediato de sua ação. Nenhum recurso repressivo altera vontade humana, ele altera oportu-
nidade para os eventos acontecerem. Se você gosta do Emicida, você vai continuar gostando 
mesmo com uma arma na cabeça - o máximo que vai acontecer é você dizer que não gosta, 
e gosta do Chitãozinho e Xororó, ou de um pagodeiro que alguém te obrigou a gostar. A sua 
consciência e seus valores continuaram a ser os mesmos, ainda que torturado.
 Todo recurso repressivo quando aplicado como um fim em si mesmo ele é burro. 
Porque ele gera escassez, ele se desmoraliza e ele não surte mais efeito. Ação coercitiva não 
altera vontade, para alterar vontade temos que usar de mecanismo persuasivos. Construção 
de consenso, negociação, é ali que se altera vontades  - convencer. Não se faz isso com repres-
são. A repressão é necessária? Sim, desde que com foco e qualidade, porque ela não produz 
resultado para além do imediato.


