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Apresentação

Os organizadores

Os trabalhos científicos que compõe o livro analisa 
de uma maneira ampla as nuances do Regimento de Polícia 
Montada com foco no estabelecimento de padronização de 
alguns procedimentos, principalmente, das ações dentro do 
estado de direito nas abordagens policiais e atuação em controle 
de distúrbios civis com força a cavalo, reposição do plantel de 
equinos e redimensionamento da estrutura organizacional. 
Explorar o relacionamento entre o ser humano e o cavalo, com 
a intenção de demonstrar a necessidade de interação entre o 
domador e o ser domado, buscando um melhor entendimento 
para o emprego da unidade de Policiamento Montado, no 
contexto da segurança pública para a sociedade. Analisa a 
etimologia da palavra “cavalaria” que antes de estar relacionada 
ao cavalo, refere-se ao posicionamento estratégico do emprego 
militar do solípede, visando maior vantagem sobre o oponente. 
A criação da cavalaria se confunde com a própria origem das 
forças policiais do Estado Alencarino. 

As contribuições cientificas publicadas e lançadas na XIII 
Bienal Internacional do livro em de agosto de 2019, são frutos 



de experiências empíricas adquiridas no dia a dias no exercício 
da profissão e no conhecimento cientifico adquirido nos cursos 
de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), 
bem como no aporte teórico e prático estudados na Academia 
Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP) durante os 
cursos de formação e/ou habilitação. 

Os livros da Série Segurança pública, direito e justiça 
brasileira serão disponibilizados pelo Prof. Dr. Estanislau 
Ferreira Bié (2° Ten QOAPM) editor da Editora Via Dourada 
para compartilhamento livre e distribuição gratuita no formato 
E-book.

Faça download dos livros e boa leitura! 





Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 8

Capítulo 1
REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA 
CORONEL MOURA BRASIL: ORIGENS

Francisco José Ribeiro de Abreu1

Resumo: O propósito deste trabalho é identificar à data de criação 
do Regimento de Polícia Montada do Ceará Coronel Moura 
Brasil. A pesquisa considerou a incerteza na atualidade quanto 
às datas 1915 e 1985 como como datas de criação e recriação, 
sendo a primeira fase encerrada em 1947. Crônicas policiais 
revelam atuação de policiais montados em outros momentos 
de sua história, antecedentes aos apresentados. Fez-se uma 
pesquisa descritiva com abordagem dialética com procedimento 
metodológico histórico, bibliográfico e documental. Foram 
fontes as mensagens dos presidentes da Província do Ceará à 
abertura dos trabalhos da Assembleia Provincial, cartas, ofícios 
do presidente a diversas autoridades, legislação e periódicos. 
Foi possível com certeza desqualificas as datas atuais (1915 e 
1985) como datas de criação da unidade em sua primeira e 
segunda fase de existência. Para isso, foi identificado os anos 
de 1839 e 1988, em contraposição às anteriores, mas não foi 
possível localizar uma data de extinção onde consideramos um 
período de inatividade. Este trabalho é fruto de um Relatório 
Científico que fundamentou o Parecer 006/2018 do Instituto 
Histórico e Cultural da PMCE, por solicitação do Regimento de 
Polícia Montada Coronel Moura Brasil solicitado em março de 
2018.

Palavras-chave: Cavalaria. Polícia montada. Origem. Serviço 

1  O autor é heraldista, graduado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Cea-
rá, 3º Sgt da Policia Militar do Ceará e atualmente desenvolve ações de preservação à memória 
a ao patrimônio histórico e Cultural da Corporação no âmbito do Instituto Histórico e Cultural 
/ PMCE.
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policial. História

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa se destina a identificar a origem do 
Regimento de Polícia Montada Coronal Moura Brasil, que tem 
com registro de criação os anos 1915 e 1985. Ressaltamos que 
desvendar a origem de uma organização nos remete a uma ideia 
objetiva de localizar sobre uma estante esquecida uma certidão 
passada em cartório, um pouco empoeirada. Mas não é bem 
assim! Identificar uma data pontual, como se fosse uma pessoa 
natural que podemos rastrear o registro de um procedimento 
obstetrício ou em cartório, respeitando os casos omissos e 
dissociados do parto natural longe da rede de assistência, 
mas depende de vários fatores e a escola da abordagem mais 
adequada. 

Vários fatores devem ser considerados para compor o 
mosaico social de reconstituição dos fatos que culminam com 
o surgimento de uma instituição e, neste caso, os de ordem 
social e econômica tem de grande influência. No caso específico 
do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil 
nos detivemos aos aspectos da gestão pública relacionado à 
segurança pública; a omissão e a visão empreendedora (ou a 
falta dela) por alguns gestores; a importância que se deve dar 
ao clamor da sociedade.

Partimos do pressuposto que a Policia Militar do Ceará 
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deveria ter nascido como um corpo de cavalaria ao invés de 
duas companhias de infantaria, uma vez que, a lei de criação das 
“Guardas Municipais Permanentes” lhes instituíam com tropas 
a “pé e a cavalo” (BRASIL, Art.1ºLei de 10 de outubro de 1831). 
Então, neste caso, devemos observar as seguintes indagações: 
Qual motivo afetou o Governo Provincial para não criar uma 
cavalaria vinculada ao seu “Corpo Policial” (PMCE) em 1835? 
Quais as condições que culminaram para o surgimento da 
cavalaria anos depois? A suposta data de criação 1915 e 1985 
estão relacionadas a que eventos sociais?

Partimos para buscar a origem do Rpmont/PMCE com 
bases numa historiografia alicerçada na visão da “Nova História”, 
também abordada como a história das migalhas, por constituir 
cenários a partir de vários vestígios das coisas humanas e seus 
saberes, que permitem a síntese posterior para a compreensão 
do todo.

Foram fontes os relatórios do presidentes da província 
do Ceará, documentos oficiais como portarias, leis, decretos, 
ofícios entre o presidente da província e o tesoureiro provincial 
e periódicos da fase histórica estudada. Os principais locais 
para busca desses documentos foram: Arquivo Público do 
Ceará; Arquivo da Assembleia Legislativa; a Biblioteca Pública 
e Governador Menezes Pimentel; Biblioteca da Assembleia 
Legislativa do Ceará e; Instituto Histórico e Cultural da PMCE.

Infelizmente, os locais com documentos mais precisos, o 
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arquivo público esta fechado para pesquisa desde setembro e 
iniciará as suas atividades somente em 15 de dezembro de 2018. 
Mesmo assim, é sabido deste pesquisador que a documentação 
sobre o Corpo Policial do Ceará está perdido na massa de 
acervo documental da Chefatura de Polícia, devido a ingerência 
anterior do Arquivo Público e da própria PMCE.

Um aspecto relevante é o indicio na historiografia cearense 
a atuação de integrantes do Corpo Policial a cavalo o fato de 
que alguns historiadores associa-lo a uma possível origem 
da Cavalaria no estado. A ausência de um estudo sistemático 
e levantamento de fontes confiáveis. Bem como a associação 
óbvia de compreender que a tração animal e navegação eram 
os únicos meios de transporte naquela época, de forma que 
o serviço policial com auxílio de cavalos difere de Cavalaria, 
que tem por conceito o uso qualitativo de técnicas e táticas 
próprias empregadas, tal como as outras armas de exército 
como infantaria e artilharia.

Assim a pesquisa, além do objetivo apresentado 
“Realizar um levantamento historiográfico sobre a origem 
do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil”, 
deteve-se em identificar outros marcos histórico relevantes à 
história do RPMont e as personalidade relevante associada ao 
desenvolvimento da instituição. Trabalhou-se como hipótese 
de que a origem do (RPMont) descanse na origem da própria 
Polícia Militar do Ceará, por considerar que o instrumento legal 



Estanislau Ferreira Bié | 17

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 8

que autorizava a criação “guardas municipais permanentes”, 
instituto embrionário das atuais policias militares do Brasil, 
deveriam ser compostas por homens ‘a pé e a cavalo’ art.º 
1º da Lei 10 de outubro (BRASIL, 1831). Desse modo diversas 
corporações policiais militares do país lhes instituíram na 
integra e manteve de forma ininterrupta a duas modalidade de 
policiamento.

Outro aspecto que fortalece a hipótese são os registros 
de tropas montadas do Corpo Policial do Ceará nas crônicas 
históricas do Ceará, bem como nas leis orçamentárias que 
destinam o pagamento de ração e diárias para montarias dos 
militares do sobredito Corpo desde a criação da PMCE.

Esta foi uma pesquisa de natureza aplicada que de acordo 
com Prodanov & Freitas “objetiva gerar conhecimentos para 
aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. 
Envolve verdades e interesses locais” (2015, p.126).

Considerando o objetivo de revelar a origem de uma 
organização social, decidiu-se pela abordagem dialética devido 
às interações sociais da organização investigada, que de acordo 
com Gil (2008, p.14) esta abordagem permite compreender um 
fenômeno ao fornecer “[...] as bases para uma interpretação 
dinâmica e totalizante da realidade, uma vez que estabelece que 
os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados 
isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, 
econômicas, culturais etc.”
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Nesta abordagem todos os fenômenos possíveis de 
interação com o objeto é passível de investigação por revelar 
alguns aspectos que facilitam a construção do contexto em que 
ele esta inserido. Segundo Prodanov e Freitas (2015, p.35):

“Nesse tipo de método, para conhecer determinado 
fenômeno ou objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em 
todos os seus aspectos, suas relações e conexões, sem 
tratar o conhecimento como algo rígido, já que tudo no 
mundo está sempre em constante mudança.

O procedimento metodológico é o histórico que tem 
por “foco a investigação em acontecimentos e instituições do 
passado, para verificar sua influência na sociedade de hoje”. 
Para Lakatos e Marconi (2007, p. 107) este é o procedimento 
para a compreender a atuação das organizações na atualidade, 
bem como em outros períodos de sua existência desde a sua 
origem e as suas modificações, pois “[...] alcançaram sua forma 
atual através de alterações de suas partes componentes, ao 
longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular 
de cada época.” Assim, é possível compreender a passagem 
da descrição para a explicação de uma situação do passado, 
segundo paradigmas e categorias políticas, econômicas, 
culturais, psicológicas, sociais, entre outras.

Para coleta de dados foram definidas como técnicas os 
procedimentos de pesquisa bibliográfica e a documental. Com 
o primeiro procedimento há a vantagem do “fato de permitir 
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ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” 
(GIL, 2008, p.50). Enquanto a segunda, utiliza documentos que 
não receberam tratamento analítico, encontradas geralmente 
dispersas, tais como: documentos oficiais, reportagens de 
jornais, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações 
etc. A sua importância é definida por Gil como, “Primeiramente, 
há que se considerar que os documentos constituem fonte rica 
e estável de dados. Como documentos subsistem ao longo 
do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em 
qualquer pesquisa de natureza histórica.” (GIL, 2002, p. 46).

Considerando a necessidade de se realizar uma análise 
crítica sobre os elementos constituintes do objeto, conforme os 
preceitos da ciência heráldica fez-se uma abordagem qualitativa 
que se caracteriza na.

“objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de 
descrever, compreender, explicar, precisão das relações 
entre o global e o local em determinado fenômeno; [...] 
busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição 
ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa 
para todas as ciências.” (SILVEIRA & CÓRDOVA, p. 34. 
In: GERHARDT & SILVEIRA, 2009, grifo nosso). 2

Enquanto a pesquisa bibliográfica 

2  SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto. A Pesquisa Científica. In: 
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (Org.). Métodos de pesquisa. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2009.
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é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 
bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que 
já se estudou sobre o assunto. (FONSECA, 2002, ibidem 
2009, p. 32).

3 REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DO CEARÁ: 
Origens

3.1 Os permanentes

O primeiro indício de unidade de cavalaria vinculado 
ao exercício da atividade policial surge com a criação das 
“Guardas Municipais Permanentes” no conturbado ano de 
1831. Até aquele ano, antes da Regência, a segurança pública 
nas províncias era executada por juízes de paz e quadrilheiros 
(ou inspetores/vigias de quarteirão) com o reforço de unidades 
de milícias e ordenações, cada um com atribuições específicas, 
mas complementares umas às outras em um emaranhado de 
relações de interesse que não se adequavam a nova realidade 
social do Brasil, principalmente, sob a ótica liberal dos anos 30 
(sec. XIX). Assim, foram extintas e substituídas3 pela “Guarda 
Nacional” e as “Guardas Municipais Permanentes”.

Essas instituições eram organizadas em batalhões e/ou 
regimentos com companhias de cavalaria e infantaria, uma vez 
3  Os juízes paz foram criados pela Lei de 15/10/1827 permaneceram até o a Lei 261 
(03/12/1841) e o Decreto 120 (31/01/1842).
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que, a artilharia era arma restrita da Tropa de 1ª Linha (Exército 
Nacional). Na prática essas unidades e seus integrantes se 
fundiram para a criação da Guarda Nacional e com eles foram 
todas as práticas antissociais e interesses escusos.

A participação dos cidadãos na nova Corporação 
<<Guarda Nacional>>> era o alistamento compulsório e não 
havia naquele período tão sensível da ordem social a capacidade 
de arregimenta-las para combater as ‘revoltas regenciais’ 
emergentes. Assim, aparece sob a tutela do Ministério da 
Justiça e Interior as “Guardas Municipais Permanentes”, 
como forças policiais de contenção da desordem e compostas 
de companhias de infantaria e cavalaria, tais como as suas 
congêneres de voluntários, mas com militares gratificados por 
soldo (HOLLOWAY, 1997, p.73-100; BRETAS, 1998, passim).

O surgimento das “Guardas Municipais Permanentes” 
atendeu a necessidade imediata de impor a ordem diante do 
caos originado com a abdicação do Império do Brasil por D. 
Pedro I em nome de seu filho, que culminou com o acirramento 
entre os liberais e conservadores / monarquistas. A medida 
buscava resolver a situação da Capital do império com agentes 
públicos, policiais da intendência e unidades militares do exército 
meaçando o novo regime ao lado da sociedade revoltada. 

O único modelo capaz de conter a turba exaltada seria 
aquela com tropas profissionais, fardadas e regidas por uma 
espécie de código disciplinar de caráter eminentemente militar, 
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pois enfatizava a obediência e o respeito aos superiores e 
estabelecia as faltas, as penalidades e as instâncias de julgamento 
dentro da própria corporação. As guardas municipais voluntárias 
não vingaram, e assim foi instituída as Guardas Municipais 
Permanentes, militares prestando serviço remunerado, foram 
idealizadas com uma estrutura organizacional espelhada nas 
tropas regulares do Exército (HOLLOWAY, 1997, p.73-100; 
FERNANDES, 1973).

Em outubro de 1831 o Governo Regencial determina a 
criação na cidade do Rio de Janeiro, dos Corpos de Guardas 
Municipais Permanentes (GMP), estendendo a medida a todas 
as províncias que por conveniência dos presidentes, caso se 
julgasse necessário, estando reunido em conselho (HOLLOWAY, 
1997, p.76-88).

O modelo, até então vigente, era constituído para a 
garantia da segurança local estava comprometido e seria 
necessário capacitar o Estado de uma corporação com maior 
eficiência no controle da ordem pública e manter a segurança 
individual, e isso só viria por meio de um organismo local 
especializado e destinado exclusivamente àquela finalidade. 
Assim, o Governo Regencial baixou a Lei de 10 de outubro de 
1831 (BRASIL, 1891), com o seguinte teor:

Autoriza a creação de corpos de guardas municipaes 
voluntarios nesta cidade e provincias.
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Art. 1º O Governo fica autorizado para crear nesta Cidade 
um Corpo de guardas municipaes voluntarios a pé e a 
cavallo, para manter a tranquilidade publica,e auxiliar 
Justiça, com vencimentos estipulados, não excedendo o 
numero de seiscentos e quarenta pessoas, e a despeza 
annual de cento e oitenta contos de réis.

Art. 2º Ficão igualmente autorizados os Presidentes em 
Conselho para crearem iguaes corpos, quando assim 
julguem necessario, marcando o numero de praças 
proporcionado.

Art. 3º A organização do corpo, pagamento de cada 
indivíduo, a nomiação e despedida dos Commantes, as 
instrucções necessarias para a bôa disciplina, serão feitas 
provisoriamente pelo Governo, que dará conta na futura 
sessão para a aprovação da Assembléa Geral.

Art. 4º Ficão revogadas todas as Leys em contrario.

Manda portanto á todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento e execução de referida Ley em contrario.

Mando portanto á todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento e execução da referida Ley pertencer, que 
a cumprão, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente 
como nella se contem. O Secretario de Estado dos 
Negócios da Justiça a faça imprimir, publicar, e correr. 
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos dez de Outubro de 
mil no Palacio do Rio de Janeiro aos dez de Outubro de 
mil oitocentos trinta e um, decimo da Independenciae 
do Imperio. Francisco de Lima e Silva, José da Consta 
Carvalho, João Braulio Muniz, Diogo Antonio Feijó 
(BRASIL, 1891, Ipse literis, grifo nosso).

A essa Lei seguiram-se vários “Avisos Ministeriais” 
interpretativos e esclarecedores, e prevalecendo-se dos seus 
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dispositivos várias províncias instituíram suas forças policiais 
e puderam conter as “Revoltas Regenciais” locais. Para Heloísa 
Fernandes (1973) essas unidades foram o verdadeiro embrião 
das atuais policias militares do Brasil devido a sua configuração 
e serem as primeiras organizações voltadas ao exercício da força 
armada, destinadas especificamente à manutenção da ordem 
interna.

3.2 A criação do Corpo Policial do Ceará: origens 
da PMCE

Na distante província do Ceará um conflito político na 
região do Araripe, conhecida como ‘Sedição de Pinto Madeira’, 
impediu a criação de sua força armada provinciana, ainda em 
1831. Passado o conflito, três anos depois, resolveu o Governo 
do Ceará, sob a presidência de Ignácio Correia de Vasconcelos, 
institui a Guarda Municipal Permanente local.

O Presidente determinou a missão de constituir e treinar 
uma guarnição para o Corpo de Polícia, conforme a Lei assinada 
em 10 de outubro de 1831, ao Tenente Tomás Lourenço da 
Silva Castro, que logo iniciou os trabalhos de arregimentação 
e treinamento em 1º de julho do mesmo ano. Concomitante 
a iniciativa, Ignácio de Vasconcelos envia ofício, datado de 
18 do mesmo mês, ao Ministério da Justiça e Interior, com a 
intenção de receber as verbas para uniformes, soldos e demais 
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provimentos para a Guarda Municipal Permanente da Província 
do Ceará4. Como veremos abaixo:

Ofício Nº 6

Illmo e Ex. Snr.

Havendo este Governo em Conselho reconhecido a 
necessde de hum Corpo de Policia n’esta cide, que aliviasse 
o pezo do Serviço em q se acha a Tropa de 1ª linha, já 
muito diminuida em Nr. Pelas baixas que se tem dado, e 
continuadas diserções, e em Sessão extraordinaria de 11 
do corrente mez resolvido a creação de huma Compa de 
G. M. Permanentes de cincoenta praças em conformide 
da Ley de 10 de Outubro de 1831 eu assim o comunico a V. 
Exª, como da insufficiencia da quantia de oito contos de 
réis q no § 7º da Lei de 8 de Dezembro digo 8 de Outubro 
do anno passado lhe foi dezignada para pagamento 
dessa pequena, e ainda muito mal paga força; havendo 
toda razão de prezumir q não concorrerão a alistar-se 
n’elle pessôas capazes pelo diminuto soldo que lhe está 
arbitrado, a não ser em tempo ampliada como espero 
por V. Exª. com maior consideração.

Deos Guarde a V. Exª.Palacio do Governo do Ceará 18 de 
Junho de 1834 – Illmo. E Exmò Sñr Aureliano de Souza 
e Oliveira Coutinho – Ignácio Corrêa de Vasconcelos.5 
(RODRIGUES, 1955, p.13-14. Ipse literis)

Todavia, o pleito não pode ser atendido. Com a demora 

4  Como o imperativo de criação era regencial, os soldos e fardas eram pagos e mantidos 
a custas da União.
5  Pág. 5 a 5v. do Livro de Ofícios ao Ministro da Justiça – Pacote nº 1.845, do Arquivo 
Público do Estado).
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da correspondência a solicitação do Ceará chegou a Capital do 
Império após a promulgação do Ato Adicional de 12 de agosto de 

1834. Este Ato dava autonomia a cada província de constituírem uma “Assembleia 
Legislativa Provincial” e compor estrutura administrativa local, 
criar suas organizações de polícia, educação e fazenda, contratar e pagar os 
próprios funcionários, dentre outras necessárias ao Governo. O Ministro 

da Justiça e Interior deu conhecimento em resposta por ofício em 
setembro do mesmo ano:

Nº 16.

Illmo. E Exmº Sñr.

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 
2º, Manda reenviar a V. Exª, o Officio incluzo, que me 
dirigio datado de 18 de Junho deste anno sobre a creação 
de huma Compª de Guardas Municipaes Permanentes 
nessa Cidade; porque sendo hoje a decisão desta objeto 
da competencia das Assembléas Legislativas Provinciaes, 
V. Exª logo que for installada a dessa Provinciaes, deverá 
submeter-lhe este negocio, para resolver como for justo.

Deos Guarde a V. Exª. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de 
Setembro de 1834.

Aureliano de Szª e Olivª Coutº

Sñr. Presidente da Provincia do Ceará6 (RODRIGUES, 
1955, p.13)

Entretanto, Ignácio de Vasconcelos antes de receber 
6  Livro de ofícios do Ministério da Justiça, 1833/1836, do Arq. Público.
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a negativa e acreditando que receberia o apoio do Governo 
Regencial, decide criar em 11 de setembro de 1834 a Guarda 
Municipal Permanente do Ceará, que teria três companhias, 
sob o comando geral do 1º Tenente do Exército, comissionado 
em capitão, Tomaz Lourenço da Silva Castro, passando o 
Corpo Policial do Ceará a atuar na Capital. Contudo, ao saber 
da negativa do Ministro da Justiça e Interior já no final do seu 
mandato o mesmo deixou a responsabilidade de oficialização 
e providenciar os pagamentos da força policial em experiência 
ao seu sucessor, José Martiniano Pereira de Alencar, 7, (Padre 
Martiniano de Alencar ou Senador Alencar), que faria a eleição 
e instalação da 1º Assembleia Legislativa Provincial do Ceará.

Ao assumir o Governo da Província do Ceará em 26 de 
novembro daquele mesmo ano, o novo presidente providenciou 
no mês seguinte, em 08 de dezembro de 1834, a eleição para a 
criação da Assembleia Provincial, que elegeu 28 deputados e 7 
suplentes, para um mandato de dois anos, (1835 a 1837). Em 07 
de abril de 1835, nas proximidades da Igreja da Sé, era instalada 
a primeira Assembleia Legislativa do Ceará, contando com 
apenas cinco funcionários, sendo: 1 escrivão, 2 escriturários, 1 
7  José Martiniano Pereira de Alencar, natural do Ceará (16 out 1794 Crato a 15 mar 1860 
Rio de Janeiro). Foi padre, jornalista e um dos mais proeminentes políticos do Brasil no Sec. 
XIX, de vocação liberal. Foi senador vitalício pela Província do Ceará de 2 de maio de 1832 até 
sua morte, mas assumiu a presidência da província do Ceará em dois mandatos (06/10/1834 
a 25/11/1837 e 20/10/1840 a 06/04/1841). Ao lado da sua mãe Bárbara de Alencar e dos ir-
mãos Tristão Gonçalves e Carlos José dos Santos, tomou parte da “Revolução de 1817” e da 
“Confederação do Equador” (1824). Ao lado da mãe Bárbara de Alencar e dos irmãos Tristão 
Gonçalves e Carlos José dos Santos, tomou parte da revolução de 1817 e da Confederação do 
Equador (1824). É o pai do escritor e político José Martiniano de Alencar e do diplomata Leonel 
Martiniano de Alencar, Barão de Alencar.  
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vigia e 1 porteiro, sendo seu presidente o Capitão-Mor Joaquim 
José Barbosa, que promulgada a primeira lei em 30 de abril de 
1835. Um dia antes, o então Presidente da Província submeteu 
à consideração da Assembleia a proposta do seu antecessor de 
criar o Corpo Policial do Ceará, que já estava em atuação. O 
projeto recebeu duas intervenções sendo a primeira na sessão 
de 29 de abril de 1835, do Deputado José Pereira da Graça Júnior, 
anos depois Ministro do Supremo Tribunal e titulado Barão de 
Aracati, que apresentou a seguinte emenda:

A Assembléa Legislativa Provincial

Decreta

Art. 1.º A Guarda Municipal Permanente perceberá os 
mesmos vencimentos, que por ley percebe a tropa da 
primeira linha.

Art. 2º Este corpo se regerá pelo regulamento e mais leys 
da mma tropa de 1.ª linha.

Art. 3º O Presidente da Provincia nomiará dentre 
os Officiaes necessarios para o Comando da Guarda 
Municipal.

Art. 4º O numero de Officiaes, e soldados, que devem 
formar o corpo da Guarda Municipal será designado por 
hums Ley.

Art. 5º Ficão supprimidos os lugares de 2.º e 3.º 
Commandantes da mesma Guarda até que se Decrete o 
disposto no antecedente.

Art. 6º Ficão revogadas todas as Leys e disposições em 
contrario.

Paço da Assembléa Provincial do Ceará 29 de Abril de 
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1835 – Graça Júnior.8

(RODRIGUES, 1955, p.13. ipse literis, grifo nosso)

No dia seguinte o Deputado João Facundo de Castro e 
Menezes9, apresentava outra emenda:

A Assembléa Legislativa Provincial do Ceará

Decreta

Art. 1º Fica criada mais huma companhia de Força Policial, 
que constará de cem soldados, dous cornetas, seis cabos, 
hum Furriel, primeiro e segundo Sargentos, primeiro, 
segundo e terceiro Commandantes com a graduação de 
Capitão, Tenente e Alferes.

Art. 2º O corneta, e o soldado vencerá diariamente 
quatrocentos réis, o cabo quatorze mil rs., o Furriel 
quinze mil réis, o segundo Sargento dezesseis mil 
réis, o primeiro Sargento dezoito mil réis, o terceiro 
Commandante trinta mil réis, o Segundo quarenta mil 
réis, o primeiro cincoenta mil réis (por mês, entenda-se 
bem !).

Art. 3º A Companhia de Municipaes Permanentes ora 
existente passará a fazer parte da Força Policial, e será 
transformada em Cavallaria com o numero de quarenta 
soldados, hum Clarim, tres cabos, hum Furriel, primeiro 
e segundo Sargento, hum segundo Commandante com a 
graduação de Tenente.

Art. 4º Serão alistados nesta Companhia Cidadãos 
Brazileiros de 18 a 40 annos, de bôa conducta moral, 

8  Pág. 28 do livro de Reg. Das Sessões, 1830 – 1839, do Arquivo da Assembléia).
9  Major Facundo foi vice-presidente da Província, em exercício, por mais de uma vez e o 
chefe do Partido Liberal, assassinado a 8 de dezembro de 1841, e cujo nome foi dado á rua em 
que residia.
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e politica, e servirão por hum anno sendo voluntarios, 
se antes não forem demittidos por faltas, que comettão. 
A não serem voluntarios não serão alistados a Guardas 
Municipaes, os Casados, que vivão com suas mulheres, e 
os filhos únicos de Mãe viuva.

Art. 5º Os Commandantes serão da nomeação do Governo 
da Provincia, e amoviveis ad mutum. Os cabos, Furrieis 
e Sargentos, serão propostos pelos respectivos Segundo 
Commandantes, e aprovados pelo respectivosSegundo 
Commandante, e demittidos pelo Governo sob 
representação do mesmo primeiro Commandante.

Art. 6º Estas duas Companhias formarão o corpo da 
Força Policial da Provincia, que será commandado pelo 
primeiro Commandante, o qual terá por isso mais vinte 
mil reis mensaes de gratificação, para Cavalgadura, e 
expediente.

Art. 7º Na disciplina este corpo se regerá pelos 
Regulamentos Militares ora em vigor, no que não 
estiverem em opposição com a presente Ley; mas nunca 
se usará do castigo xibata.

Art. 8º Ficão revogadas todas as leys, e Disposições em 
contrario. Paço d’Assembléa 30 de Abril de 1835 – O 
Deputado Castro e Menezes.

(ARQUIVO ALCE, livro de Sessões, p.29-30. Apud 
RODRIGUES, 1955,p.)

Entretanto, as propostas apresentadas pelos deputados 
não tiveram efeito na constituição do decreto de criação da 
força policial, que fica evidente já estava em atuação como 
afirma o Presidente Ignácio de Vasconcelos quando trata na 
carta do soldo pago “[...] dessa pequena, e ainda muito mal 
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paga força; havendo toda razão de prezumir q não concorrerão 
a alistar-se n’elle pessôas capazes pelo diminuto soldo que lhe 
está arbitrado, [...]” (RODRIGUES, 1955, p.13-14. Ipse literis). 
Assim como a proposta do Major Facundo que artigo 1º assim 
diz:

[...]

Art. 1º Fica criada mais huma companhia de Força 
Policial, [...]

[...]

Art. 3º A Companhia de Municipaes Permanentes 
ora existente passará a fazer parte da Força Policial, 
e será transformada em Cavallaria 

[...]

Art. 6º Estas duas Companhias formarão o corpo da 
Força Policial da Provincia, que será commandado 
pelo primeiro Commandante, o qual terá por isso 
mais vinte mil reis mensaes de gratificação, para 
Cavalgadura, e expediente.

[...] RODRIGUES, 1955, p.13-14)

O projeto de lei apresentado ao Legislativo e aprovado e 
sancionado pelo Presidente Alencar foi a que se tornou a Lei nº 
13 de 24 de maio de 1835 e revogou as emendas propostas. O 
projeto apresentado definiu o orçamento e efetivo da força para 
o ano de 1836 e ficou conhecida como a lei de criação da Polícia 
Militar do Ceará:
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LEI N. 13.

José Martiniano d’ Alencar, Presidente da Provincia do 
Ceará.

Faço saber a todos os seus Habitantes, que a Assembléa 
Legislativa Provincial Decretou, e eu Sanccio a Ley 
seguinte.

Art. 1º A Força Policial, no futuro anno financeiro, 
constará de primeiro, segundo e terceiro Commandantes; 
um primeiro Sargento, dous Segundos; um Furriel, dez 
Cabos, oitenta e um Guardas, e dous Cornetas, vencendo 
todas as Praças os soldos, que se achão marcados, que 
hora vencem.

Art. 2º A nomeação dos Commandantes, e Inferiores 
será feita como até agora.

Art. 3º Ficão revogadas todas as Leys em contrario.

Mando por tando a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento e execução da refirida Ley pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente, como 
n’ella se contem. O Secretario d’esta Presidencia a faça 
imprimir, publicar, e correr. Palacio do Governo do Ceará 
em vinte e quatro de Maio de mil oitocentos e trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e do Imperio.

Jozé Martiniano d’Alencar

Ley da Assembléa Legislativa Provincial, que V. Exª 
houve por bem Sanccionar, fixando a Força Policial, para 
o futuro anno financeiro, na forma acima declarada.

Para V. Exª ver.

Luiz Ignacio de Oliveira Maciel a fez.

Sellada n’esta Secretaria do Governo do Ceará em 24 de 
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Maio de 1835.

André Bastos de Oliveira

N’esta Secretaria do Governo do Ceará foi publicada a 
presente Ley em 24 de Maio de 1835.

André Bastos de Oliveira

Regdª a fl. 10v. Do L. 1 de Leys e Resoluções da Assembléa 
Legislativa desta Provincia. Secretaria do Governo do 
Ceará 24 de Maio de 1835.

Francisco Esteves de Almeida10.

O texto da lei nº 13 de 24 de maio de 1835, deixa evidente 
tratar-se de uma lei orçamentária e onde o próprio presidente 
já considerava a existência de uma unidade em atuação ao 
descriminar a quantidade de praça e seu soldo como “[...] 
se achão marcados, que hora vencem.”(CEARÁ, 1835, Lei 13, 
art.1º) Bem como ao não estipula estrutura organizacional, 
além daquelas decorrentes da estrutura hierárquica. Numa 
perspectiva comparativa a Guarda Municipal da Capital do 
Império foi criada com 640 pessoas, divididas em: estado 
maior, quatro companhias de infantaria e duas de cavalaria, 
onde a infantaria se responsabilizava pelas rondas na cidade 
e a cavalaria, nos arredores. Lá, seus salários eram fixados 
pelo governo imperial. Enquanto nos corpos organizados 
nas províncias, o número de praças era estabelecido pelos 
presidentes, ouvidos os Conselhos Provinciais, e antes do Ato 
Adicional de 1834 precisando da aprovação do governo central 
10  Livro n. 1 de autógrafos de Leis Provinciais do Arquivo Público do Ceará.
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para os salários propostos, uma vez que eram pagos pelo 
Governo Regencial.

Uma análise dos fatores sociais em um governo que tinha 
que criar a infraestrutura de trabalho dos agentes e garantir 
a captação de recursos necessários parece evidenciar que o 
Governo Provincial não dispunha dos recursos necessários 
para dar à sua força policial o corpo ideal e nem a remuneração 
adequada. E isso será constante nos anos posteriores.

3.3  A PRIMEIRA CARGA: a cavalaria entra em 
campo

Três anos depois, o Corpo Policial tinha sua estrutura 
organizacional comprometida com a companha da Cabanada. 
Das duas Companhias da qual era constituída, a primeira 
composta de 33 combatentes se achava lutando no Pará, 
enquanto a segunda com 49 praças faziam a segurança da 
Capital. Os esforços na campanha militar dificultaram o 
recrutamento para o Corpo.

Para o Presidente da Província Manoel Felizardo de Sousa 
e Melo11 era necessário compor a Força com de uma estrutura 
que atendesse as necessidades da província. Embora a cidade 
dispusesse de dois batalhões da Guarda Nacional auxiliando na 

11  Manuel Felizardo de Sousa e Melo, governou a Província do Ceará entre 16 de dezem-
bro de 1837 e 15 de fevereiro de 1839. Foi a sua primeira gestão a frente de uma província, antes 
era professor na escola militar do Rio Grande do Sul.
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segurança12 e o efetivo do Corpo Policial de 118 praças se achava 
incompleta e era algo que só iria acabar quando o processo de 
recrutamento para a campanha do Pará (Cabanada) findasse. 
Assim, poderia ser dada maior atenção na organização da força 
local, que seria acrescida em efetivo e de uma seção de cavalaria, 
uma vez que, dispunha de cavalos a disposição. Então em 
Mensagem do Presidente Província Manoel Felizardo de Sousa 
Melo em abertura solene dos trabalhos da Assembleia Provincial 
apresenta suas metas para o ano posterior onde propõe:

Para que a Policia se faça com mais exacção e proveito 
urge que, sem alterar-se o numero de 200 praças, se 
organize huma secção de Cavallaria de trinta homens, 
tendo apenas em quarteis oito cavalos, estando os outros 
no pasto. Esta alteração pouco aumenta a despesa ao 
mesmo passo que pode prestar grandes serviços a 
segurança e tranquilidade publica. A tabela N. i, indica 
a organização que julgo dever-se dar ao Corpo Policial. 
(CEARÁ, 1838, p.13-14, grifo nosso)

Em 16 de setembro de 1838 com a Lei nº 143 sancionada 
pelo Presidente da Província do Ceará Manoel Felizardo de Sousa 
Melo define o efetivo do Corpo Policial para o Ano posterior. 

Ao assumir a gestão da Província do Ceará, João Antônio 
de Miranda, diante das denúncias da desditas da conturbada 
gestão do Presidente Manoel Felizardo, solicita ao Tesouro 

12  Ao longo dos anos a dificuldade de atuação das Guardas Nacionais a tornará numa 
corporação hedônica onde os integrantes buscam a condição de integrante como meio de esca-
lada social 9CASTRO, 1979, passim).
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Provincial um levantamento geral para cada área do governo 
com certidão assinada e uma delas foi a situação dos “cavallos 
da provincia” 

Diz F. que precisa por certidão, se se arrematarao’ 
os cavalos da província, e em que tempo; se depois 
comprarao’-se outros, e que despeza se há feito com 
eles tanto de compra como de sustento; e se finalmente 
para isto havia lei que autorizasse a s.exc. (CORREIO DA 
ASSEMBLEIA PROVINCIAL, 1839, p.6. ipse literis).

A resposta veio da Contadoria da Provincial cinco meses 
depois, em 29 de agosto, assinado pelo contador Francisco José 
de Souza, que comunica que em cumprimento a determinação 
do presidente de arrematar os animais de propriedade da 
Província a Thezouraria Provincial (atual Secretaria da Fazenda 
do Estado), onde o mesmo informa a quantidade, os valores e 
os arrematadores e as datas. Mas comunica, ainda, que o Corpo 
Policial seguindo ordens diretas do Presidente anterior tanto 
faz gasto com alimentação de animais como os adquiriu, como 
se vê a baixo:

Como requer -- Thezouraria P. 29 d’Agosto de 1839. 
Delermando

<< Certifico que o exm. Presidente Manoel Felisardo em 
cumprimento ao art. 12 da lei 6 de outubro de 1838 sob o 
nº 45 mandou arrematar todos os animaes pertencentes 
a Provincia: em consequência pois de sua ordem forao’ 
arrematados 5 cavallos no dia 10 de janeiro do corrente 
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por Joaquim Barbosa Junior, e 2 no dia 19 por Manoel 
Ferreira do Nascimento e 3 no dia 29 de agosto do 
anno p.p. de que haviao’. Nao’ obstante isto no dia 14 de 
fevereiro do corrente foi apresentado à Controladoria 
hum requerimento de Martinho Borges, em que pedia o 
pagamento de 23 alqueires trez quartas e meia de milho 
que havia fornecido aos cavalos do Corpo Policial de 
68$76 vindo com o despacho do mesmo exm. presidente 
de 12 de Fevereiro – Examinada a conta pague-se- ao que 
a contadoria fez a seguinte observação << Pelo art. 1º da 
Lei de 25 de Setembro de 1837, deixou o Corpo Policial de 
ter cavalgaduras, digo de 1837 foi o Corpo Policial reduzido 
à infantaria somente em consequência do que desde 1º de 
janeiro de 1838 deixou o Corpo Policial de ter cavalgadura 
e por isso ignora inteiramente a Contradoria a pretensão; 
e querendo aplicar para cavalgaduras de Policia também 
tambem foraõ extintas todas as despesas de Polícia desde 
o primeiro de Outubro do anno p p. Não obstante o exposto 
V. S. delibera como for justo pois nada mais quero do que 
salvar a minha responsabilidade >> Em cumprimento 
do que recebeo o dito Borges no dia 26 do mesmo mez a 
referida quantia de 6$76 e de então para ca tem-se pago 
236$600 sob informação do Commandante do Corpo 
Policial e não da Contadoria a saber 111$600 a Manoel 
de Pontes Franco no dia 10 de Abril importância de 55g 
arrobas de capim com que suprio os cavalos nos meses 
de Janeiro, Fevereiro, e Março; 65$ ao mesmo Borges no 
dia 12 d’Abril importância de dois cavalos que vendeo ao 
Commandante do Corpo Policial para o serviço, e 60$ a 
Miguel Ferreira da Rocha, no dia 22 de junho também de 
dois cavalos que vendeo ao mesmo Commandante para 
o mesmo fim, vindo assim a importar toda a despesa na 
quantia de 305$360; a saber 125$ com a compra de 4 
cavallos, 180$360 com o sustento. Ignora a Contadoria 
a Lei em que se fundou s.exc. para fazer semelhantes 
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despesas; e nem lhe compete saber; pois só o que lhe 
cumpre é obedecer. Contradoria Provincial do Ceara’ 29 
de Agosto de 1839. Francisco José de Souza, Contador.

Por hum calculo aproximado tem-se gasto com esses 
cavalos, sob  informação do Commandante, e não da 
Controladoria, 2:108$960  (CORREIO DA ASSEMBLEIA 
PROVINCIAL, 1840, p.3-4. Ipse literis, Grifo nosso)

Percebe-se que a Contadoria diante da lei que determinava 
contenção de despesas tenta se eximir dos gastos do Corpo 
Policial, principalmente pela determinação do Art. 12 da Lei 45 
de 12 de outubro de 1838, que determinava a venda de cavalos, 
pois na sua fala o mesmo afirma que a sua função não cabe 
contestar o presidente, mas só “e nem lhe compete saber; pois 
só o que lhe cumpre é obedecer.” No ano seguinte, em 2 de março 
de 1839, o Jornal Correio da Assembleia Provincial publicava13 
duras críticas ao presidente da Província, entre representações 
assinadas pelos deputados ao Governo imperial, abaixo assinado 
de prefeitos e pedidos de renúncia. Na primeira coluna da 
página 3 do semanário estava o texto não assinado intitulado14 
“ADMINISTRAÇÃO DO SR. M.FELISARDO. COMUNICADO” 
(CORREIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL, 1839, p.3) faz um 
13  É importante destacar que as comunicações neste periódicos por vezes ocorriam se-
manas ou meses depois do acontecido como foi o caso da denúncia acima e a solicitação das 
certidões pelo presidente Antônio de Miranda emitido emitido ao assumir o governo resposta-
do em agosto e publicado no periódico Correio da Assembleia provincial de 2 de março do ano 
seguinte.
14  O Correio da Assembleia Provincial foi um periódico do Sec. XIX que substituiu o “Re-
copilador Cearense” de linha liberal. Era um semanário com saída nos sábados, impresso na 
Tipografia Patriótica, de Francisco Luís de Vasconcelos, e, posteriormente, de Antônio Elói da 
Costa. O seu redator era José Lourenço de Castro e Silva. Foi publicado de abril de 1835 a out 
1844, quando transformou-se no jornal Vinte e Tres de julho.
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relato com denúncias e desmandos do sobredito presidente e 
dentre elas estava a situação da cavalaria policial onde denuncia:

[...] o processo de roubo de pólvora da naçao’; diga-o a 
pexinxa de da venda de cem saccas d’algodao’ para pagar, 
á custa da nacao’;, serviços particulares; o proveito e 
soltura de alguns recrutas; diga-o em fim o roubo dos 10, 
e despesas feitas com o sustento de cavalos, que nunca 
existirao’ no corpo policial. 

O que podemos observar é que a Província do Ceará estava 
com muita dificuldade financeira e administrativa diante do 
temperamento intempestivo e autoritário do Presidente Manoel 
Felisardo, que tinha dificuldade de arregimentar aliados. Mas a 
proposta de pôr em operação uma unidade de cavalaria ao que 
tudo indica foi posta em prática, mesmo com dificuldade. 

A mensagem de 1º de agosto de 1839, o presidente 
substituto, João Antônio de Miranda, destaca os valores e 
vantagem de possuir uma cavalaria e pela expressão “Mostrando 
a experiência [...]”, vejamo o enunciado completo abaixo:

Mostrando a experiência e a necessidade, e a vantagem 
de possuirmos algumas praças de cavalaria no Corpo 
Policial, não duvidei mandar incluir no mappa, que vos 
será presente o numero de vinte praças com os respectivos 
inferiores, assim, como também um pedido de armas e 
equipamentos tanto para infntaria (CEARÁ, 1939, p.49-
50, grifo nosso).



40 |  Conhecimento científico produzido por cavalarianos

Editora Via  Dourada

Francisco José Ribeiro de Abreu | 40

No ano seguinte, embora a presidência tenha dedicado 
todos os esforços de compor a força policial com o efetivo ideal 
o desejo foi preterido. A força foi mantida com 133 homens e 
a mesma estrutura proposta pelo antecessor. No ano seguinte, 
1841, o Presidente da Província o Brigadeiro José Joaquim de 
Souza em sua mensagem à Assembleia Legislativa Provincial, 
datada de 10 de setembro, fica diante de um conflito que era 
dar à força policial a estrutura mínima possível e melhorar o 
Batalhão de 1º Linha (Exército Brasileiro)15. No impasse e diante 
de poucos recursos ele decide pelo primeiro, como veremos e 
seguir e mantem quatro praças de cavalaria. E assim justifica 
que o investimento, pois 

“a força precisa para corresponder ao fim de sua creação, 
[...] que se dão ao mencionado Corpo cento e cincoenta 
e tres praças inclusive os Estados Maior e Menor 
respectivos, e quatro soldados a cavallo destinados a fazer 
alguma mais rapida diligencia. (CEARÁ, 1841, p.24-25)

 

Ao desta década o presidente da Província do Ceará, Fausto 
Augusto de Aguiar, manterá o esforço de seus antecessores 
diante de escassos recursos limitados, mas enfatiza a grande 
contribuição do serviço a cavalo, 

A insufficiencia da força deste corpo para ‘satisfazer as 
necessidades do serviço publico, é, como já vos ponderei, 
bem conhecida. Não me animo a propor vos o seu 

15  Neste período os presidentes de província assumiam a função de comandante das 
armas locais, administrando inclusivo o contingente de 1ª Linha. 
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aumento, attendendo as acanhadas rendas da Provincia; 
mas não posso deixar de representar vos a grande 
necessidade que ha de se montarem pelo menos 10 
praças. Não ignoraes que o bom exito de certas diligências 
policiaes dependem principalmente da celeridade que 
são executadas, celeridade que não pôde ter a tropa a pé. 
E demais esta Capital já não pôde ser bem policiada sem 
que algumas patrulhas à cavallo circulem á noite em seus 
suburbios que se tem consideravelmente augmentado, 
e comprehendem uma extensão que exige crescido n.° 
de patrulhas apé (de que não é possivel dispor se) para 
rondarem como é mister. (CEARA, 1849, p.8, grifo nosso)

No ano seguinte o presidente Fausto Augusto de Aguiar, 
se vê contrariado com a diminuição drástica do Corpo Policial 
de 117 praças para 87, por contenção de despesa determinada 
pela lei de 13 de dezembro de 1849, bem como o envio de praças 
de 130 praças para a localidade de Ourioury16 para combater 
criminosos juntamente com um efetivo da força policial de 
Pernambuco. A situação se complicou, ainda mais, devido a 
circular do Governo Imperial, datado de 14 de maio do mesmo 
ano, determinando dissolver os destacamentos formada por 
efetivo da Guarda Nacional. 

Se os recursos financeiros da província o permitissem 
propor-vos-ia que elevásseis a força deste corpo a maior 
numero de praças, do que tinha antes da reducção 
decretada pela lei do anno passado, de que vos tenho 
fallado; mas julgo indispensavel que, pelo menos, o 
conserveis nesse estado em que se achava, e augmenteis 

16  Municipio do sertão er
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mais algumas praças montadas fara o serviço das rondas 
desta capital, e para que possam ser executadas com exilo 
as deligencias policiaes fóra da cidade, que raras vezes o 
são por escoltas a pé.

O proprio provincial, que serve de quartel do corpo, não 
offerece as accommodações e seguranças indispensaveis; 
muito conviria pois que fosse melhorado. Mandei faser 
uma estribaria para 6 cavallos, em rasão de ter sido 
authorisado pela sobredita lei a sustentar 6 praças 
montadas; e ultimamente tendo cabido o muro, que 
ficava fronteiro á casa do ensino mutuo, mandei ahi 
levantar uma frente, e fazer calçada segundo uma postura 
da camara municipal, que não permitte que dentro dos 
limites da cidade se levantem muros. Às despezas feitas, 
e as que se faráõ ainda com estas pequenas obras não 
excederão, segundo o orçamento do Dr. engenheiro, a 
quantia de Rs.385$250. (CEARÁ, 1850, p.6-7, grifo nosso)

Ao longo do século XIX, o Corpo Policial do Ceará manterá 
em sua unidade um contingente de praças atuando em cavalaria 
onde será citada ou omitida conforme o humor econômico do 
Governo e as imposições políticas, ora do Governo Imperial ou 
da Assembleia Provincial.

Com o final do antigo regime o Governador do Estado, 
Gal. José Clarindo de Queiroz queria dar ares republicanos à 
administração pública e com a segurança não seria diferente. 
Em 21 de maio de 1891 promulgou o Decreto nº 188, dando 
novo nome e estrutura ao Corpo Policial, sendo então chamada 
de Corpo de Segurança Pública do Estado, que tinha no 



Estanislau Ferreira Bié | 43

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 8

organograma um Piquete17 de Cavalaria. 
O Piquete de Cavalaria era composto por 03 (três) cabos, 

12 (doze) soldados e 12 (doze) cavalos. De sua criação até a o 
ano de 1915, a Cavalaria provou eficiência e dedicação ao serviço 
policial sendo elevada a uma Seção de Cavalaria (Pelotão), 
através da Lei nº 615, de 20 de agosto de 1900, que fixou o 
efetivo da Corporação para o ano de 1901, na época com nova 
denominação - Batalhão de Segurança -, durante o governo 
no Ceará do Dr. Pedro Augusto Borges (1900 – 1904), oficial 
médico do Exército Brasileiro.

Já em 1915 é elevada a “Esquadrão de Cavalaria” pelo Cel 
Benjamim Liberato Barroso, governador do Estado do Ceará. 
Assim, a Cavalaria por meio da Lei nº 1303 de 05 de setembro 
daquele ano propôs como estrutura ao novo Esquadrão um 
Pelotão de Comando e Serviço e três pelotões operacionais e 
duas seções de metralhadoras de 2 peças. Entretanto, no artigo 
2º da mesma Lei especificou que a Força seria composta de 
somente 938 homens, sendo 42 oficiais e 896 praças e guardas, 
de forma que não havia efetivo para o esquadrão de cavalaria 
e secções de Metralhadoras, sendo assim, o esquadrão não foi 
implementado.

Em 1921, o Presidente Justiniano de Serpa, através da lei 
nº 1926, de 5 de dezembro de 1921, reorganiza a Força (até 
17  PIQUETE – 1 guarda de honra, em formaturas e desfiles; 2. Destacamento militar 
designado diariamente nos quartéis para serviços internos ou saídas de emergência; 3. grupo 
de trabalhadores a quem cabe certo serviço por turno; 4. Regionalismo: Rio Grande do Sul - 
nas estâncias, cavalo que está sempre preparado para qualquer necessidade; piqueteiro
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então denominada Regimento Militar do estado desde 28 de 
dezembro pelo decreto nº 15) com a denominação de Força 
Pública Militar do Ceará, na nova organização previa-se a 
divisão do efetivo em pessoal combatente e o auxiliar, sendo os 
combatentes pertencentes às armas da Infantaria e Cavalaria e 
o auxiliar aos serviços Administrativos e Policial-militar.

Figura 1: Comandante e Sargentos do Esquadrão de Cavalaria em 1924

Fonte: Arquivos do IHCPM

A arma de infantaria compreendia um batalhão e 
companhia isolada, enquanto a Cavalaria um esquadrão. A 
mesma Lei previa a existência de cursos para acesso a postos e 
graduações, bem como algumas garantias, levando o governo e 
expedir novo regulamento para a Força. Então na lei 1.927, de 5 
de novembro de 1921, definiu o efetivo de 1922 em 574 homens 
(38 oficiais e 536 praças) distribuídos em Comando Geral, com 
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estado maior e serviços auxiliares, um batalhão de Infantaria 
e três companhias isoladas. Percebe-se a redução do efetivo 
de 938 militares em 1915 para 574 reduzindo drasticamente o 
efetivo. Entretanto, a mesma lei manda criar e organizar um 
Esquadrão de Cavalaria.

No ano seguinte foi fixado o efetivo de 899 homens, 
sendo 43 oficiais e 856 praças e guardas (Lei 2.040, de 11 de 
novembro de 1922), distribuídos em Comando Geral com 
Estado Maior e diversos serviços, um Batalhão de Infantaria, 
três Companhias isoladas, um corpo de guarda-policiais e um 
Pelotão de Cavalaria. 

Por vezes sucessivas a cavalaria será preterida na sua 
estrutura em função da quantidade do efetivo definido para 
compor a força miliciana, que naquela época ocorria anualmente, 
compondo-a com a manutenção dos oficiais e graduados e o 
recrutamento das praças (cabos e soldados). 

Como foi o caso da lei de efetivo para 1924, Lei nº 
2128, de 26 de outubro de 1923, sancionada pelo presidente 
em exercício (vice) Idelfonso Albano, que determinava que a 
força teria 881 militares com 835 praças e o restante oficiais a 
serem distribuídos em um Batalhão de Infantaria, com Estado-
Maior, três companhias, uma companhia de Estado Menor e 
um Pelotão de Metralhadoras Pesadas; quatro companhias 
isoladas, um pelotão de Cavalaria e o quadro de excedentes.

A Lei n 2159, de 10 de setembro de 1924, revoga a de 
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nº 1926, de 5 de novembro de 1921, e revigora a de 2642, de 
8 de novembro de 1918, determinando ainda que os Pelotões 
de Metralhadoras e de Cavalaria conservassem as organizações 
anteriores. Em 1925, a cavalaria tinha 38 animais em argola. A 
dificuldade de manter um prédio com estábulos e espaço para 
manobras e treinamento esteve a unidade com dificuldade 
de aquartelamento que servisse então adquire terreno para 
a construção da nova sede no subúrbio da Capital no bairro 
Barro Vermelho (Antônio Bezerra) vinculado ao terreno da 
Escola Agrícola (Fututo Campos PICI da UFC) onde os animais 
poderiam contar com o apoio dos técnicos veterinário e já tinha 
o comando do Ten. PM Luiz David de Souza. 

O Pelotão de Cavallaria do Regimento Policial recebeu 
novos equipamentos e se acha provisoriamente 
acantonada no Bairro Vermelho.

É seu comandante o brioso 2ºTen. Luiz David de Souza.

Acha-se em construção um edifício para a sede do 
Pelotão de Cavallaria, naquele subúrbio da Capital, 
sendo de notar que as obras, já sobremodo adeantadas, 
estão sendo custeadas unicamente com as economia do 
próprio Pelotão, sob a imediata direção daquele oficial, 
auxiliado por suas praças.

Concluídos já foram um grande reservatório dagua, 
baisas e outras acomodações para a cavalhada e bem 
assim, preparados campos para invernada dos animaes. 
(CEARÁ, 1926, p.36).

A construção do quartel, como demonstra acima, foi com 
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economia e esforços proprios do efetivo que o construiram em 
regime de mutirão sob a liderança do 2º Ten PM Luiz David de 
Souza. A inauguração foi no governo do Desembargador José 
Moreira da Rocha, no dia 1 de janeiro de 1927 18. É importante 
destacar que o 1º Ten. PM Luiz David de Souza era comandante 
de efeito, mas não de fato! Ele só assumiu oficialmente o 
comando da cavalaria no ano seguinte com a sua promoção a 
1º Tenente através da Lei nº 2540 de Em 21 de outubro de 1927 
no Em 28 de dezembro de 1936, a Lei 252 cita a Cavalaria já 
como esquadrão. 

Nesta época foram comandantes do Esquadrão de 
Cavalaria os seguintes oficiais: 1º Ten. PM Luiz David de Souza 
(1924 e 1930); Cap. PM João Medeiros Bastos (1928 e 1941); 
1º Ten. PM Antônio Leite Furtado. Ao longo dos anos 1930 a 
Cavalaria manterá s suas atividades de serão profundamente 
afetadas na década seguinte com a mudança do Quartel do 
Comando Geral para a sua sede (1941 a 1946).

18  Posteriormente abrigou o Grupamento Escola Gen. Edgard Facó, 4º BPM, Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), e, atualmente o Colégio da PMCE.
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Figura 2: Esquadrão de Polícia Montada em treinamento, 1931

Fonte: Arquivo do IHCPM

Em 1947 a Cavalaria possuía em 1º de janeiro somente 
um cavalo e, ao longo do ano foram adquiridos 58 animais, com 
falecimento de um no final do ano constituindo o plantel de 
“[...] sendo 50 cavalos, 7 muares e um boi manso para tração” 
(CEARÁ, 1948, p.91). 

O aparelhamento dos serviços policiais, em geral, e a sua 
atual organização suportaram a sobrecarga de trabalhos 
que lhe foi imposta, evidenciando, porém, defeitos 
bastante salientes, diminuídos em suas consequências 
pelo esforço e dedicação da maioria do pessoal.

A verdade,  entretanto,   é   que   necessitamos   
meditar  quanto a uma     reforma, de modo “a trazer, 
precipuamente, elementos de natureza técnica, aos 
respectivos” serviços. No momento, porém, não se pode 
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pensar no  assunto  senão como projeto a ser detidamente 
meditado, de módo que sejam fixados os pontos 
fracos da atual organização, para supri-los e reforçá-los, 
em primeiro lugar. Ver decreto lei 1827 de 7 de outubro 
de 1946.

Figura 3: Capitão EB Edmar Rabelo Maia (arma de cavalaria, comissionado 
Cel PM – Cmt Geral da PMCE (1947/48) praticando equitação no 

Grupamento Escola

Fonte: Arquivo do IHCPM.

Em 1949 Faustino de Albuquerque apresenta em seu 
relatório a proposta de extinguia a Cavalaria e assim diz:

Seria conveniente estudar a possibilidade de extinguir 
a cavalaria, cuja função é muito reduzida, em face às 
necessidades do Estado. Poder-se-ia transformá-la em 
Pelotão de trem e isso mesmo talvez desnecessário. De 
qualquer modo, dever-se acentuar que a Cavalaria nem 
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serve aos destacamentos do Interior nem colabora no 
Policiamento normal da Capital. O Governo tem suas 
vistas lançadas para o assunto. (CEARÁ, 1949, p.50, grifo 
nosso)

Entretanto o projeto não foi posto em pratica e o 
Regimento se transformou em um pelotão do Grupamento 
Escola. Mas é importante registrar que em vários documentos 
posteriores a cavalaria ainda é designada por Esquadrão como 
foi o caso do relatório encaminhado à Assembleia Legislativa 
pelo Governador de Paulo Sarasate em 1956 que compreendia 
a PMCE em “Comando, Tropa e Serviços” (CEARÁ, 1956, p.151). 
A tropa era “constituída de três batalhões de polícia e duas 
companhias, sendo uma de guarda e Policiamento e outra de 
serviços e ainda um Esquadrão Montado” (id idem).

Mas a situação do Esquadrão de Cavalaria era precária 
no ano anterior, que dispondo de infraestrutura e arreamentos 
para 50 cavalos só possuía 13 animais. Assim, o mesmo faz-se 
uma campanha recebendo em doação 15 cavalos de diversos 
municípios ficando com um plantel de 28 animais, como 
podemos ver.

A tendendo à precária situação em que se encontrava 
o ESQUADRÃO DE CAVALARIA, que, dispondo de 
arreiamento para 50 animais, só possuía 13 cavalos, a 
Secretaria de Polícia promoveu uma campanha da qual 
resultou, sem nenhuma despesa para o Estado, a doação 
de vários animais oriundos dos seguintes municípios: 
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Tauá, (2), Uruquê, Meruoca, Morada Nova, Nova Russas, 
Lavras, Aracoiaba, Pacajús, Pacatuba, Cascavel, Senador 
Pompeu, Iguatú, Santa Quitéria e Independência. 
Contando com a boa vontade de prefeitos municipais e 
de outros bons amigos do Estado, muito em breve estará 
o Esquadrão completamente dotado de animais, sem 
maiores encargos para o Tesouro. (CEARÁ, 1956, p.144)

No ano posterior, o Esquadrão de Cavalaria despontava, 
no relatório do Governador Paulo Sarasate, como “substancioso 
auxilio no policiamento da Capital” (CEARÁ, 1957, p.106) ao lado 
do Cosme e Damião implantado no ano anterior. Subordinado 
ao Grupamento Escola atuava no policiamento das regiões 
suburbana da Capital. Neste mesmo ano é assinada a Lei 3546 
de 25 de fevereiro que fixou o efetivo da PMCE em 2.112 homens 
dando nova organização. 

a) - Comando

b) – Chefia do Estado Maior

c) – 1º Seção do Estado Maior

d) – 2º Seção do Estado maior

e) – 3º Seção do Estado maior

f) – 4º Seção do Estado maior

g) – Ajudância Geral

h) – Capelania

i) – Contingente da Auditoria Militar

j) –1º, 2º e 3º Batalhões Policiais, destinaos ao 
Policiamento do Interior do Estado.

k) – SERVIÇO DE SAÚDE VETERINÁRIA, com a 
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finalidade de zelar pela saúde do pessoal e dos solípedesda 
Corporação.

l) – Serviço de Intendência, para o controle das finanças, 
material e alimentação da tropa.

m) – Companhia de Comando e Serviços, que engloba 
e seu efetivo o pessoal burocrata da Corporação, 
especialistas e etc.

n) – Companhia de Guardas e Policiamento com a 
finalidade de fazer o policiamento intensivo na zona 
comercial da Capital;

o) – Grupamento Escola General Edgard Facó, com 
objetivo de formar soldados, graduados e oficiais para os 
quadros da P.M., havendo no ano findo funcionado todos 
os cursos, inclusive o de aperfeiçoamento de oficiais. 

p) – o Esquadrão de Polícia Montada, tendo a seu cargo o 
policiamento de parte dos subúrbios da Capital.

q) – Corpo de Bombeiros sapadores, com o fim específico 
de debelar incêndios e proteger a população citadina 
contra outros sinistros.

r) – Funcionários civis contratados e diaristas: parteiras, 
dentistas e enfermeiras.

(CEARÁ, 1958, p.99, grifo nosso)

A nova estrutura transforma e nomina o Esquadrão de 
Cavalaria em Esquadrão de Polícia Montada e deixa evidente a 
necessidade de sua autonomia do Grupamento Escola General 
Edgard Facó, mas este é um fato que não se consuma. No 
anos posterior, o Governo de Flávio Portela Marcilio enfatiza 
a condição do Esquadrão de Polícia Montada como órgão da 
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estrutura do GEGEF e mantendo a sua missão de policiamento 
do subúrbio da capital. Entretanto, quatro anos depois os 
esforços não parece ter alcançado o êxito, pois em 1960 o 
governador José Parsifal Barroso reconhece a dificuldade de 
manter a OPM por “motivos de ordem econômica e outros 
fatores ponderáveis”. Nesta época o Esquadrão ainda estava 
vinculado ao Grupamento Escola Gen. Edgard Facó, como 
podemos ver a seguir:

Para o emprego do policiamento ostensivo da Capital 
tem a Corporação na Organização do G.E.G.E.F., uma 
subunidade denominada Esquadrão de Polícia Montada. 

Por motivos de ordem econômica e outros fatores 
ponderáveis, o efetivo da cavalhada não há sido renovado, 
assim existem em carga, para os citados serviços, apenas 
19 cavalos, tendo sido excluídos 2 por falecimento durante 
o ano; 3 muares são empregados em serviço de carga. 
(CEARA, 1960, p119)

Nos anos 1970 não há registro de atividade do Esquadrão 
de Polícia Montada, mas não foi possível encontrar documentos 
fundamentando a sua extinção, uma informação que carece 
de pesquisa mais apurada. Para o Cel. PM/RR João Xavier de 
Holanda, testemunhou em entrevista que no período em foi 
aluno do Grupamento Escola General Edgard Facó nos fins dos 
anos 1960, havia as baias e todo o material do Esquadrão de 
Cavalaria, mas a mesma não exercia suas atividades.

O Regulamento para as polícias militares e Corpo de 
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Bombeiros Militares, conhecido como R -200 e sancionado 
pelo Decreto-lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, modificado pelo 
Decreto-lei n.º 1.072, de 30 de dezembro de 1969, destaca em 
seu artigo 13 o conceito e os tipos de policiamento: 

13) Policiamento Ostensivo - Ação policial em cujo 
emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam 
identificados de relance, quer pela farda, quer pelo 
equipamento, armamento ou viatura; São considerados 
tipos desse policiamento, a cargo das Polícias Militares, 
ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, 
os seguintes: - ostensivo normal, urbano e rural; - de 
trânsito; - florestal e de mananciais; - ferroviário; - 
rodoviário, nas estradas estaduais; - portuário; - fluvial e 
lacustre; - de radiopatrulha terrestre e área; - de segurança 
externa dos estabelecimentos penais do Estado; - outros, 
fixados em legislação da Unidade Federativa;

Podemos perceber que a modalidade de policiamento 
montado não consta como policiamento ostensivo19, e assim 
será ao longo da década de 1970. 

3.4.  A SEGUNDA CARGA: surge o Esquadrão de 
Polícia Montada Coronel Moura Brasil

Passados vinte e cinco anos sem unidade de policiamento 
montado, o então Governador Luís Gonzaga da Fonseca Mota 
sancionou a Lei 11.035 de 23 de maio de 1985 a qual fixava e 

19  Estamos considerando aqui não a modalidade de tração, mas o Policiamento Montado 
como algo estruturado em um conceito definido, valores e o habitus dos seus integrantes.
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reorganizava o efetivo da Polícia Militar. Ressurgia aí a Cavalaria 
por força de Lei sem, contudo, dispor de estrutura física e 
material. A construção do quartel novamente contou com 
esforço conjunto do efetivo da cavalaria e da sociedade doou em 
meados 1988 um terreno na Vereda Atlântica no bairro Papicu à 
Polícia Militar para que ali fosse instalado o Esquadrão de Polícia 
Montada, que viria a atuar com um efetivo de vinte policiais 
militares e doze cavalos, também cedidos pela comunidade à 
PMCE. Assim, a cavalaria retoma a sua jornada atuando no 
policiamento ostensivo montado em locais de difícil acesso 
como morros e dunas. A atuação pode diminuir sensivelmente 
os índices de criminalidade, então sob o comando do Major PM 
Raimundo Nogueira Martins, que conquistou pouco-a-pouco 
o respeito dos que viviam à margem da lei e a admiração e 
confiança dos cidadãos.

Em janeiro de 1989 assumiu o comando do EPMont o 
Maj PM Henrique do Amaral Brasileiro Neto, que apoiado 
pelo então Comandante-Geral da PMCE, Cel PM José Israel 
Cintra Austregésilo e seus Oficiais imediatos, providenciou a 
transferência da sede do Esquadrão do Bairro Papicu para o 
Cambeba, em seguida acabou por adquirir um terreno junto 
à Secretaria de Saúde do Estado com aproximadamente 6,5 
hectares pertencente ao Hospital Mental de Messejana. O 
projeto do novo prédio foi elaborado pelo Maj PM Celso Augusto 
Medeiros de Sousa, chefe do extinto setor de engenharia da 
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PMCE. Em 1990 foi dado início às obras de construção do 
novo Quartel da Cavalaria, sob a coordenação do Maj PM Celso 
Augusto Medeiros de Sousa, que num prazo recorde conseguiu 
construir as instalações do atual Esquadrão de Polícia Montada 
Cel Moura Brasil, assim batizado em homenagem ao seu último 
comandante quando este fora extinto em 1948.

Nesse período, foram realizadas importantes aquisições 
como a compra de 35 cavalos originários de Feira de Santana-
Bahia, a compra de um caminhão para o transporte da cavalhada, 
com capacidade para conduzir dez cavalos; a compra de material 
de arreamento além do recrutamento e especialização da tropa. 

Inaugurado em ato solene em fevereiro de 1991, o novo 
quartel dispunha de pavilhão administrativo, alojamentos e 
baias para abrigar os cavalos. Em setembro de 1991, passou a 
comandar o Esquadrão de Polícia Montada Cel Moura Brasil, o 
Cap PM Messias Soares Dias, que conseguiu adquirir cinquenta 
cavalos provenientes de Santana do Livramento no Estado do 
Rio Grande do Sul, animais estes que vieram reforçar e melhorar 
o nível da cavalhada.

Vários outros comandantes passaram pelo EPMont Cel. 
Moura Brasil contribuindo de uma forma ou de outra para o 
engrandecimento dessa unidade elite da Polícia Militar do 
Ceará.

Ex-Comandantes da Cavalaria:
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Ao longo das duas fases da Cavalaria da Polícia Militar 
do Estado do Ceará vários Comandantes prestaram sua 
colaboração no desenvolvimento do EPMont. Elencamos aqui 
os cinco últimos comandantes da primeira fase que vai de 1945 
a 1948 e os Comandantes da segunda fase que vai de 1988 aos 
dias atuais.

1º Ten. PM Luiz David de Souza (1924 e 1930);
Cap. PM João Medeiros Bastos (1928 e 1941);
1º Ten. PM Antônio Leite Furtado
•  Maj. PM Hermenegildo Cardoso da Cruz
•  Maj. PM Antônio Alves de Oliveira
•  Maj. PM Geraldo de Matos Dourado
•  Maj. PM Edmilson Pereira de Moura Brasileira

Segunda Fase – 1988 até os dias atuais:

• Maj. PM Raimundo Nogueira Martins
• Maj. PM Henrique do Amaral Brasileiro Neto
• Cap. PM Messias Soares Dias
• Maj. PM Francisco Borges de Araújo
• Maj. PM José Djair da Silva Mendes
• Cap. PM Ronaldo da Silva Caracas
• Maj. PM Francisco Carlos Francelino Mendonça
• Cap. PM Antônio Walberto Gadelha
• Maj. PM Elci de Castro Moura
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• Maj. PM Ronaldo da Silva Caracas
• Maj. PM Francisco Túlio Studart de Castro
• Maj. PM Durval Bezerra Filho
• Ten-Cel PM Ghiorgyoni Franklin da Silva
• Ten-Cel PM Durval Bezerra Filho
• Ten-Cel Ricardo Colares Barbosa

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que define a origem de algo é a sua manifestação ou o 
registro dela? Com base nessa indagação partimos da premissa 
fundada na Escola de Annales (França) que fundou a Nova 
História, que o um fenômeno histórico deixa documentos 
culturais que se imbricam com o fazer social nas mais simples 
das práticas do cotidiano humano.

Então buscamos nos relatórios do Governo provincial 
e nos periódicos do século XIX o motivo de não existir uma 
cavalaria antes de 1915 (data hipotética atual de criação do 
Regimento em sua primeira fase) com base no fato das guardas 
municipais permanentes já contemplarem essas unidades em 
sua estrutura.

Encontramos como elemento preponderante para a 
Cavalaria não ter nascido juntamente com o Corpo Policial em 
1835 à dificuldade financeira enfrentada pela Província e o envio 
de parte significativa do efetivo do Corpo Policial para a revolta 
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da “Cabanada” no Pará e depois no Maranhão. Fica evidente 
que o ano de 1838 será o ano marco para criação do serviço 
policial montado, pois embora o governo provincial tivesse a 
imposição da contenção de custos uma tropa a cavalo auxiliaria 
o emprego de policiamento pelo Corpo Policial nos locais mais 
distantes e nos serviços especializados de diligências e escoltas. 
Encontramos assim o posicionamento do presidente Manoel 
Felizardo que apresentou o projeto de criação da cavalaria 
do Corpo Policial (anexo), mas foi impedido pela Assembleia 
Provincial. Isso não impediu que o mesmo implementasse a sua 
proposta e nem outras que tinha para a província, o que gerou 
contra si um grande descontentamento entre as lideranças 
locais.

Ao longo do século XIX, o Corpo Policial do Ceará manterá 
em sua unidade um contingente de praças atuando em cavalaria 
onde será citada ou omitida conforme o humor econômico que 
definia o efetivo segundo a condição econômica do Estado. 

Ao fim do antigo regime o Governo Estadual criará 
em 1891 um Piquet de cavalaria e esta unidade será elevada 
a “Esquadrão” em 191520, mas nem por isso foi possível ter 
uma estrutura plena que representasse o título. Em 194721 na 
gestão do Governador Faustino de Albuquerque, o mesmo 
sugeriu em sua Mensagem à Assembleia algumas soluções 

20  1915 – data hipotética de criação atual da 1º fase
21  1947 – data hipotética de extinção da cavalaria em sua 1ª fase. Nesta data a Cavalaria 
ficou subordinada ao Grupamento Escola.  



60 |  Conhecimento científico produzido por cavalarianos

Editora Via  Dourada

Francisco José Ribeiro de Abreu | 60

para modernização da PMCE, onde a Cavalaria estaria obsoleta 
para a atividade, mas a proposta não vingou, mas a unidade 
perderá a sua autonomia e ficará subordinada ao Grupamento 
Escola da PMCE. Na década seguinte, mesmo subordinado 
ao grupamento Escola General Edgard Facó, manterá a 
denominação de Esquadrão até meados dos anos 1960, quando 
começa a definhar-se por falta de recursos e efetivo quando 
na década de 1970 já se encontra inativa devido o emprego 
sistemático de policiamento motorizado no período (Radio 
Patrulha).

O ano de 1985, registrado como o renascimento da 
Cavalaria é na verdade a lei de efetivo da PMCE para o ano de 
1986 (Lei 11.035 de 23 de maio de 1985), que deu ao Comando 
da Policia Militar do Ceará a ação de articular a reestruturação 
de uma unidade da cavalaria, agora Polícia Montada. A sobredita 
lei ao definir o efetivo, considerava a existência de um “Pelotão 
Turistico, Pelotão de Polícia Feminina e o Esquadrão de Polícia 
Montada”. Nenhuma dessas unidades foi implementada em 
1985, mas anos depois como o Esquadrão de Polícia Montada 
em 1988, portanto três anos depois.

Em síntese podemos concluir que ao longo do século 
XIX, desde 1838 o Corpo Policial sempre teve em seus quadros 
uma unidade montada na atividade policial. Em 1891, com o 
novo regime este corpo foi oficializado como um piquete pra 
cumprir missões específica e em 1915 foi elevado a Esquadrão 
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que durante a sua existência na primeira metade do século XX 
o termo esquadrão será só um título mantendo a unidade um 
corpo de pelotão e carecendo de efetivo, animais e aprestos. 
Quando no anos 1970 encontra seu declínio e ocaso para 
renascer em 1988 como Esquadrão de Polícia Montada até os 
dias atuais. 

Enfim, é evidente que houve duas fases não foi possível 
encontrar as datas de criação e extinção com precisão. Por 
convenção a concluímos que a existência de uma unidade de 
cavalaria durante o século XIX foi real e não obteve maior 
destaque devido as dificuldades do próprio Estado em manter o 
seu Corpo Policial com data referência 16 de setembro de 1838, 
que assinada a Lei 146 pelo presidente da Provincia do Ceará. E 
o ano de 1988 a retomada das atividade da unidade.
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Capítulo 2
EQUOTERAPIA: TRATAMENTO TERAPÊUTICO 

NA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS

 

Marcus Lopes Bezerra1 

Cintya Oliveira Carvalho2 

Eveline Eloá Barbosa3

Resumo: A equoterapia tem sua base nos conceitos de 
equitação e nas atividades que utilizam o cavalo como meio de 
proporcionar ao praticante resultados positivos em relação à 
melhoria do equilíbrio, do tônus muscular, melhora também 
nos aspectos psicológicos e sociais, exigindo uma ação total 
do corpo, ajudando na consciência e alinhamento corporal, na 
coordenação motora, na autoconfiança e principalmente na 
auto-estima. Observa-se em algumas literaturas selecionadas 
o posicionamento enfático da utilização do cavalo como 
instrumento de interação do praticante com o meio, e em outras 
a utilização do mesmo em correções de posturas. Neste estudo 
de revisão de literatura foram utilizados artigos da Associação 
Nacional de Equoterapia - Ande-Brasil e livros de fisioterapeutas 
com experiências em equoterapia, avaliação física para grupos 
especiais e manejo de cavalos. Este tratamento mostrou uma 
singularidade de resultados terapêuticos no âmbito físico quanto 
psíquico, quando da introdução de cavalos nos tratamentos e 
sua interação com o meio ambiente, pois esta particularidade 

1 Graduado em Educação Física - U.V.A.  Profissional de Educação Física do Centro Equoterápico da PMCE. – 
Email: sertanejo@hotmail.com    
2 Orientadora - Mestre em Psicologia - UNIFOR. Professora e Coordenadora da Faculdade do Nordeste - Fanor. 
E-mail: ccarvalho@fanor.edu.br 
3 Co-orientadora - Graduada em Fisioterapia - U.I.T. Fisioterapeuta do Centro Equoterápico da PMCE. 
E-mail: evelineeloa@yahoo.com.br 
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de retirar o praticante das salas de clínicas e instituições de 
reabilitação muda totalmente sua rotina terapêutica. Para que 
se tenha um resultado adequado da terapia às avaliações físicas 
devem ser adequadas às necessidades impostas pelas patologias 
apresentadas pelos praticantes, sendo que cada praticante tende 
a ter um atendimento personalizado, não somente em função 
de suas possibilidades de execução de exercícios físicos, mas 
também nas escolhas de materiais e de cavalos. Observa-se 
que a pontualidade do tratamento insere-se no relacionamento 
entre o praticante, o cavalo e sua equipe multidisciplinar, onde 
cada um encontra um apoio seguro no outro, tendo o praticante 
à visão de que é capaz. 
 
Palavras-chave: Equoterapia. Reabilitação e Avaliação Física. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este memento4 baseia-se nas relações entre o homem e o 
cavalo, e como esta relação influenciou toda a humanidade. Suas 
perspectivas foram se modificando com base na velocidade e nos 
movimentos eqüinos, estes, mesmo que subjetivamente, foram 
assimilados pelo corpo humano e hoje temos um emaranhado 
tecnológico que alguns cientistas relacionam como sendo um 
legado para as próximas gerações. 

Grandes avanços só foram possíveis quando o homem 
introduziu este ser no seio social. Grandes civilizações estariam 
na idade da pedra polida, atrasadas em relação aos dias de 
hoje. Mas o que falar também das outras civilizações que não 

4 Obra em que são resumidas as partes essenciais de um assunto de uma ciência;
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tiveram acesso ao solípede5 e tiveram grandes avanços, mas que 
infelizmente não estão no mesmo patamar das que cresceram 
sobre o dorso do animal. 

Os movimentos tridimensionais causados pelo dorso 
do animal podem fazer com que pessoas com necessidades 
especiais alcancem um patamar ainda não proporcionado por 
outras terapias. Mas quais os critérios podem ser introduzidos 
nesta terapia? Como as sessões são especificadas para cada 
praticante? As respostas para estas e outras perguntas podem 
ser esclarecidas durante a leitura, mas não temos a pretensão de 
esclarecê-las todas, mas sim servir como mais uma referência 
na longa jornada desta terapia. 

Esta literatura fora confeccionada em capítulos. O 
primeiro apresenta a introdução, O segundo a equoterapia 
no mundo, suas origens e sua criação no Brasil. No terceiro 
capítulo descrevemos a cinesiologia aplicada ao movimento 
tridimensional do cavalo, suas ações e reações no corpo 
humano. No quarto capítulo fora especificado as indicações, 
precauções e contraindicações do tratamento, descrevendo 
amiúde em função das patologias encontradas. No quinto 
capítulo observamos os objetivos e benefícios do tratamento 
equoterápico. No sexto capítulo descrevemos aos tipos de 
avaliações possíveis, os objetivos de cada avaliação juntamente 
com as escolhas de materiais, terrenos e animais em função das 

5 Diz-se dos mamíferos cujos dedos estão soldados numa única peça córnea (casco), como os do cavalo.
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patologias encontradas. No sétimo capítulo exemplificamos os 
programas básicos equoterápicos que vão desde a reabilitação 
motora a reinserção social e no oitavo capítulo tecemos algumas 
considerações.  

2. ORIGEM   E  DESENVOLVIMENTO  DA  EQUOTE-
RAPIA 

 

Desde a pré-história o fascínio com o ser eqüestre tem 
impulsionado os seres humanos, prova disto são os desenhos 
paleolíticos, onde os eqüídeos são apresentados em movimento, 
estes foram dotados de combinações únicas de atribuições 
funcionais, tais como a velocidade, a agilidade e a resistência, são 
fatores preponderantes para a sobrevivência em um ambiente 
inóspito como era o da época. 

Um fator significativo a ser observado é o fato de que uma 
das principais características evolutiva desta espécie repousa 
na mudança anatômica de pé tridáctilo – com três dedos – em 
monodáctilo, onde os três dedos evoluem em um único dedo, 
casco. Outra foi a elevação dos jarretes do chão para dar maior 
impulsão nas passadas. Essas características são favoráveis a 
locomoção, Rink (2008). 

O cavalo através das épocas tornou-se uma figura 
representativa da beleza, força, bravura, docilidade, 
independência e sensibilidade, por estas razões significativas, 
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o contato e a socialização com os seres humanos, amparam-se 
no campo da dignidade e fidelidade. Há literatura a respeito 
deste relacionamento na utilização com fins terapêuticos, Alves 
(2009). 

Desde os remotos tempos da Grécia antiga, atletas e 
treinadores, preocupavam-se em superar não somente seus 
adversários como os limites do corpo, neste relacionamento a 
criatividade e o empenho de forma mais mirabolante possível 
para a obtenção de uma forma física favorável, mas o que se 
posiciona de maneira mais significativa fora a utilização de 
animais, mais especificamente cavalos, na manutenção deste 
condicionamento, Rêgo (1999). 

O emprego do cavalo de forma terapêutica tem seu 
nascimento paralelamente na história das civilizações. A 
mitologia, exemplificada na figura do centauro, um ser parte 
homem, parte cavalo, nas descrições rupestres, que tipificam e 
registram o cavalo em seu ambiente natural e em consonância 
terapêutica com os seres humanos, Severo (2010). 

Se todas as descobertas da humanidade modificaram 
o seu relacionamento e consequentemente suas habilidades, 
em consonância a isto, um salto maior fora dado quando o 
homem teve que iniciar um relacionamento com outro ser, 
muito mais forte e veloz. O homem teve de se valer de sua 
persuasão, indução, tato e equilíbrio emocional para que o 
cavalo entendesse, confiasse e cooperasse no trabalho diário. 
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A relação homem cavalo distinguiu-se das demais 
relações entre outros seres no tocante ao sistema locomotor 
do Equus Caballus e a estrutura cerebral do Homo Sapiens, 
características únicas para as duas espécies, se fossem fundidas 
formariam um ser superior aos seres iniciais e também aos 
demais existentes, um senhor incomparável. 

Segundo Martinez (2005:19). 

“[...] O uso do cavalo como instrumento terapêutico não 
é uma descoberta recente, desde Hipócrates de Ló que 
aconselhava a equitação para o tratamento da insônia, 
e também Asclepíades, da Prúscia (124-40 a.C.), que 
recomendou o uso do cavalo a pacientes epilépticos e 
paralíticos. [...] Galeno (130-199 d.C.) usou a equitação 
como forma de fazer com que seus pacientes se decidissem 
com mais rapidez”. 

 

Tanto Hipócrates como Galeno, prescreviam exercícios 
hípicos a cavalo aos seus pacientes, reforçando os benefícios 
do cavaleiro praticante. A partir de 325 d.C., diversas obras 
médicas foram confeccionadas, fortalecendo a noção de 
emprego terapêutico da equitação, inclusive na utilização para 
o tratamento de doenças mentais e físicas, Severo (2010). 

Conforme Senator (1939:25). 

“Na antiguidade, Platão, grande filósofo grego (429-
348 a.C.), recomendou a equitação para a conservação 
da saúde. Ainda que não dispusesse de conhecimentos 
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médicos, nem por isso deixa de ter valor sua opinião de 
filósofo, [...] Sabemos a importância que desfrutavam, na 
Grécia antiga, ao lado da higiene espiritual, a conservação 
física e seu desenvolvimento. Os gregos resumiam este 
objetivo no conhecido termo: “kaloskagathos”, isto é, 
belo e bom”. 

 Já em 1595, o cientista Jerônimo Mercurialis, especifica 
em sua obra intitulada Da 

arte da gymnastica, que: “a equitação exercita não só o 
corpo, mas também os sentidos”. Por volta do ano de 1734, o 
então Charles Castel, médico renomado e abade em Saint Pierre, 
montou uma cadeira vibratória e deu o nome de tremoussoir, 
que tinha movimentos aparentemente semelhantes aos do 
andar do cavalo ao passo. Mas fora somente com Samuel 

Theodor de Quelmatz (1697-1758), que fez a primeira 
referência ao movimento tridimensional do dorso do cavalo, 
Severo (2010). 

A consolidação do emprego do cavalo nos atendimentos 
equoterápicos, fora após a Primeira Guerra Mundial, com a 
utilização do cavalo como meio reabilitador e terapêutico nos 
soldados com seqüelas do pós-guerra. Já no ano de 1972, em 
Paris na França, fora defendida a primeira tese com base nos 
efeitos positivos da equoterapia. Atualmente esta doutrina 
de utilização eqüídea é praticada em mais de 30 países, Alves 
(2009). 
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A prática da equoterapia no Brasil tem sua base e 
referência na Associação Nacional de Equoterapia – Ande-
Brasil, situada em Brasília-DF, fora criada no ano de 1989, por 
militares oriundos do Exército Brasileiro e Pessoas Civis, esta 
entidade orienta e regula as doutrinas e atividades, sendo uma 
das principais ancoras do papel da associação a legalização e 
reconhecimento desta atividade junto ao Conselho Federal de 
Medicina, em sessão plenária datado de nove de abril de 1997. 

Segundo a Apostila do Curso Básico de Equoterapia da 
Ande-Brasil (2011:08). 

“A palavra EQUOTERAPIA(R) foi criada pela Ande-
Brasil, para caracterizar todas as práticas que utilizam o 
cavalo, com técnicas de equitação e atividades eqüestres, 
objetivando a reabilitação e/ou educação de pessoas com 
deficiências ou necessidades especiais. Foi criada com 
três intenções: a primeira homenagear nossa língua mãe, 
adotando o radical EQUO [...], a segunda em homenagear 
o pai da medicina ocidental, o Grego Hipócrates [...] 
e a terceira foi estratégica: quem utilizasse a palavra 
EQUOTERAPIA(R), totalmente desconhecida, [...] estaria 
engajado nos princípios e normas que norteiam a prática 
no Brasil, [...].” 

  

Com a criação da Ande-Brasil, existiu a necessidade de 
instituir alguns conceitos em relação à definição do método a 
ser utilizado, Alves apud Medeiros e Dias (2009:1), definem 
equoterapia como sendo “um método terapêutico e educacional 
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que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar, nas áreas 
de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 
biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência ou 
com necessidades especiais”. Já Silveira (2008:15) considera 
equoterapia “como um conjunto de técnicas reeducativas que 
agem para superar danos sensoriais, motores cognitivos e 
comportamentais através de uma atividade lúdico-desportiva, 
que tem como meio o cavalo”. 

Segundo a Apostila do Curso Básico de Equoterapia da 
Ande-Brasil (2011:09). 

“O PRATICANTE DE EQUOTERAPIA é o termo 
utilizado para designar a pessoa com deficiência e/
ou com necessidades especiais quando em atividades 
equoterápicas. Nesta atividade, o sujeito do processo 
participa de sua reabilitação, na medida em que interage 
com o seu cavalo.” 

 

Houve um período de tempo na sociedade humana, que 
os principais atores do “filme da vida” eram os homens dos 
cavalos ou os homens do mar, o restante da humanidade era 
colocada em segundo plano. Mas devemos refletir a respeito 
dos avanços conseguidos, não só na parte tecnológica, mas na 
social também, pelo cavaleiro anônimo, que instituiu uma rede 
de comunicações que consolidou a civilização ocidental, Rink 
(2008). 
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3. O CAVALO COMO MEIO CINESIOTERAPÊUTICO
 

 O cavalo é um animal quadrúpede, mamífero, se 
alimenta de pasto – herbívoro, dotado de pernas longas, para 
empreender fuga, focinho alongado, cabeça grande, olhos 
lateralizados onde o alcance de visão lhe permite observar 
um angulo maior. Este ser é dotado de um corpo cilíndrico, 
com coluna vertebral flexível e um pescoço alongado, que se 
apresenta ainda mais flexível. Para que se proceda à montaria o 
praticante deve ser posicionado na parte posterior da cernelha, 
local onde o movimento tridimensional é mais atuante sobre a 
musculatura lateral do tronco, Severo (2010). 

Colocando o praticante na parte posterior da cernelha6, 
consegue-se alcançar uma das metas principais da equoterapia 
que é a estabilização da postura automaticamente em 
alinhamento dos planos Sagital7 e Coronal8 com o centro de 
gravidade. Quando o praticante está a cavalo, a pelve move-
se com uma inclinação posterior, naturalmente haverá um 
alinhamento exercido pela musculatura do tronco sobre a 
cintura pélvica. A musculatura do pescoço atuará em flexão 
e os olhos tenderão a fixar-se no horizonte. Nesta posição, o 
praticante tende a se adaptar aos movimentos do cavalo e a 
adquirir confiança para que possa interagir, Martinez (2005). 
6 Parte do corpo de alguns animais onde se unem as espáduas; Localizado no final das crinas; Área onde se mede 
a altura do cavalo; Fio do lombo. (do lat. cernícula.)
7 É o corte anatômico que divide o corpo humano em metades: esquerda e direita.
8É o corte anatômico que passa pelo eixo maior (dos pés à cabeça), mas é perpendicular ao plano mediano, sepa-
rando a frente do corpo, ou ventral, da parte de trás, ou dorsal.
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Para a efetivação positiva dos ganhos terapêuticos na 
equoterapia, devemos nos ater na movimentação do cavalo, 
quando o mesmo se desloca apresenta três andaduras. Na 
aplicação terapêutica devemos iniciar o praticante com o Passo, 
que é uma andadura simétrica, pois as variações da coluna 
vertebral do cavalo em relação ao eixo longitudinal são iguais. 
É uma andadura rolada por existir sempre um membro em 
contato com o solo, é basculante pelo efeito do pescoço sobre a 
totalidade de seu corpo e é a quatro tempos pelo elevar e pousar 
dos membros, ouve-se as quatro batidas, Laudeslau (2010). 

A andadura ao passo, por suas características, tende a 
ser uma andadura básica da equoterapia, pois é nela que se 
executa a maioria dos trabalho. O cavalo nunca se apresenta 
totalmente parado, pois ao trocar de apoio das patas, quando no 
deslocamento do pescoço, as flexões de coluna proporcionam 
ao   praticante uma adequação muscular, um ajuste tônico, 
para que se possa corrigir o desequilíbrio provocado pelos 
movimentos do eqüino. Nesta perspectiva o praticante sofre 
três forças distintas, uma no plano transversal, outra no plano 
sagital e outra no plano coronal, Lermontov (2004). 

Nos atendimentos equoterapicos há uma necessidade de 
se mensurar a frequência do passo do cavalo, visto que esta 
informação refletirá nas sessões junto ao praticante, pois há 
cavalos com frequências mais altas e outros com frequências 
baixas, que segundo Brilinguer 
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(2005:27), “a frequência do cavalo está em função do 
cumprimento do passo e da velocidade da andadura, [...] e são 
dos tipos: Transpistar - andadura de baixa frequência, a pegada 
ultrapasa a pegada anterior; Sobrepistar - andadura de média 
frequência, a pegada coincide com o mesmo lugar da anterior 
e Antepistar - andadura de alta frequência, a pegada fica antes 
da anterior”. O ritmo do cavalo interfere nos ajustes do tônus 
muscular: o antepistar aumenta o tônus, sendo indicado para 
as pessoas hipotônicas e o transpistar diminui, sendo indicado 
para os hipertônicos, Wickert (1995). Sendo para praticantes 
com comprometimento motor a freqüência mais adequada 
será a de 40 a 45 passadas por minuto, Pierobon (2008). 

Segundo Alves apud Freire (2009:2) a respeito do 
Movimento Tridimensional, realça que: 

“Grande parte dos benefícios advém do movimento 
tridimensional, que é o motivo principal da prática da 
equoterapia [...]. Como o próprio nome já sugere, esse 
movimento ocorre em três eixos: Antero-posterior (A-P), 
látero-lateral (L-L) e longitudinal (L) [...], além de ter um 
componente rotacional que faz a pelve do cavaleiro sofrer 
uma rotação, movimento este semelhante à marcha 
humana. O deslocamento que ocorre nesse movimento 
possibilita a estimulação dos diversos sistemas sensoriais, 
trazendo benefícios psíquicos, garantindo melhor 
aprendizado gnóstico-visual e auditivo, favorecendo 
ainda o equilíbrio e a consciência corporal 

[...].” 
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 Estes movimentos se fundamentam nas estruturas 
corpóreas do cavalo, que ao se deslocar impõem ondulações 
horizontais, verticais e longitudinais em sua coluna vertebral 
e rotacionais em sua cintura pélvica, que são transmitidas ao 
praticante por meio dos seus sistemas músculo-esquelético 
e nervoso, sendo os efeitos integrais sobre a pelve e a coluna 
do praticante que se desloca montado, de forma que estes 
movimentos são análogos aos movimentos que fariam se 
estivesse se movimentando a pé, visto que provoca reações 
freqüentes de reajustes corporais pela ação do deslocamento 
de seu centro de gravidade, Vetrano (2006); Severo (2010). 

 Segundo Silveira et al (2008:2), sugere que: 

“O alinhamento corporal está associado ao ajuste tônico 
e a organização biomecânica com o deslocamento do 
centro de gravitacionário pelo movimento tridimensional 
do cavalo. Com isso ocorre estímulo do aparelho 
vestibular, que ativa a musculatura de sustentação da 
cabeça e tronco. Os estímulos articulares de pressão, 
somatossensorial e visual também contribuem para o 
ajuste tônico adequado. Com o ajuste postural há uma 
estabilização da cintura escapular e membros superiores, 
possibilitando movimentos mais seletivos, [...].” 

 

Considerando a posição do praticante sentado, em 
equilíbrio estático, que segundo Torres (2006:24) “é a 
capacidade de assumir e manter qualquer posição corporal 
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contra a força da gravidade”, as pernas em extensão ambos 
os lados, a associação da inflexão da coluna do solípede com o 
abaixamento da anca do mesmo lado, fará com que a cintura 
pélvica do praticante acompanhe a torção, provocada pela linha 
do plano transversal das ancas, que em cada deslocar do cavalo, 
de seus membros posteriores, executará uma ação de rotação 
do quadril para cada lado. Esta rotação produz vibrações nas 
regiões ósteo-articulares que são repassadas ao cérebro por 
meio da medula espinhal, com uma frequência de 180 (cento e 
oitenta) oscilações por minuto. Cada passo completo do cavalo 
apresenta um nível semelhante ao do caminhar humano, que ao 
se deslocar, inicia a marcha por meio de perdas e retomadas de 
equilíbrio e da seqüencia ao deslocamento pela força muscular 
dos membros inferiores, Lermontov (2004).   

Segundo Severo (2010:115). 

“[...] o cavalo tem nas ondulações vertebrais a origem 
dos seus movimentos, gerando uma posição corporal 
que provoca a perda de equilíbrio, retomado pelo 
deslocamento dos seus membros, que por sua vez dão nova 
disposição à coluna vertebral, e assim sucessivamente, 
criando uma relação de causa e efeito entre o centro 
de gravidade, a inflexão da coluna e os deslocamentos 
dos membros. [...] Nos deslocamentos, o cavaleiro tem 
a necessidade permanente de ajustar seu centro de 
gravidade em harmonia com o centro de gravidade do 
cavalo, oscilando no sentido lateral, no avanço de cada 
membro, e no sentido anteroposterior, na distensão dos 
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posteriores e no pouso dos anteriores” 
 

Tem-se no passo a andadura responsável em proporcionar 
a descontração dos músculos do praticante, a obtenção da 
confiança, a flexibilidade, a fixidez e a percepção de superação 
do medo de montar, permite maior contato e consciência ao 
meio, que proporciona o desenvolvimento da sensibilidade. Já as 
mudanças de gravidade do cavalo estimulam incessantemente 
o praticante a ajustar seu equilíbrio corporal, adequando seu 
centro de gravidade em consonância com o do cavalo, por meio 
de modificações do tônus muscular, 

Torres (2006:24) define tônus muscular como sendo “o 
estado ou tensão constante a que estão submetidos os músculos 
em repouso (tônus postural) ou em movimento (tônus de ação)”, 
fazendo com que o praticante numa sessão de 30 minutos, ao 
passo, faça uma média de dois mil ajustes tônicos. 

Segundo Lermontov (2004:66). 

“A esse volume importante de informações 
proprioceptivas é necessário acrescentar a massa 
de informações exteroceptivas cutâneas, que são 
de origens diversas. Os glúteos, em contato com o 
dorso do cavalo, passam um grande número dessas 
informações, bem como a face interna das coxas e 
das panturrilhas [...], quando estão em contato com 
os flancos do cavalo. As mãos, no contato com as 
rédeas, trazem também uma grande quantidade de 
informações.” 
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 Em um ciclo de passos, o solípede, terá sempre dois ou 
três membros em contato com o solo enquanto movimenta 
um ou dois membros para a retomada de equilíbrio. Desta 
forma o cavalo se apoia numa sequência de bases: tripedal 
(com um dos posteriores em suspensão), diagonal-tripedal 
(com um dos anteriores em suspensão) e lateral, repetindo-
se simetricamente, totalizando assim oito bases por ciclo, que 
por sua vez correlaciona a uma inflexão diferente da coluna 
vertebral e um deslocamento do centro de gravidade do cavalo. 
Nestas passagens de bases ocorre o pousar ou elevar do membro, 
a distensão dos posteriores, a passagem dos membros pela 
vertical e as transferências dos eixos das espáduas e da garupa, 
que provocam no praticante estímulos, inclinações e rotações 
da pelve, assim como também inflexões da coluna vertebral, 
Severo (2010). 

Um dos grandes benefícios da aplicação do cavalo 
nos atendimentos é a grande quantidade de movimentos 
executados em um curto espaço de tempo, pois de maneira que 
o praticante sendo incapaz de iniciar tais movimentos por si só, 
sendo que neste caso o cavalo gera e transmite-os ao cavaleiro, 
iniciando seu sistema de respostas musculares. Ainda que 
os movimentos proporcionados pelo dorso do cavalo sejam 
transmitidos rapidamente, eles não são assimilados do mesmo 
jeito pelo cérebro a ponto da não compreensão do mesmo, e 
as influências repetitivas, simétricas, rítmicas e cadenciais 
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fazem com que as adaptações do tônus muscular surjam mais 
rapidamente, Martinez (2005); Vetrano (2006). 

Quando o praticante está a cavalo e este em movimento, 
no ciclo de passadas, no pousar de qualquer membro até 
a colocação deste mesmo membro no solo, o cavalo efetua 
quatro batidas em oito bases, os efeitos provocados por este 
ciclo atuam sobre a coluna e a pelve do praticante. Em relação 
à coluna: duas flexões laterais – nos apoios bipedais laterais; 
quatro inclinações anteroposteriores – quando da distensão 
dos posteriores e na batida dos membros posteriores; duas 
rotações horizontais – na distensão dos membros posteriores; 
quatro estímulos verticais – no pousar de cada membro. Em 
relação sobre a pelve do praticante temos: quatro estímulos 
laterais – no pousar dos membros ao solo; quatro estímulos 
anteroposteriores – quando da distensão dos posteriores e ao 
pousar os anteriores no solo; quatro inclinações laterais – ao 
pousar cada membro ao solo; quatro inclinações horizontais 
– na passagem dos membros pela vertical; duas rotações 
horizontais – ao avançar das espáduas e quatro inclinações 
anteroposterior – na distensão dos membros posteriores e ao 
pousar os anteriores no solo, Severo (2010). 

Segundo Laudeslau (2010:30). 

“O quadril do cavaleiro deve estar bem equilibrado e 
centrado – não pender para nenhum dos lados. Caso 
isso ocorra, forçará a mudança do equilíbrio do cavalo. 
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A postura errada acarreta vários vícios, como peso 
distribuído desigualmente na sela, cintura e ombros 
tortos, mãos em posição desigual e pressão desigual das 
pernas. O assento (quadril) atua sempre movimentando-
se de trás para a frente; do contrário, o cavalo estará 
recebendo uma ajuda de “parar”.” 

 

A sessão cervical da coluna permite quantidades 
significativamente grandes de movimentos nos três planos 
com ênfase no alto grau de rotação permitido no complexo 
da articulação atlantoaxial. Para que seja necessária uma 
orientação espacial adequada, há uma extensão de amplitude 
do pescoço, em virtude dos principais sentidos como a audição, 
visão, olfato e equilíbrio, estarem na região da cabeça. Já a parte 
torácica permite a flexão lateral. Esta característica reflete a 
orientação geral do plano frontal, combinada com a função 
de estabilização das costelas, juntamente com o seguimento 
do tórax na função de fornecimento mecânico pulmonar para 
ventilação, Neumann (2006). 

Para um posicionamento correto do tronco na linha 
vertical, perpendicular ao alinhamento do cavalo, dois músculos 
com ações no pescoço, são de suma importância: o Trapézio e 
o Esternocleidomastóideo, Rêgo (1999).  

O Trapézio que é um músculo plano, com suas fibras 
dispostas em leque na parte posterior do pescoço, de origem na 
base do osso occipital e dos processos espinhosos das vértebras 
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cervicais e torácicas, com terminações em três partes da cintura 
escapular. A primeira termina na borda superior da clavícula, a 
segunda na espinha da escápula e a terceira na parte interna da 
espinha da escápula. Dependendo do ponto fixo, poderemos ter 
uma diversidade de atuação, se este músculo atuar dos dois lados 
do pescoço, teremos uma extensão da coluna cervicotorácica, 
Calais-Germain (1991). 

O músculo Esternocleidomastóideo faz a ligação do 
crânio com a clavícula e ao esterno, origina-se no processo 
mastóide e na linha nucal superior do occipital, estendendo-se 
até o esterno. Dependendo do ponto fixo teremos as ações: se 
atuar de um só lado, leva a cabeça rotacionalmente para o lado 
oposto a contração, e se atuar dos dois lados teremos uma leve 
extensão da cabeça. Sua principal função é a flexão do pescoço. 

Para a execução da postura clássica do cavaleiro, 
pelo praticante de equoterapia, os músculos atuantes neste 
posicionamento do corpo são os músculos abdominais, de 
posição anterolateral, situados dianteiramente, mas estendendo-
se até as costelas e atrás até as vértebras da coluna; O reto do 
abdome: tem origem na quinta, sexta e sétima costelas e no 
processo xifóide do esterno, é o mais anterior dos músculos 
abdominais, que tem como ação a flexão; O oblíquo externo: 
posiciona-se nas laterais abdominais, projetando-se para frente 
e para baixo, originam-se nas sete últimas costelas e na crista 
ilíaca, mais precisamente no ligamento inguinal e suas fibras 
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encaminham-se para a aponeurose do oblíquo externo e as duas 
aponeuroses se ligam anteriormente ao nível da linha alba, a 
ação deste músculo, em função de seus pontos de fixação são: 
se ele atuar de um só lado far-se-á  a inclinação lateral para esse 
mesmo lado e rotação para o lado oposto e se atuar dos dois 
lados, ao mesmo tempo, flexiona o corpo para a frente, Calais-
Germain (1991). 

A articulação do joelho define um apoio firme à unidade 
formada pelo seguimento da coxa e pela perna, para esta 
articulação há uma pontualidade de se ter uma mobilidade, 
uma amplitude. Para que se executem movimentos amplos 
e de maneira moderada, em flexão e extensão, sem que seja 
necessário apoiar o corpo, ora no cavalo, ora na sela. Para a 
flexão desta região, os músculos posteriores da coxa, em especial 
o bíceps crural, exercem função primordial, Rêgo (1999). 

A posição do praticante nos atendimentos será eficaz e 
atuante se o músculo Tibial Anterior executar a flexão dorsal, 
juntamente com os músculos: Fibular Anterior ou Terceiro, que 
fará o movimento de reversão, fazendo com que a ponta do pé 
direcione-se levemente para fora e o Fibular Curto que fará o 
movimento de abdução do pé. Seguindo esse procedimento a 
região da articulação metatarsofalângeas pousa-se nos estribos 
(peça de metal onde o cavaleiro apoia o pé), evitando a colocação 
completa do pé. 

Devem manter atuação igual e constante no dorso do 
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cavalo os músculos adutores e os quadríceps. As articulações 
dos joelhos não podem se posicionar de forma aberta e 
descontraída, pois podem prejudicar no equilíbrio do praticante 
impedindo que a perna entre em contato com os flancos do 
animal. Posicionado no assento da sela, há uma preocupação 
em função do ângulo formado pelos joelhos do praticante, que 
dependo do tamanho dos loros (peça de couro que faz a ligação 
entre os estribos e a sela) irá influenciar na especificidade dos 
objetivos para cada sessão de equoterapia. Estribos encurtados 
produzem menos contato com os flancos e proporciona maior 
desequilíbrio, já os alongados produzem maior contato e menos 
desequilíbrio. 

    

4. INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICA-
ÇÕES NA EQUOTERAPIA
 

 

Para se manter a cavalo, em qualquer condição, o 
praticante necessita de alguns componentes posturais do tipo: 
equilíbrio, coordenação motora e o uso adequado e eficiente 
de sua musculatura, pois a prática da equoterapia, objetiva 
benefícios de ordem física, psíquicas, educacionais e sociais 
de pessoas com necessidades especiais. Para tanto, uma 
sessão segura necessita obrigatoriamente que se tenha uma 
segurança no sentido de se evitar o aumento da deficiência do 
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praticante, por se tratarem de pessoas com fragilidades físicas 
e ou psíquicas. 

Temos sempre em mente que os acidentes podem ocorrer 
nos atendimentos, mas eles podem ser evitados. Quando na 
tomada de critérios rigorosos de procedimentos, que não 
podem ser suprimidos, um seria a noção que o cavalo é um 
animal sujeito a reações bruscas, ensinar ao praticante que ele 
não pode se aproximar por trás, pelo simples fato de poder 
assustá-lo ou levar um coice. 

Segundo Hontang (1989:102). 

“O medo nos cavalos é uma das principais limitações à 
sua utilização, Esses animais, vivem em manadas, são 
tomados de pânico que, às vezes, abolem todo o instinto 
de conservação. No estado doméstico, são várias as 
ocasiões suscetíveis de fazer o animal perder a cabeça. A 
individualidade, um dos sentidos suplantando os outros, 
geralmente serve de veículo preferido para as reações 
de pânico. [...] mas é sobretudo o medo provocado por 
percepções auditivas ou pela dor que provocam a fuga 
irracional, [...]” 

 

Já Camargo (1960:32), enfatiza que: 

“A natureza deu ao cavalo um temperamento bastante 
dócil e às vezes até temerário. Em geral ele se defende 
fugindo. Unicamente, quando é acuado ou maltratado e 
não consegue escapar, é que reage [...]. Tendo em vista, a 
audição, o olfato e o paladar apurados. Sua inteligência é 
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boa e possui ótima memória para o adestramento.” 
 

A Apostila do Curso Básico de Equoterapia (2011:59) 
conceitua “Precaução como sendo uma cautela antecipada, 
uma prevenção e a Contra indicação como opor-se ao emprego 
ou à indicação de desaconselhar”. 

 Segundo Lermontov (2004:77), são indicações para 
equoterapia. 

“Patológicas Ortopédicas para o tratamento da 
equoterapia: Dismorfismos esqueléticos, Problemas 
posturais, Doenças do crescimento, Ma-formações do 
pé e da coluna, Acidentes com sequelas de fraturas, 
Amputações, Artroses, Lombalgias, Espondilite 
anquilosante [...]. Patologias Neuromusculares: 
Epilepsia controlada, Poliomielite, Encefalopatia Crônica 
da infância, Seqüelas de TCE (Traumatismo Crânio 
encefálico), Hemiplegia, Paraplegia, Tetraplegia, Macro e 
Microcefalias [...]. 

Patologias Cardiovasculares e respiratórias: cardiopatas, 
Problemas de circulação [...]. Outros Distúrbios mentais, 
comportamentais/sociais e sensoriais, [...].” 

 

No caso da Instabilidade Atlanto-axial, no quesito 
preocupação, é o caso de antes de começar a montar solicitar 
exame médico com referência especial à função neurológica 
e um exame de raio X inicial. Juntamente a estes exames um 
certificado anual do médico comprovando a não observação 
da instabilidade no praticante, estes exames são necessários, 
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principalmente aos praticantes com síndrome de Down, pois 
estes apresentam um alinhamento alterado nas duas vértebras 
superiores do pescoço. Essa particularidade os torna suscetíveis 
a lesões no caso de extensão excessiva ou dobradura do pescoço, 
Martins (2003). 

Segundo Severo (2010:129), apud Joff barnett, da North 
American Riding for the Handicapped Association.  

“As precauções e contraindicações são pertinentes à 
capacidade funcional e presença ou ausência de um 
diagnóstico, doença ou sinais/sintomas específicos 
colhidos na história clínica: diversas enfermidades podem 
ser crônicas ou apresentar períodos de sintomas ativos, 
assim como podem ser compensatórios, representar 
adaptações e apresentar períodos de melhoras.” 

 

Já Lermontov (2004:79), contraindica a equoterapia para 
os casos de: 

“Excessiva lassidão ligamentar das primeiras vértebras 
cervicais (atlas-axis), por exemplo, em alguns casos 
de Síndrome de Down; Epilepsia não controlada; 
cardiopatias agudas; Instabilidade da coluna vertebral; 
Graves afecções da coluna cervical, como hérnia de disco; 
Luxações de ombro ou de quadril; Escoliose em evolução, 
de 30° ou mais; Hidrocefalia com válvula; Processos 
artríticos em fase aguda; [...].” 

  

Alguns dos praticantes com casos contraindicados podem 
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ser inseridos nos processos equoterápicos, porém com uma 
rigorosa orientação e acompanhamento, por este motivo nos 
centros de equoterapia as reuniões onde o foco principal seja 
os estudos de casos, são de suma importância, para se ter uma 
ideia da evolução ou involução do praticante em função de seu 
tempo no centro, pois não há o interesse de ariscar e agravar a 
situação do praticante sob qualquer pretexto. 

Para os praticantes com Distrofia Muscular9 há uma 
precaução em se evitar a fadiga excessiva, sempre mantendo um 
nível de atividade física funcional, onde se almeja alcançar um 
trabalho voltado para a resistência muscular e as habilidades 
motoras, para os mesmos praticantes é contraindicado na 
resposta física a fadiga, comprometendo a qualidade de vida, 
durante e após a sessão de equoterapia. Já para os praticantes 
com epilepsia10 há uma precaução no sentido de avaliar a 
atividade motora, o tônus muscular e a consciência e seria 
contraindicado na inadequação das respostas avaliativas dos 
itens anteriores, Apostila do II Curso Básico Pernambucano de 
Equoterapia (2002). 

Nas enfermidades traumáticas e ortopédicas, devem 
ser adotadas algumas considerações no caso de Artrogripose11 
que é quando o indivíduo nasce com modificações articulares, 
quando na prática eqüestre, ao montar, os movimentos 
9 É a designação coletiva de um grupo de doenças musculares hereditárias, progressivas, sendo sua principal 
característica a degeneração da membrana que envolve a célula muscular, causando sua morte.
10 É uma alteração na atividade elétrica do cérebro, temporária e reversível, que produz manifestações motoras, 
sensitivas, sensoriais, psíquicas ou neurovegetativas.
11 É uma doença na qual a criança nasce com deformidades fixas nas articulações e os músculos fracos.
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do dorso do cavalo podem provocar dor até o ponto de ser 
incapaz de prosseguir na sessão, nestes casos um arreamento 
especial pode ser necessário. As contraindicações são relativas 
aos procedimentos cirúrgicos para correções ortopédicas, já 
a Lordose pode ser indicada se a coluna vertebral apresentar 
certa flexibilidade e em caso de lesão nas unidades estruturais 
contraindicada, Severo (2010). 

Para o tratamento das modificações posturais a 
equoterapia desenvolve a reeducação e reabilitação motora e 
mental, mediante a rotina de atividades eqüestres com a intenção 
de desenvolver reações de orientação, melhoria do tempo de 
reação, potencializar a sutileza nas execuções e o discernimento 
espacial em função do alinhamento postural e lateral. Exemplos 
destas modificações posturais são a escoliose e a cifose que 
se desenvolvem inicialmente nos períodos de crescimento e 
devem ser tratadas o mais precocemente possível. Sabendo-se 
que a equoterapia é uma intervenção que tem como objetivo a 
obtenção da estabilidade postural e o alinhamento gravitacional 
do praticante, é de suma importância uma criteriosa avaliação 
visando correções efetivas de postura e alinhamentos, Silveira 
(2008). 

Segundo Martinez (2005:57). 

“Ainda no tratamento das escolioses, atentar para a 
indicação da ação centrífuga, na qual o cavaleiro tende 
a ser jogado para o lado externo da curva que o cavalo 
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faz, que ocorre no deslocamento curvilíneo em casos de 
trajetos sinuosos ou circulares, e lembrar também das 
compensações musculares em sentido centrípeto, com 
inclinação ao lado do centro, que o próprio cavaleiro 
empregará para não perder o equilíbrio, [...]. É importante 
que se saiba o tipo de escoliose que o praticante possui 
antes de se indicar as atividades que exijam esforços de 
inclinações laterais.” 

 

O profissional deve realizar seus atendimentos 
conscientes das necessidades de se seguir os objetivos traçados, 
sempre desempenhando de forma a ter sempre um menor 
gasto energético do praticante, isso pode ser alcançado fazendo 
com que o tronco fique o mais próximo possível da linha do 
eixo de equilíbrio do corpo do cavalo que seria a parte posterior 
da cernelha, localizado entre as duas espáduas do animal. 

5. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA 
 

Cada praticante tem um aspecto de singularidade de 
caso, por esta razão há a necessidade de pormenorizar os 
atendimentos em função das necessidades e potencialidades de 
cada um, assim para cada praticante há um objetivo específico 
para que se venha a ter resultados a médio e longo prazo, pois 
os fins de cada programa terão sempre duas prioridades: a 
primeira com intenções terapéuticas, com o intuito a reabilitação 
e depois com fins educativos ou sociais, com fim na inserção 
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social. 
Segundo Mayumi (2004:27) apud Cirillo (2001). 

“Cada indivíduo, portador de deficiência e/ou de 
necessidades especiais, é único, é diferente e possui o 
seu próprio perfil. Enfatiza-se com isso a necessidade 
de formular ‘programas personalizados’, levando em 
consideração as exigências para aquele indivíduo, naquela 
determinada fase de seu processo evolutivo.” 

 

Percebendo a vasta área de atuação da equoterapia nas 
diversas patologias existentes, há, portanto uma variedade 
de objetivos e benefícios, tais como Benefícios Físicos e 
Psicomotores na obtenção da melhoria do equilíbrio em função 
ao deslocar do cavalo ao passo que faz com que a musculatura 
se contraia e relaxe de acordo com o efeito tridimensional do 
cavalo, por meio disto há a possibilidade de acionar diversos 
grupos musculares e em posições diferentes; na coordenação 
motora pela atuação do movimento tridimensional que induz 
ajustes tônicos contínuos entre as musculaturas agonistas e 
antagonistas, favorecendo assim a ação da inervação recíproca 
que segundo Lermontov (2004:82) “sendo este um fator 
imprescindível na estruturação/organização de uma boa 
coordenação motora”. 

No momento em que o praticante de equoterapia está 
em atividade física a cavalo, devemos considerar que ele já está 
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sendo submetido a uma quantidade enorme de estímulos, para 
tanto, quanto mais discreto a equipe interdisciplinar atuar neste 
praticante, melhor será o aproveitamento da sessão.  

Montar requer equilíbrio e coordenação, nestas ações 
os sistemas proprioceptivo, vestibular e sensório motor são 
incitados, o que favorece na melhoria da postura. Somando-se 
a estes sistemas tem-se que os movimentos do cavalo de forma 
rítmica, lenta, constante e equivalente, implicam no praticante 
uma sensação relaxante, diminuindo o tônus muscular causado 
pela ansiedade ou medo. Mas em contra partida o ambiente 
equestre favorece também a esta diminuição por ser um 
ambiente agradável e diferente, Mayumi (2004). 

Segundo Martinez (2005:36), os objetivos da equoterapia, 
entre muitos são: 

“Melhora o equilíbrio e a postura, rompendo o esquema 
patológico por ter o alinhamento cabeça-tronco; 
Desenvolve a coordenação motora de movimentos entre 
troncos, membros e visão, assim como a dissociação 
de cintura pélvica e escapular; estimula a sensibilidade 
tátil, visual, auditiva e alfativa pelo ambiente e pelo uso 
do cavalo; promove a organização e a consciência do 
corpo, ocorrem o automatismo postural e a orientação 
espacial; desenvolve a modulação tônica e estimula 
a força muscular, sendo que a regulação tônus causa 
um relaxamento do estado de contração; [...]; oferece 
sensações de ritmo; [...]; desenvolve a coordenação fina; 

[...].” 
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A estimulação do equilíbrio é um dos maiores benefícios 
que o praticante poderá conseguir na prática da equoterapia. Não 
se pode deixar de comentar a estrutura anatômica dos canais 
semicirculares do aparelho vestibular, que estão organizados 
de maneira a mensurar qualquer mudança espacial de nosso 
corpo, visto que nos movimentamos em três dimensões, nas 
mudanças de níveis de altura e nas posições latero-laterais e 
anteroposteriores do corpo. Devido a esta sensibilidade corporal, 
são necessários ajustes posturais, tanto para a aquisição da 
posição em pé, como em qualquer deslocamento, Pierobon 
(2008). 

Segundo Martinez (2005:49). 

“Tomando como base que o tratamento oferece 
muito alinhamento postural e posicionamento, o 
fisioterapeuta busca basicamente a estimulação do 
equilíbrio, a modulação do tônus muscular, a pratica 
da integração sensorial e dos ganhos motores e uma 
maior independência ao praticante, estimulando-o como 
participador ativo da terapia.” 

 

As bases para a terapia fundamentam-se nos alinhamentos 
posturais e nos posicionamentos, que iram refletir nas atividades 
de vida diárias, onde cada ganho refletira na autonomia do 
praticante, tornando-o um sujeito ativo e motivador perante 
seu grupo terapêutico e familiar. 

Segundo Manuretto (2006:41) apud Teixeira (2001). 
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“os objetivos da equoterapia nos portadores de lesão do 
sistema nervosos central são: regularização do tônus 
muscular, com relaxamento do estado de contratura 
anormal, [...]; Aquisição de uma postura útil, seja 
rompendo esquemas patológicos, seja utilizando-o 
através de mecanismos de endireitamento ou de 
alinhamento; Realização de automatismos de controle 
postural e de movimentos, passando primeiro por uma 
conscientização corporal na postura e no movimento; 
Melhora na integração das percepções proprioceptivas 
e táteis e a facilitação das estruturas espaciais e da 
sequencialidade das ações.” 

Para um praticante com Paralisia Cerebral (PC), que pode 
ter sofrido a lesão antes, durante ou após o nascimento, o início 
antecipado é indicado com o intuito ao desenvolvimento geral, 
amparado principalmente por sua família. Após uma avaliação 
criteriosa, ações são desenvolvidas, para que se alcance o 
aperfeiçoamento do esquema corporal, uma melhor mobilidade 
de braços e mãos, um refinamento no que tange a aquisição 
da coordenação olhos-mãos e olhos-boca e a competência de 
pegar e de brincar com seu corpo. 

6. PLANEJAMENTO DAS SESSÕES EQUOTERÁPICAS 
 

Durante as sessões de equoterapia, grande parte dos 
praticantes apresenta comportamentos singulares nos primeiros 
momentos, pois para alguns o contato com o cavalo tende a ser 
o primeiro, findando em inúmeros tipos de sentimentos, que 
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podem ser de um olhar mais meigo para com o solípede e até 
mesmo vir a chorar com medo do tamanho do animal, de sua 
textura ou pelo simples som produzido. 

Os sentimentos desenvolvidos pelos praticantes nos 
atendimentos são: a ansiedade, a hiperatividade, emoção 
excessiva, sudorese, confiança exagerada, destemor, 
agressividade. Tais sentimentos devem ser compreendidos 
para que se possa reverter no caso de comportamentos 
negativos que em geral são agressões, e reforçados nos casos 
de comportamentos positivos através de expressões confiantes 
e encorajadoras, Severo (2010). 

No decorrer das sessões o equoterapeuta atua falando, 
sem desviar sua atenção para a realização do exercício, 
sempre focado no objetivo específico para aquela sessão. Nesta 
comunicação o equoterapeuta tem uma ação nas respostas 
físicas e verbais, auxiliando no posicionamento correto a 
cavalo, nos incentivos de vencer as dificuldades incrementando 
a autoestima, a segurança, a confiança, o desenvolvimento das 
relações de amizade e visando principalmente o autocontrole. 

 6.1. Processos Avaliativos dos Praticantes 

As avaliações são processos complexos e os resultados 
obtidos são empregados nas tomadas de decisões importantes 
aos praticantes. Podem ocorrer problemas de má mensuração 
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vindo a ter resultados adversos, comprometendo no 
desempenho dos praticantes nas sessões de equoterapia, mas 
quando mensurados de maneira adequada podem ser utilizados 
na otimização do aprendizado e para determinar com que 
freqüência os praticantes devam ser avaliados.  As avaliações 
também servem para que se possam identificar os pontos fortes 
e fracos do praticante, direcionando-os para o desenvolvimento 
dos objetivos e metas da terapia. 

Segundo Gorla (2008:18), “A avaliação tem como 
objetivo: determinar o progresso do aluno; classificar o 
indivíduo; selecionar; diagnosticar; motivar; manter padrões; 
experiências indivíduo profissional e diretriz para pesquisa”. 
As avaliações são essenciais na determinação de parâmetros a 
serem seguidos para pessoas com necessidades especiais. 

De uma maneira global as avaliações são realizadas 
quando da execução de testes para que se possa atribuir graus 
aos praticantes, com isso a avaliação tem um fator amplo de 
testar cada indivíduo, praticante, de maneira que o avaliador 
possa lançar mão de três tipos de avaliações: a Diagnóstica 
que é executada no início da terapia e subsidia o profissional a 
mensurar as necessidades individuais, a Formativa é referente 
aos progressos dos praticantes no transcurso da terapia e a 
somática que é o conjunto de todas as avaliações executadas ao 
final de cada plano de sessão terapêutica, com o intuito de se 
conseguir uma visão geral do praticante. 
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A principal necessidade na determinação de programas 
físicos e ou esportivos para pessoas com necessidades especiais 
é a forma como as técnicas de medidas e interpretações de 
resultados são adequadas para a maioria dos praticantes, porém 
algumas recomendações devem ser seguidas quanto à coleta de 
dados:  

 

• Em relação ao percentual de gordura mensurar 
utilizando as Dobras Cutâneas. Medir onde houver 
função muscular, os dados devem ser adaptados se 
houver alterações musculares ou ósseas e não mensurar 
em locais com escaras ou com repetidas aplicações de 
injeções ou que tiver sofrido atrofia muscular.  

• Já na mensuração da Estatura, medir com próteses, 
órteses, muletas, etc. estes devem ser mensuradas 
a parte e perceber até que ponto estes aparelhos 
influenciam no resultado, já o praticante com paralisia 
cerebral e espasticidade pode ser mensurado por 
segmentos.  

• Na estimativa do Peso do praticante, mensurar com 
próteses, órteses, etc., depois deduzir o peso do 
equipamento do peso total do praticante, na hipótese 
de um praticante amputado, soma-se 1/8 do peso total 
para amputações a baixo e 1/9 para acima do joelho 
e 1/6 para amputações no nível de quadril para cada 
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membro, Gorla (2008). 

6.2. Escolhas nos processos equoterápicos 
 

Dentre as opções que os equoterapeutas12 têm para 
exercerem seu papel junto ao praticante a cavalo, devem enfatizar 
e priorizar o que se encaixa nas necessidades e objetivos para 
cada um, neste processo terapêutico as variações optativas que 
podem ser encontradas seriam nas escolhas dos cavalos, dos 
locais onde o praticante fará a terapia e o material utilizado pelo 
cavalo, arreamentos, que irá influenciar significativamente na 
ação do movimento tridimensional no corpo do praticante. 

6.2.1 Seleção do cavalo. 
 

Em relação ao cavalo em função das necessidades do 
praticante devemos perceber que o mesmo pode variar nos 
aspectos da largura do dorso, na frequência e na amplitude 
da passada. Na largura do dorso do cavalo deve-se perceber 
a necessidade pelo praticante de aumentar a amplitude da 
abdução coxofemural e sua amplitude de movimento em 
função desta articulação, lembrando sempre que em geral 
a sessão de equoterapia dura em média trinta minutos em 
12Terminologia aqui empregada aos profissionais das diversas áreas do conhecimento atuantes nos atendimentos 
equoterápicos, neste entendimento são inseridos os profissionais que atuam diretamente no praticante, que são 
os Equoterapeutas Laterais que podem ser Fisioterapêutas, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Educadores Físicos, etc. 
ou indiretamente que podem ser os Equoterapeutas Guias, que se preocupam na condução e na movimentação do 
cavalo. A Ande-Brasil emprega o termo Moderadores e Auxiliares.
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posição de abdução de quadril. A frequência da passada, que 
é a velocidade de deslocamento do cavalo, deve-se observar 
após cada sessão o quadro clínico de cada praticante, para que 
se possa especificar e correlacionar os objetivos alcançados na 
sessão foram atingidos com o cavalo selecionado para o dia, 
Alves (2009). 

Segundo Martinez (2005:47). 

“Em relação ao cavalo e a seu ambiente, é importante que 
o terapeuta os conheça, e onheça também os estímulos 
que eles oferecem; os movimentos do cavalo e seus tipos 
de andaduras; quando se está montado em sela ou em 
mantas ou estando em decúbitos ventral ou dorsal. 
Devem-se considerar todas as variantes ao se percorrer 
os diversos tipos de terrenos que podem ser utilizados 
pela equoterapia, dependendo do que pode ser visto como 
estímulos úteis ao praticante. [...] o cavalo oferece uma 
diversidade de movimentos que podem ser aproveitados 
[...], observando também que há limites relativos à 
patologia do praticante que devem ser respeitados.”  

 

Nos atendimentos equoterápicos deve-se levar em 
consideração os movimentos do cavalo que deve se deslocar 
para frente, forte, relaxado, com deslocamentos suaves e que 
esteja sempre em conformidade a proporcionar ao praticante o 
prazer e o conforto. Uma das características essenciais ao bom 
cavalo de equoterapia é que ele seja submisso, dócil, obediente, 
tolerante e sensibilizado a estímulos diversos, que tenha uma boa 
saúde física e psíquica, bom temperamento e altura adequada. 
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O cavalo adequado seria aquele que mantém a cabeça baixa, que 
aceite afagos e interações diversas, que responde positivamente 
as simetrias, ritmos, que se desloca em linha reta e ter uma boa 
flexibilidade do pescoço, da coluna vertebral, da cauda e dos 
quatro membros, Severo (2010). 

Para a seleção dos cavalos os profissionais do Centro 
devem estar familiarizados com os mesmos, no tocante de antes 
de colocá-lo em contato com o praticante um dos profissionais 
deverá montá-lo, nos mesmos ambientes das sessões, para 
que o animal se familiarize dos locais para que o mesmo não 
apresente nenhuma reação adversa. 

6.2.2.  Seleção do terreno. 
 

Para a realização da equoterapia o local ideal deve ser 
calmo, com um ar bucólico13, transparecendo ao praticante 
estar em contato direto com a natureza, com isto transmite ao 
mesmo a sensação de bem estar e tranquilidade. Na escolha 
do terreno, ressalta-se a importância de se possuir variações 
de dureza e sons, pois a suavidade ou a severidade do pousar 
dos membros do cavalo no deslocamento tende a causar no 
praticante reações que podem ser de menor ou de maior 
intensidade. Dependendo do tipo patológico apresentado, 
o terreno deve ter uma parte irregular, ou seja, com aclives 
13 Sela com encosto, suporte na parte posterior do assento do cavaleiro, proporcionando maior 
estabilidade.
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e declives justamente para estimular o equilíbrio, a força 
muscular dos membros inferiores, os músculos da região da 
cintura pélvica e a coordenação de formas diversas, Lermontov 
(2004). 

Segundo Martinez (2005:107). 

“[...] O ambiente, no qual é realizado o processo de 
reabilitação, difere totalmente dos outros lugares onde 
são realizadas as terapias (salas fechadas, piscinas etc.), 
oferecendo aos usuários um ambiente real, ou seja, 
o indivíduo está em contato com estímulos que não 
podem ser produzidos em clínicas, ou na maioria das 
instituições que se dedicam à reabilitação e habilitação. 
[...], a equoterapia é a única que oferece ao paciente a 
possibilidade da percepção do ambiente em movimento. 
(grifo nosso)” 

 

Segundo Alves (2009:05) “o ato de montaria indica 
que, com relação à densidade do piso, quanto mais duro o 
terreno, maiores são os impactos no cavaleiro”. Já em função 
das inclinações do terreno em aclive, quando se está montado, 
a força da gravidade impulsiona o praticante para trás fazendo 
com que a musculatura da região abdominal seja ativada para 
que se possa manter o alinhamento vertical do corpo, já em 
declive onde a gravidade impulsiona para frente, a musculatura 
dorsal e a eretora do tronco são ativadas, neste sentido a busca 
da avaliação faz-se necessária no sentido de não reforçar uma 
musculatura já desenvolvida. 
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As escolhas dos terrenos nas sessões de equoterapia 
auxiliam diretamente na audição, pelo simples fato da sessão 
ser realizada em local aberto, oferecendo uma experiência 
marcante em função dos diversos sons advindos da natureza, 
sons estes impossíveis de serem vivenciados em outras terapias. 
Outra perspectiva está conjugada com a cinética, da mesma 
forma que o sentido da visão a audição também tende a ser 
modificada quando o equoterapeuta proporciona, aos pacientes, 
sessões com movimento. 
 

6.2.3. Seleção de materiais. 
 

Tomando por base que cada cavalo tem uma 
particularidade em suas respostas à colocação de embocaduras 
e arreamentos e estes devem ser empregados de forma a não 
incomodar o solípede no decorrer da sessão, um encilhamento 
inadequado fatalmente proporcionará desconforto e refletirá 
nos profissionais engajados na sessão e diretamente influenciará 
negativamente no praticante.   

Inicialmente define-se a opção entre a sela ou manta, 
sabendo que esta proporciona maior liberdade de ação e maior 
percepção de estímulos do movimento tridimensional do 
cavalo, agindo diretamente na musculatura anterior e posterior 
do tronco além da grande aumento da abdução coxofemural. Já 
a sela, por suas características gerais, limita o movimento da 
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cintura pélvica, mas proporciona maior equilíbrio e correção 
das posturas no sentido de tornar fixo essas estruturas, fazendo 
com que a musculatura anterior e posterior do tronco tenham 
um ponto fixo adequado. 

A escolha da sela do tipo australiana14 proporciona uma 
maior abdução de pernas que as demais e solicita menos 
equilíbrio, já uma sela inglesa adaptada à prática equoterapica 
contendo alças maiores e coxins, são direcionadas as correções 
de posturas. As mantas15 confeccionadas em espumas ou EVA, 
com argolas para a colocação dos estribos proporcionam uma 
maior ação e movimentação dos membros inferiores com a 

sustentabilidade proporcionada pelos estribos16, dando a 
sensação de “toque ao solo” pelos pés. Sem estas particularidades 
o praticante tende a ter insegurança na terapia levando a um 
aumento do tônus muscular por medo, Alves (2009).    

As rédeas17 e os estribos são outros materiais podem 
ser adequados, com antecedência, de acordo com os objetivos 
traçados pela equipe interdisciplinar em função do praticante, 
ressaltando que os estribos podem ser ajustados com um tipo 
de borracha na parte superior a colocação dos pés, com a 
finalidade de correções dos desvios de inversão18 e eversão19, 
14 Material confeccionado em algodão ou lã, colocado no dorso do animal ficando sob a sela.
15 Peça de metal onde o cavaleiro coloca seus pés, regulável, ligado a sela por uma peça de couro chamada de loro.  
16 Correia normalmente confeccionada em couro, presa a embocadura (tipo de material confeccionado em metal 
colocado na boca do cavalo) e que serve para guiar o animal.
17 Movimento no qual se vira a planta do pé para a perna, músculos envolvidos são: tibial anterior e posterior, a 
amplitude de movimento é de 0 - 45º.
18 Movimento no qual se vira a planta do pé para a parte lateral da perna.
19 Capacidade de coordenar a musculatura com o ato de olhar, do tipo que é exigida em tarefas como recortar, 
escrever, etc.
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pois estes ajustes ortopédicos são eficazes para potencializar 
a ativação da musculatura posterior do tronco, enquanto 
que sem a utilização são ativados a musculatura anterior do 
mesmo seguimento corporal. As rédeas também podem ser 
confeccionadas com especiais adaptações, para que se possa 
ser oportuno às limitações motoras dos praticantes no sentido 
de aprimorar sua coordenação viso-motora17, a qual engloba 
movimentos dos pequenos músculos em harmonia, no 
desempenho de exercícios que façam o uso dos dedos, mãos e 
pulso, Lermontov (2004). 

7. PROGRAMAS BÁSICOS DE EQUOTERAPIA 
 
A equoterapia é disponibilizada para praticantes com 

necessidades especiais singulares, que pode ser ou não indicada 
dependendo da patologia existente em cada indivíduo, após uma 
criteriosa anamnese. Esta terapia é organizada de acordo com 
as potencialidades e necessidades de cada praticante em função 
dos objetivos a serem alcançados e dividem-se em: Hipoterapia, 
Educação e Reeducação e Pré-esportivo e Esportivo. 
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Programas Básicos Conceitualização 

Hipoterapia 

Sem autonomia. 

Objetivo:  tornar  o  
praticante confiante. 

Fase caracterizada quando o praticante não 
tem condições físicas ou mentais para executar 
os movimentos a cavalo com autonomia, sempre 
necessitando de auxílio em suas posições e 
no montar, nesta parte do programa a ação 
do equoterapeuta é essencial, pois dele vem à 
sensação de segurança quando se posiciona ao 
lado do cavalo. Nesta fase também a terapia é 
voltada para a reabilitação cinesioterapêutica. 

Educação e Reeducação Com 
semiautonomia. 

Objetivos: Levá-lo a adquirir 
independência das ajudas e dar-lhe a 
posição regular do cavaleiro a cavalo. 

Neste estágio o praticante já apresenta 
condições básicas de se manter sozinho 
a cavalo e consegue interagir na sessão, 
dependendo menos da equipe multidisciplinar, 
neste momento da terapia o cavalo atua 
como instrumento pedagógico na realização 
de exercícios nas áreas da reabilitação e na 
pedagógica. 

Pré-esportivo e Esportivo Com 
autonomia. 

Objetivo: Habilitá-lo a conduzir 
sua montaria nas três andaduras 
clássicas: passo, trote e galope. 

Neste momento o praticante apresenta 
condições suficientes para conduzir o cavalo, 
podendo realizar exercícios específicos da 
equitação passando a ter maior autonomia. 
Nesta fase também a terapia volta-se para 
função de inserção social, podendo ser alcançada 
ou não dependendo da resposta da patologia 
apresentada pelo praticante a terapia. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Depois de avaliado o praticante inicia seu tratamento no 
programa de Hipoterapia, com a aquisição da autonomia vai 
galgando os demais programas até chegar a uma autonomia 
relativa à situação patológica apresentada.  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Durante a confecção deste memento encontramos 
elementos suficientes que ressaltam a terapia com cavalos 
como uma forma lúdica de reabilitação, educação e inserção 
social de pessoas com necessidades especiais, pois nesta terapia 
o praticante está vivenciando muitos momentos ao mesmo 
tempo, onde as respostas terapêuticas aos exercícios são 
exponencialmente numerosas. 

 Um dos aspectos primordiais deste tratamento é o fato 
da percepção do praticante voltar-se para suas potencialidades, 
sua capacidade de realização de um determinado exercício ou na 
transposição de um obstáculo, isto se insere na fundamentação 
de se trabalhar o praticante como um todo e não fragmentá-lo. 
Na busca da funcionalidade de um seguimento esquecemos que 
o mesmo faz parte de um sistema que busca incessantemente 
informações psicossociais e que estas influenciam sobremaneira 
na resposta positiva da terapia. 

Cabe aqui lembrar que cada proposta de atividade 
repassada ao praticante deverá ser vivenciada e analisada pela 
equipe interdisciplinar, pois somente vivenciando perceberemos 
a melhor maneira de executá-la, criando assim exercícios para 
patologias personalizadas para cada praticante, tendo sempre a 
visão nos objetivos de curto, médio e longo prazo. 

Uma observação a ser pontuada é que em uma sessão 
equoterápica, podemos ter posicionamentos diversos que 
mudam constantemente pelo emprego de profissionais das 
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áreas da educação, saúde, equitação e do trato com o animal. 
Considerando que estes profissionais estão engajados em 
um mesmo fim, temos a grande possibilidade de acertos nas 
tomadas de decisões em função do planejamento e execução da 
terapia. 

Percebemos que a equoterapia é um método recente de 
tratamento, mas que fora amplamente difundida na antiguidade 
sem uma comprovação científica, contudo podemos ter subsídios 
que comprovam o valor da equitação para a humanidade e sua 
estimulação nos elementos físicos e psíquicos, em particular 
nos praticantes desta terapia onde se percebe os efeitos físicos 
e principalmente os efeitos emocionais.  

É imprescindível que estejamos abertos para a assimilação 
incessante de conhecimento e acessíveis as novas opiniões, para 
que possamos discuti-las e nos posicionarmos em relação a 
estarmos dispostos a crer, crescer e a ajudar nossos praticantes 
a terem uma melhor qualidade de vida e uma nova possibilidade 
de inserção social. 
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Capítulo 3
O REDIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA POLÍCIA MILITAR 
DO CEARÁ 

Manuel ozair santos junior1 
 

“[...] os governos passam, as sociedades 
morrem, a polícia é eterna [...].” 

(Honoré de Balzac) 

Resumo: Trata-se de trabalho científico sobre o tema “O 
redimensionamento da estrutura organizacional da Polícia 
Militar do Ceará” cujo objetivo é demonstrar as peculiaridades 
da estrutura organizacional da Polícia Militar do Ceará (PMCE), 
a percepção da importância do planejamento e da estratégia a 
ser desenvolvida com o fito de bem desempenhar sua missão 
constitucional de preservação da ordem pública. A sociedade 
imprime um novo ritmo no cotidiano e nas relações das 
pessoas. Durante um longo período a Polícia Militar do Ceará 
(PMCE) permaneceu com a mesma estrutura, ou seja, mais 
de 30 (trinta) anos, considerando que a Lei de Organização 
Básica da PMCE data de 21 de novembro de 1977, portanto, 
dentro de uma realidade totalmente diferente da que vivemos 
hoje. Diante dessa situação, estamos apresentando uma análise 
sobre a atual estrutura organizacional, comparando com a 
proposta de redimensionamento apresentada pelo Comando 
Geral da Corporação, procurando fazer uma abordagem 
projetiva dos cenários: passado, presente e futuro, levando 
1 Coronel QOPM Manuel Ozair Santos Junior, nasceu em 30 de janeiro de 1967, na cidade de 
Fortaleza – CE. Ingressou na Polícia Militar do Ceará no dia 05 de Fevereiro de 1990, sendo 
declarado aspirante Oficial em dezembro de 1992; 2º Tenente em 1993, 1º Tenente em 1997, 
Capitão em 2002, Major 2006, Tenente Coronel 2015 e Coronel em 2017.
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sempre em consideração a velocidade com que as mudanças 
estão ocorrendo. Verificaremos até que ponto a estrutura da 
PMCE encontra-se vinculada no militarismo ao mesmo passo 
que analisaremos quais medidas estão sendo implementadas 
com vistas a um modelo de gestão voltada para os resultados, 
visando otimizar as ações em prol da segurança pública, para 
tanto, repisamos, é imperiosa a necessidade de compararmos a 
estrutura organizacional atual com a proposta de reestruturação 
para a Polícia Militar do Ceará.  
 
Palavras-Chaves: Planejamento. Estrutura. Estratégia. 
Sociedade. Gestão. Organização. 
  

1. INTRODUÇÃO 
 

A presença da criminalidade e da violência na sociedade 
é algo realmente preocupante, tendo em vista que aumenta 
o número de casos de violência, acompanhando assim, um 
fenômeno complexo e disseminado que está afetando todos os 
setores da sociedade, bem como todas as categorias profissionais 
no Brasil. 

Geralmente, as pessoas são levadas às drogas e à 
violência pela carência afetiva, solidão, curiosidade, relações 
interpessoais, falta de religiosidade, necessidade de fuga da 
realidade e revolta com as pessoas e o mundo em geral.  

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), como órgão pertencente 
à estrutura do governo do Estado responsável pela segurança 
pública, tem sua parcela de responsabilidade social no combate 
e na repressão da violência em todas as suas formas. Nesse 
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cenário, em 1977, por meio da Lei Estadual nº 10.145, de 21 de 
novembro de 19772, o Governo do Estado do Ceará, estabeleceu 
a estrutura organizacional da PMCE.   

Passados quase 35 anos o Comando Geral da PMCE 
conseguiu, junto ao Governo do Estado, o encaminhamento 
para a Assembleia legislativa do Projeto de Lei respeitante a 
nova organização Básica da Polícia Militar. 

Ressalte-se o longo período em que a Polícia Militar do 
Ceará (PMCE) permanece com a mesma estrutura, ou seja, 
mais de 30 (trinta) anos, considerando que a Lei de organização 
Básica da PMCE data, portanto, dentro de uma realidade 
totalmente diferente da que vivemos hoje. 

Em virtude do grande lapso temporal e do período em 
que foi desenhada a atual estrutura, é imperioso que se faça 
uma análise da estrutura pretendida, possibilitando identificar 
o modelo de gestão imposto na organização atual, assim como 
o modelo pretendido na proposta de organização básica. 

Esperamos nesse trabalho apresentar as competências 
dos vários órgãos que compõem a estrutura vigente na 
Corporação, comparando-as com as previstas na proposta, 
inclusive especificando as responsabilidades administrativas 
e operacionais, procurando fazer uma abordagem projetiva 
dos cenários: passado, presente e futuro, levando sempre 
em consideração a velocidade com que as mudanças estão 
2 Lei nº 10.145, de 29 de novembro de 1977. DOE de 30/11/1977. – Lei de Organização Básica 
da PMCE.   
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ocorrendo. 
A metodologia do trabalho está fundamenta na pesquisa 

descritiva, por meio da análise da atual Lei de Organização 
Básica da PMCE, comparada com a proposta apresentada 
pelo Comando Geral da Corporação, bem como na análise de 
documentos conservados nos arquivos, relatórios ou dados 
estatísticos que interessem ao tema por meio da técnica de 
análise documental.  

Fundamenta-se também nas referências teóricas, 
utilizando como base o estudo e análise de literaturas já 
publicadas, quer sejam em forma de livros, revistas, publicações 
avulsas, legislações, projetos de lei e monografias disponíveis 
na imprensa escrita, inclusive as disponíveis na internet 
respeitantes ao tema em estudo. A vantagem dessa pesquisa é 
a cobertura de fenômenos mais amplos que aquela que se pode 
pesquisar diretamente. 

Assim, este trabalho tem como um dos objetivos apresentar 
a atual estrutura da Corporação para o enfrentamento das 
causas e consequências da violência no Estado do Ceará, 
comparando com a proposta apresentada pelo Comando da 
PMCE ao Governo do Estado.  

A afinidade do autor com o tema se dá em razão de ser 
Oficial Superior da PMCE, portanto responsável pela correta 
execução das políticas do comando alusivas à prevenção e/ou 
repressão da violência, bem como por estar desempenhando 
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suas funções na Assessoria Jurídica da Instituição, tendo 
acompanhado a formatação da proposta apresentada, situação 
que lhe proporcionou experiência direta com a formatação 
pretendida para a Polícia Militar do Ceará. Ademais, o curso 
se mostrou como uma rica oportunidade de associar o 
conhecimento adquirido na Academia com a profissão ora 
exercida. 

O redimensionamento da estrutura organizacional da 
Polícia Militar do Ceará é um assunto que vem sendo discutido 
há alguns anos para, dentro de um planejamento estratégico, 
atualizar os quadros de organização e distribuição de acordo 
com o efetivo previsto para cada posto e graduação, bem como 
adequando-se a atual situação política e econômica dos 184 
(cento e oitenta e quatro) municípios cearenses. 

Verificaremos até que ponto nossa estrutura encontra-
se vinculada no militarismo. Evidentemente que não podemos 
deixá-lo de lado, pois somos militares por natureza. Contudo 
cremos ser bastante importante analisarmos quais as ações estão 
sendo implementadas com vistas a um modelo de gestão por 
resultado, objetivando otimizar as ações em prol da segurança 
pública, para tanto, repisamos, é imperiosa a necessidade de 
compararmos a estrutura organizacional atual e a proposta de 
reestruturação para a Polícia Militar do Ceará.  

Por tratar-se de uma atividade bastante complexa, em 
razão de sua própria natureza, o planejamento requer uma 
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reflexão sobre o futuro,  prospectando o que se estar a almejar  
para, a partir de então, decidir de forma contínua  sobre as 
ações a serem desencadeadas, buscando, todavia, agir com 
qualidade, visando atingir o resultado mais eficaz às pretensões 
almejadas. 

O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro, 
discorre-se sobre o papel da Polícia Militar na preservação 
da ordem pública, abordando a previsão constitucional de 
sua função como instrumento de responsabilidade social, 
enfocando, ainda, o histórico da atual estrutura da PMCE e o 
dever de planejar e bem servir a sociedade. 

O segundo capítulo aborda as estratégias e indicadores 
sociais destacando temas como o planejamento, distribuição 
e emprego do efetivo policial, assim como alguns indicadores 
sociais que interferem diretamente no trabalho policial. 

Destaque-se que nos dois primeiros capítulos constam as 
premissas teóricas que permeiam este trabalho, notadamente 
quando elas são indispensáveis para a compreensão e aplicação 
do planejamento e da estratégia organizacional. 

No terceiro e último capítulo fazemos uma análise 
comparativa da atual estrutura da Polícia Militar com a proposta 
apresentada pelo Comando Geral, tanto no âmbito operacional 
como administrativo, verificando de que modo as pretendidas 
modificações repercutem no desenvolvimento das atividades 
administrativas e no desempenho do policiamento ostensivo 
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geral (POG) e especializado no Estado do Ceará. 
A finalidade desta obra, pela sua característica, não 

permite maiores divagações. Os assuntos serão tratados com a 
profundidade necessária apenas para que sejam apresentadas 
as suas conexões com a organização da Polícia Militar do Ceará.     

   

 

2. O PAPEL DA POLÍCIA MILITAR NA PRESERVAÇÃO 
DA ORDEM PÚBLICA 
 

 2.1.  A Polícia Militar na Constituição Federal 
 

De acordo com o estabelecido na Constituição Federal, 
mais precisamente em seu artigo 144, a segurança pública é 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio. Continua asseverando que cabe a 
Polícia Militar o exercício da atividade de policiamento ostensivo 
e a preservação da ordem pública, estando subordinada ao 
Governador do Estado. 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 

[...] 
V - polícias militares e corpos de bombeiros 
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militares. 
[...] 
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia 

ostensiva e a preservação da ordem pública;  
§ 6º - As polícias militares e corpos de 

bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 
do Exército, subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios. (BRASIL, 1988). 
 
 

Partindo dessa premissa, cada Estado, observando 
suas características geo-político-econômicas, estabelece 
a organização básica das Corporações Policiais Militares. 
Esta organização básica deve ser montada observando, 
rigorosamente, o efetivo previsto para a Instituição, a extensão 
territorial do espaço e, principalmente, o grau de organização 
da sociedade e as relações entre as pessoas, possibilitando uma 
distribuição de pessoal dentro da realidade. Note-se que hoje no 
Estado do Ceará a administração pública emprega o método de 
gestão pública por resultados, dessa forma se faz necessário que 
a estrutura organizacional esteja preparada para as constantes 
mudanças sociais que ocorrem cada vez mais rápido. 

 
2.2. Responsabilidade social 

 

A gestão pública deve concentrar seus esforços na 
construção de uma sociedade ivre, justa e solidária, garantir 
o desenvolvimento, adotar ações visando erradicar a pobreza 
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e a marginalização, reduzindo dessa forma as desigualdades 
sociais. É dizer, promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, credo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

Nesta senda, a responsabilidade social no âmbito 
da Administração se apresenta como a obrigação de agir e 
permitir que a sociedade participe dessas ações, permitindo 
o engajamento da população nos espaços e mecanismos de 
discussão, contribuindo para a elaboração e fiscalização das 
políticas públicas.  

A responsabilidade social está intrinsecamente ligada 
a ações adotadas pelo sistema de segurança pública, tanto no 
âmbito externo como interno, se mostrando assim um caminho 
a ser percorrido pelas organizações encarregadas pela aplicação 
da lei.  

Assim as ações policiais militares devem ser desenvolvidas 
dentro de um panorama voltado constantemente para a 
preservação da ordem pública, como verdadeiros instrumentos 
de responsabilidade social, buscando constantemente o 
engajamento com a comunidade. 

A responsabilidade social, segundo Ashley (2003, apud 
CORREIA, 2012), pode suscitar diversas interpretações, sendo 
que em primeiro momento pode representar obrigação legal, 
responsabilidade, ou mesmo um dever fiduciário, que impõe às 
empresas um comportamento mais distinto que o do cidadão 
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comum. 
Observe-se que a responsabilidade social desponta 

como um tópico dos mais importantes e imprescindíveis nas 
organizações públicas e, dependendo de suas ações e dos 
resultados obtidos, produzem gigantescos impactos no alcance 
dos objetivos almejados por essas instituições. Para tanto, é 
necessário que os órgãos públicos estejam dispostos a trabalhar 
e preparar estratégias capazes de contribuir para a prestação 
de um serviço de qualidade. 

Richard Daft (1999, p. 88) conceitua responsabilidade 
social como “a obrigação da administração de tomar decisões 
e ações que irão contribuir para o bem-estar e os interesses da 
sociedade e da organização”. 

Outros autores entendem que responsabilidade social 
é mais que a obrigação da administração em prestar contas 
dos serviços prestados de acordo com as condições oferecidas. 
Possui um sentido bem mais amplo, que também não se 
confunde com benevolência ou filantropia. O olhar sobre a 
responsabilidade social tem que ir mais além, deve observar as 
condições de trabalho como um todo, começando pelos meios 
ou materiais, qualificação e condições de trabalho das equipes 
envolvidas, perfis profissiográficos e vontade de fazer. 

A responsabilidade social está intrinsecamente ligada à 
ética, ou seja, a capacidade de poder visualizar o certo e o errado, 
optando sempre por agir da maneira certa. Somente assim, 
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poderemos vislumbrar ações implementadas sem favoritismos 
ou preferências pessoais, contudo voltadas para o bem estar 
geral. 

Oded Grajew, presidente do Instituto Ethos, uma das 
principais instituições responsáveis pela difusão do conceito 
de responsabilidade social na sociedade brasileira, define este 
conceito como:  

[...] a atitude ética da empresa em todas 
as suas atividades. Diz respeito às interações da 
empresa com funcionários, fornecedores, clientes, 
acionistas, governo, concorrentes, meio ambiente 
e comunidade. Os preceitos da responsabilidade 
social podem balizar, inclusive, todas as atividades 
políticas empresariais. (GRAJEW, 2001).  
  

Analisando este conceito e traçando um paralelo com as 
ações policiais, é possível constatar que a Polícia Militar precisa 
adotar nova postura, com uma atitude pró-ativa, alicerçada 
em valores éticos, que possibilitem o estabelecimento de 
uma comunicação mais rápida e fácil com a sociedade, sem 
interferências ou desconfianças, capaz de produzir ações 
coerentes e socialmente responsáveis, possibilitando o 
estabelecimento de uma relação de qualidade com a geração 
de valores, principalmente no cumprimento de seu mister 
constitucional que é a preservação da ordem pública, procurando 
prevenir ou reprimir atos de violência. 
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A mídia tem mostrado que a violência continua crescendo 
de maneira assustadora no Brasil, principalmente nos grandes 
centros urbanos. A Polícia Militar, como instrumento do Estado 
responsável pela preservação da ordem pública, de acordo com 
o § 5º, do art. 144, da Constituição Federal, deve procurar adotar 
as mais diversas ações com vistas a atingir o seu desiderato 
constitucional.  

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 

[...] 
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia 

ostensiva e a preservação da ordem pública 
[...] (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 
 

Essa situação vem se agravando ano a ano. Já em 2003, 
o antropólogo e cientista político, Luiz Eduardo Soares, em 
sua obra Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo, nos 
alertava no seguinte sentido. 

Cerca de 45 mil brasileiros são assassinados 
por ano no Brasil. Em algumas regiões nas grandes 
cidades, marcadas pelo drama da desestruturação 
familiar, do desemprego, da degradação da auto-
estima, da falta de acesso à educação, à cultura, ao 
esporte e ao lazer, os números chegam a patamares 
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ainda mais alarmantes. Por outro lado, enquanto o 
crime se organiza e penetra as instituições públicas, 
as polícias têm sido, com freqüência inaceitável, 
ineficientes e, muitas vezes, desrespeitosas dos 
direitos humanos e das leis que lhes cabem defender. 
Os milhares de policiais honestos, competentes e 
dedicados, que arriscam diariamente suas vidas, têm 
trabalhado em condições técnicas e organizacionais 
precárias e não tem recebido o reconhecimento que 
merecem. (SOARES, 2006, p. 131). 
 

Apesar desse quadro, várias ações estão sendo adotadas 
nos organismos que integram o sistema de segurança pública 
visando coibir as condutas indevidas praticadas por policiais, 
bem como traçadas políticas de qualificação e treinamento 
do efetivo com vistas a melhorar as condições de trabalho, 
possibilitando tanto o acesso ao conhecimento, quanto aos 
meios necessários para a sua execução, tais como: formação 
continuada com ênfase no respeito à dignidade e aos direitos 
humanos; seleção mais criteriosa dos professores; aquisição de 
equipamentos de proteção individual e coletiva; disseminação 
do uso de armamento não letal; veículos apropriados e em 
boas condições de manutenção; fardamento e alimentação 
mais adequados, dentre outras medidas que, somadas, visam 
contribuir para a diminuição da violência.  

Certos tipos de crimes ocorrem rotineiramente, 
envolvendo principalmente crianças e adolescentes, tendo em 
vista o tratamento protetivo e sócio educativo a eles dispensado 
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pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ardilosamente, 
principalmente junto às famílias mais carentes, crianças e 
adolescentes são aliciados e envolvidos por adultos contumazes 
na prática dos mais variados crimes, principalmente o tráfico 
de armas e drogas.  

O tráfico de armas e drogas é a dinâmica 
criminal que mais cresce nas regiões metropolitanas 
brasileiras, mais organicamente se articula à rede 
do crime organizado, mas influi sobre o conjunto da 
criminalidade e mais se expande no país – tiranizando 
comunidades pobres e recrutando os filhos. As drogas 
financiam as armas e estas intensificam a violência 
associada às práticas criminosas, expandido seu 
número e suas modalidades. (2006, p. 92). 
 
 

Abordando novamente o tema, o citado autor nos ensina 
que é necessária a realização de um forte trabalho investigativo, 
atuando também nas redes de lavagem de dinheiro, passando, 
impreterivelmente por uma revisão na política de drogas e, 
sobretudo, intervenção social preventiva bem coordenada e 
sintonizada à multidimensionalidade dos problemas envolvidos. 

Soares (2003) visualiza as ações sociais e políticas 
preventivas como as mais importantes, alertando, contudo,  
para a necessidade da quebra de paradigmas, o que ele chama 
de coragem intelectual e ousadia ética, debruçando-se, de 
forma especial, sobre a juventude,  procurando compreendê-
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la. Segundo ele, um adolescente com estrutura familiar, sofre 
barbaridade durante esta fase da vida, quanto mais um jovem 
carente, sem uma boa estrutura familiar. A situação torna-se 
muito mais complicada.  

Inobstante a este quadro, várias ações estão sendo 
adotadas nos organismos que integram o sistema de segurança 
pública visando coibir as condutas indevidas praticadas 
por policiais, bem como traçadas políticas de qualificação e 
treinamento do efetivo com vistas a melhorar as condições de 
trabalho, possibilitando tanto o acesso ao conhecimento quanto 
aos meios necessários para a sua execução, tais como: formação 
continuada com ênfase no respeito à dignidade e aos direitos 
humanos; seleção mais criteriosa dos professores; aquisição de 
equipamentos de proteção individual e coletiva; disseminação 
do uso de armamento não letal; veículos apropriados e em 
boas condições de manutenção; fardamento e alimentação 
mais adequados, dentre outras medidas que, somadas visam 
contribuir para a diminuição da violência. 

 

2.3. A função da Polícia 

A missão constitucional da Polícia Militar, como dito 
anteriormente, lhe dispensa uma função muito importante e 
complexa. O poder de polícia da Polícia é muito amplo e, por 
esse motivo, se faz necessário um constante aperfeiçoamento 
de todos os integrantes da Corporação, pois, considerando o 
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dinamismo e relevância de seu papel social, se torna muito 
difícil estabelecer uma definição específica para sua função 
social, haja vista que seu desempenho sofre influência direta de 
outras áreas do serviço público. 

Considerando que o maior bem do ser humano tutelado 
pelo Estado é a vida. A Polícia Militar por meio de ações 
principalmente as preventivas, deve estabelecer estratégias, 
com vistas à diminuição da criminalidade. É o que o antropólogo 
Luiz Eduardo Soares chama de promoção da segurança pública 
cidadã, senão vejamos:    

Há dois meios complementares de trabalhar 
pela promoção da segurança pública cidadã: através 
de políticas preventivas e da ação das Polícias (no 
caso dos Estados) ou de Guardas Civis (no caso 
dos municípios) – o governo federal pode atuar 
não apenas pelas polícias federal e rodoviária 
federal, mas pela indução, aplicando uma política 
nacional que proporcione meios para que se 
efetive a cooperação interinstitucional e para que 
se imponham exigências mínimas de qualidade na 
provisão dos serviços de segurança pública, o que 
envolve eficiência e respeito às leis e aos direitos 
humanos. (SOARES, 2006, p. 94) 
 

Cretella Júnior (2000, p. 532), nos ensina que “polícia 
é a atividade concreta exercida pelo Estado para assegurar a 
ordem pública através de limitações legais impostas à liberdade 
coletiva e individual”. O que nos leva a afirmar que o exercício do 
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poder de polícia é restrito a Administração Pública. No entanto, 
sem jamais afastar-se da legalidade, focalizando sempre no bem 
comum, com vistas a assegurar a paz e a tranqüilidade pública.  

Podemos visualizar muito bem o conceito de ordem 
pública no item 21 do art. 2º do Regulamento do Decreto nº. 
88.777/1983: 

Ordem Pública - Conjunto de regras formais, 
que emanam do ordenamento jurídico da Nação, 
tendo por escopo regular as relações sociais de 
todos os níveis no interesse público, estabelecendo 
um clima de convivência harmoniosa e pacífica, 
fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma 
situação ou condição que conduza ao bem comum.
(Dec. Nº 88.777, art. 21) 
  
 

Observemos que o conceito acima citado, apesar de 
datar de 1983, permite uma perfeita adaptação às mudanças 
e transformações nas relações sociais, ou seja, o  “que ontem 
não era permitido, hoje o é, amanhã poderá sofrer restrições, 
não dorme e acorda exatamente como antes” (CASTRO, 1997, 
p. 281). 

De outro bordo, o Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho 
de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito 
Federal, traz, em seu artigo 3º a missão da Polícia Militar, in 
verbis:   
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Art. 3º - Instituídas para a manutenção da 
ordem pública e segurança interna nos Estados, nos 
Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias 
Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: 
executar com exclusividade, ressalvadas as missões 
peculiares das Forças Armadas, o policiamento 
ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades 
policiais competentes, a fim de assegurar o 
cumprimento da lei, a manutenção da ordem 
pública e o exercício dos poderes constituídos; atuar 
de maneira preventiva, como força de dissuasão, 
em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser 
possível a perturbação da ordem; atuar de maneira 
repressiva, em caso de perturbação da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forças Armadas; 
atender à convocação, inclusive mobilização, do 
Governo Federal em caso de guerra externa ou para 
prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem 
ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à 
Força Terrestre para emprego em suas atribuições 
específicas de polícia militar e como participante da 
Defesa Interna e da Defesa Territorial. (Dec. Lei nº 
667, art. 3º) 
 
 

Pelo exposto, importante destacar que a função da 
Polícia implica em respeitar e fazer respeitar os direitos de cada 
pessoa, conhecendo, exatamente o conteúdo e a importância 
de sua atividade, orientando a cada integrante da Corporação 
no sentido de agir como um permanente guardião dos direitos 
humanos.  

 

2.4. Histórico da atual estrutura da Polícia 
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Militar do Ceará 
 

A atual estrutura da Polícia Militar do Ceará foi estabelecida 
em 1977, por meio da lei nº 10.145, de 21 de novembro de 1977 
(Lei de Organização Básica – LOB), época em que o Brasil era 
Governado por militares. Momento em que o Exército exercia 
uma presença constante junto às Polícias Militares, designando 
inclusive, por diversas vezes, oficiais do serviço ativo daquela 
força para o exercício do cargo de Comandante Geral das Polícias 
Militares. Situação esta ocorrida na PMCE.   

Os Governos mudaram e, com eles, a sociedade também 
mudou; portanto, diante da necessidade de acompanhar estas 
mudanças, o redimensionamento da estrutura organizacional 
da Polícia Militar do Ceará passou a ser discutido há alguns 
anos no âmbito da instituição para, dentro de um planejamento 
estratégico, atualizar os quadros de organização e distribuição de 
acordo com o efetivo previsto para cada posto e graduação, bem 
como adequála a atual situação geográfica, política e econômica 
dos 184 (cento e oitenta e quatro) municípios cearenses. 

Não podemos deixar de ressaltar o longo período que 
a Polícia Militar do Ceará (PMCE) permaneceu com a mesma 
estrutura, ou seja, mais de 30 (trinta) anos, considerando que 
a LOB remonta de 21 de novembro de 1977, portanto, dentro 
de uma realidade totalmente diferente desta que vivemos hoje. 

Diante dessa situação, resolvemos apresentar uma 
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análise sobre a atual estrutura da PMCE, comparando com a 
proposta de redimensionamento apresentada pelo Comando 
Geral da Corporação. Procurando fazer uma abordagem 
projetiva dos cenários: passado, presente e futuro, levando 
sempre em consideração a velocidade com que as mudanças 
estão ocorrendo, apontando os pontos de convergência e 
os divergentes, bem como sua implicância nos resultados 
pretendidos. 

Analisaremos até que ponto a atual estrutura e a proposta 
apresentada encontra-se vinculada ao princípio da eficiência 
do serviço público. Evidentemente que não se olvidar que os 
integrantes da PMCE, conforme mandamento contido no art. 
42 da Constituição Federal são militares estaduais, integrando, 
portanto, uma instituição alicerçada na doutrina da organização 
militar.   Contudo cremos ser bastante importante analisarmos 
quais ações estão sendo implementadas com vista a um modelo 
de gestão por resultado, objetivando otimizar as ações em prol 
da segurança pública. Para tanto, reprisamos, é imperiosa a 
necessidade de compararmos a estrutura organizacional atual 
e a proposta de reestruturação para a Polícia Militar do Ceará.  

Art. 42 Os membros das Polícias Militares 
e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 
organizadas com base na hierarquia e disciplina, 
são militares dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além 
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do que vier a ser fixado em lei, as disposições do 
art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º 
e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre 
as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores.  

Art. 142 omissis 
[...] 
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças 

Armadas, os limites de idade, a estabilidade e 
outras condições de transferência do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, 
as prerrogativas e outras situações especiais dos 
militares, consideradas as peculiaridades de suas 
atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de 
compromissos internacionais e de guerra. (BRASIL, 
1998) 
 
 

Conforme nos ensina Rebouças (2012), o planejamento 
é uma atividade bastante complexa, isso em razão de sua 
própria natureza;  nesse processo se faz necessário refletirmos 
sobre o futuro, prospectando o que almejamos, decidindo 
continuamente sobre as ações a serem desencadeadas, ansiando, 
todavia, agir com qualidade, buscando o resultado mais eficaz 
às pretensões almejadas. 

Importante ressaltar o esclarecedor comentário sobre a 
citação de Drucker (1972), quando nos ensina que o planejamento 
não está ligado a decisões futuras, mas a decisões presentes, 
contudo, com implicações futuras. Como dito anteriormente, 
muito esclarecedor e lógico este comentário, pois é realmente 
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isso que observamos nos processos decisórios, planejamos 
buscando resultados futuros, no entanto, várias ações são 
executadas no presente. 

Outro fator de suma importância no planejamento, 
a fim de que este seja eficaz é a possibilidade de que a visão 
futurista apresentada para determinada situação seja 
detidamente transposta para uma visão estratégica e finalmente 
compartilhada por todos aqueles que fazem parte do processo 
decisório, o que, com certeza, na visão de Gracioso (1996), com 
a qual concordamos plenamente, facilitará a disseminação do 
pensamento estratégico na organização. 

Induvidoso que em 1977, época da criação da vigente Lei 
de Organização Básica da Polícia Militar do Ceará, instituição 
que também absorvia as funções previstas para o Corpo de 
Bombeiros Militares, a sociedade, os costumes, os anseios 
sociais, a comunicação, o nível de esclarecimento, as atitudes, 
as informações, tudo era visto e sentido de forma diferente de 
como acontece hoje.  

Importante ressaltarmos que os crimes que ameaçavam a 
sociedade na época da implementação da atual LOB eram outros. 
Por exemplo, em 1977 não existiam postos de caixas eletrônicos, 
utilização de cartões bancários e de créditos, a informática ainda 
não estava desenvolvida nem popularizada, portanto, crimes 
como “saidinha bancária”, “seqüestro relâmpago”, roubos com 
“explosão de caixas eletrônicos”, dentre outros não eram sequer 



138 |  Conhecimento científico produzido por cavalarianos

Editora Via  Dourada

Manuel ozair santos junior | 138

cogitados. A população tinha outros anseios e objetivos, assim 
como outros conceitos sobre o que era certo e errado.  

Os diplomas legais que regem as regras de convivência 
eram outros. Apenas para ilustrar podemos citar a Lei nº 
11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 
a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as 
formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção 
Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a mulher, dispondo também sobre a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 
Penal.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, e com o Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará – IPECE, em 1980 a população do Estado 
era estimada em 5.288.429 (cinco milhões, duzentos e oitenta e 
oito mil, quatrocentos e vinte e nove) habitantes em 2010, esse 
número cresceu para 8.448.055 (oito milhões, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cinqüenta e cinco) habitantes, ou seja, a 
população teve um aumento de 59,75%, mais que dobrou. 
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Tabela 1 
 População residente - Ceará, Nordeste e Brasil - 1970/2010. 

Região População Residente (nº) 
1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil  93.134.846  119.011.052  146.825.475  169.799.170  190.732.694  
Nordeste  28.111.551  34.815.439  42.497.540  47.741.711  53.078.137  
Ceará  4.361.603  5.288.429  6.366.647  7.430.661  8.448.055  

Fonte: IBGE/IPECE 
 

Nesse diapasão, a Polícia Militar do Ceará, como órgão 
público responsável pela preservação da ordem pública, vem 
tentando adequar sua estrutura à nova realidade social cearense, 
tanto em relação ao crescimento populacional, como em razão 
do incremento nas atividades de serviços, industrialização e 
adaptação cultural da sociedade.  

Em 1999, o Comando Geral da Polícia Militar do Ceará, 
designou por meio da Portaria nº 84/99 – Gabinete do 
Comando, de 29 de setembro de 1999, publicada no Boletim 
do Comando Geral – BCG, de 30 de setembro de 1999, uma 
Comissão para apresentar uma proposta de reestruturação da 
organização básica da Polícia Militar, atrelada a uma proposta 
de fixação de efetivo. 

Nos anos de 2000 e 2001, o Comando da Polícia Militar 
novamente determinou a realização de novos estudos, porém, 
no que pese o excelente trabalho desenvolvido pelas comissões 
designadas, infelizmente, a estrutura planejada não foi aprovada.  

Embora tenham sido feitas várias tentativas, não 
foi possível identificar os motivos da não implementação, 
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naquela época, da pretendida estruturação na organização da 
Corporação. 

Como se vê, a idéia de reorganizar a instituição não é 
algo recente, há mais de uma década o Comando da Instituição 
vem procurando adequar a sua estrutura de forma a melhor 
desenvolver, pelo menos em tese, suas atividades.  
 

2.5. O dever de planejar e bem servir a sociedade 
 

Imprescindível destacar que toda organização pública 
tem a obrigação de administrar os bens coletivos sob sua 
responsabilidade da melhor maneira possível, buscando sempre 
uma prestação de serviço de qualidade, sem, contudo, deixar 
de obedecer os ditames legais estabelecidos. 

Esta obrigação em administrar bem faz com que o titular 
use de todos os meios legais necessários, a fim de estabelecer 
um padrão de excelência na prestação de serviço à comunidade. 
No caso da Polícia Militar do Ceará, uma das vertentes de 
suas atividades é a atuação de maneira inteligente visando à 
diminuição da violência, o que, se realizado de maneira eficiente, 
permite a obtenção de resultados satisfatórios. 

De acordo com o mapa da violência no Brasil, elaborado 
pelo Instituto Sangari, em 2010, no Estado do Ceará, mais de 
2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas foram assassinadas. 
Destas, cerca de 1.100 (mil e cem), somente no município 
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de Fortaleza. Se compararmos com o número de homicídios 
ocorridos no  ano 2000, ou seja, 1.229 (mil duzentos e vinte e 
nove) em todo Estado e 604 (seiscentos e quatro), veremos que 
houve um aumento de 49,16% levando-se em consideração 
todo o Estado e  observaremos um aumento de 55,36% na 
capital cearense.  

A atividade de planejamento é complexa em decorrência 
de sua própria natureza, qual seja, a de um processo contínuo 
de pensamento sobre o futuro, desenvolvido mediante a 
determinação de estados futuros desejados e a avaliação de 
cursos de ação alternativos a serrem seguidos para que tais 
estados sejam alcançados, sendo que tudo isso implica em 
um processo decisório permanente e de qualidade, acionado 
dentro de um contexto ambiental – externo e não controlável – 
interdependente e mutável. (REBOUÇAS, 2012) 

Drucker (1972, apud REBOUÇAS 2012, p. 6) já afirmava: 
“o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas as 
implicações futuras de decisões presentes”. Dai, podemos 
concluir: para que algo de fato aconteça, se faz necessária a 
prática de uma determinada ação presente. 

Existe todo um caminho a ser percorrido, para tanto, 
repisamos, diversas ações presentes devem ser desencadeadas 
com vistas ao atingimento dos objetivos esperados e, previamente 
planejados. Em outras palavras, precisamos praticar uma 
série de atos agora para alcançarmos os resultados futuros 
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pretendidos.    
Oliveira (2007) diz que planejamento é um processo 

contínuo de pensamento sobre o futuro que envolve basicamente 
os seguintes questionamentos: o que fazer, como, quando, 
quanto, para quem, por que, por quem e onde. É, portanto, um 
processo de estabelecimento de um estado futuro desejado de 
um delineamento dos meios efetivos de torná-lo realidade.  

Como nos adverte Oliveira (2007), o  planejamento  
requer  diversos questionamentos. Se desejamos atingir 
determinado ou determinados objetivos, temos que definir 
pormenorizadamente o que iremos fazer para alcançarmos 
tal desiderato. Além disso, imprescindível decidirmos como, 
quando, quanto, para quem, por que, por quem e onde 
iremos atuar. As respostas a tais questionamentos nos 
possibilitarão, com certeza, adequarmos as ações necessárias 
ao bom andamento do processo decisório e ao gerenciamento 
estratégico, acarretando dessa forma a otimização das ações a 
serem desencadeadas.   

Chiavenato (2004) diz que o planejamento consiste em 
um processo administrativo onde se estabelecem os objetivos 
ou metas organizacionais e os melhores meios de como alcançá-
los por meio da organização dos recursos disponíveis. É tida 
como a primeira função administrativa devido a sua tamanha 
importância, pois envolve de envolver a solução de problemas 
e a tomada de decisões não só quanto as alternativas futuras, 
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mas também as alternativas do presente. 
Ainda de acordo com Chiavenato (2004), o planejamento 

decorre do estabelecimento de metas e objetivos, bem como 
da escolha dos melhores meios e estratégias para alcançá-los, 
estando diretamente ligados à tomada de decisões, ressaltando 
que essas decisões estão ligadas não apenas às alternativas 
futuras, mas também as alternativas presentes. 

Gracioso (1996) indica como condição essencial ao êxito 
de um planejamento estratégico, a sua adequada transposição 
para o gerenciamento estratégico, que acontece quando essa 
visão é finalmente compartilhada por todos os tomadores de 
decisão da organização, a fim de se criar uma postura estratégica 
gerencial e facilitar a disseminação do pensamento estratégico 
na organização.  

O êxito de um planejamento estratégico na visão de 
Gracioso (1996), depende, como dito, de sua perfeita sintonia 
com o gerenciamento estratégico, para tanto, todos os tomadores 
de decisão devem estar em sintonia, o que possibilitará o 
estabelecimento de uma postura firme e sólida da estratégia 
organizacional, no que concordamos plenamente. 

Daí a grande importância de conhecermos o ambiente 
atual, dominarmos perfeitamente os meios disponíveis a fim de 
que possamos, com tranqüilidade, visualizar o que pretendemos 
fazer, como, quanto, para quem, quando e onde, procurando 
maximizar os resultados e minimizar as deficiências. 
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Planejar é, portanto, um dever do administrador. Sendo 
assim, determinadas variáveis como: assunto, objetivos, 
orçamento, tempo, estratégias, dimensão e complexidade 
devem ser levadas em consideração, com vistas ao alcance de 
uma situação futura. 
 
 

 3. ESTRATÉGIAS E INDICADORES SOCIAIS 

 
3.1. Análise das estratégias 

 

Neste capítulo abordaremos as estratégias e os indicadores 
sociais que envolvem o trabalho relacionado à atividade da 
Polícia Militar do Ceará, não apenas em relação ao nosso 
Estado, a fim de que possamos entender como está sendo feito 
o enfrentamento, tanto das causas quanto das conseqüências 
da violência. 

De acordo com Lima Junior (2010, p. 23) “A conjuntura na 
qual os planos estratégicos foram implementados em cidades, 
tem sido designada pelo termo globalização. Indica-se, desse 
modo, um processo de reestruturação socioeconômica em 
escala mundial, possibilitado, por inovações tecnológicas em 
comunicação, informação e transporte.  

Verificando a atual situação da Polícia Militar do Ceará, 
observa-se que a Instituição optou pela estratégia de incrementar 
no sistema de comunicação institucional, prova dessa assertiva 
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é a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança – 
CIOPS, integrante do Sistema de Segurança Pública do Estado 
do Ceará, por meio da qual se desenvolve toda comunicação 
operacional da PMCE. 

A CIOPS também realiza o monitoramento das viaturas 
operacionais,  contudo, é importante ressaltar o sistema de 
comunicação e monitoramento das viaturas operacionais do 
Batalhão de Policiamento Comunitário – BPCOM, realizado em 
um centro destacado, localizado no próprio Batalhão, que fica 
localizado ao lado da sede da Secretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social – SSPDS.  

Ao lado do sistema de comunicação operacional a Polícia 
Militar também desenvolve um sistema de comunicação 
administrativo e institucional, utilizando telefonia móvel, 
intranet, internet e correio eletrônico, possibilitando grande 
agilidade e rapidez na disseminação das informações e 
deliberações. 

O sistema de transporte operacional foi outro setor da 
Corporação que sofreu significativa transformação, tanto no 
tipo adotado, quanto no gerenciamento do abastecimento e 
manutenção. 

A partir de 2007 a PMCE deixou de utilizar, no serviço 
operacional, veículos de passeio 1.8 movidos à gasolina, sem 
ar condicionado, passando a utilizar camionetas com tração 
4X4, movidas à diesel, todas com ar condicionado, dotadas de 
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câmeras e microfones, internos e externos. 
 A manutenção preventiva e corretiva deixou de ser 

realizada na Diretoria de Apoio Logístico, passando a ser 
executada por empresa contratada especificamente para esta 
atividade.  

Ainda em relação ao setor logístico, outra inovação 
estratégica foi a contratação de uma empresa com o objetivo de 
fornecer e gerenciar o abastecimento de toda frota da PMCE, 
possibilitando identificar em tempo real todos os procedimentos 
respectivos.  

Observou-se também investimento em armamento 
e equipamento, principalmente equipamento de proteção 
individual – EPI. No tocante ao EPI, o maior investimento foi em 
colete balístico. Com relação ao armamento a implementação 
da pistola .40, com a finalidade de padronizar a Instituição, bem 
como a utilização de armamentos menos letais, como a “taser”, 
arma não-letal que emite T – as TWaves – que paralisam o 
agressor, interrompendo a comunicação do cérebro com o 
corpo.  

Dentre as estratégias adotadas pela PMCE destacamos 
a contratação e o modelo de formação dos novos policiais 
militares, bem como o desdobramento de várias organizações 
policiais militares, fatores que podem ser classificados como 
preponderantes no desencadeamento de um planejamento 
estratégico mais eficaz no combate à violência.  
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Sendo a estrutura organizacional da Polícia Militar 
do Ceará, remanescente do século passado, assim como 
aconteceu com a população e com o governo, passou por 
inúmeras mudanças, tanto de comportamento como de 
atitude, ocasionand,o dessa forma, alterações na distribuição e 
designação das funções, bem como na divisão administrativa e 
operacional. 

A população aumentou consideravelmente, os tipos de 
delitos e os procedimentos policiais também sofreram sensíveis 
alterações, o que forçou à Polícia Militar do Ceará, como órgão 
integrante do governo, a adaptar-se de acordo com as mudanças 
ocorridas.   

As Polícias Militares no Brasil, como de sabença geral, 
fincam-se em dois pilares bases, quais sejam a hierarquia 
e a disciplina, e no caso da PMCE, funciona de acordo com 
um modelo burocrático; contudo, a PMCE, vem procurando 
adaptar sua gestão ao modelo administrativo montado para 
as demais Secretarias de Estado, buscando novos programas, 
com destaque para o gerencialismo, coordenadoria, orientação 
e supervisão. Diante disso a Corporação vem passando por 
grandes mudanças, com vistas a sua adequação à macro política 
de gestão do Estado. 

Ultimamente uma das maiores preocupações da PMCE, 
está relacionada à necessidade de mudanças em sua estrutura 
organizacional e a política de contratação de pessoal. Esta 
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preocupação perpassa, indispensavelmente, pelo planejamento 
e distribuição do efetivo, estudo que merece minuciosa análise 
por parte daqueles que são responsáveis pela condução da 
Corporação. 
 

3.2. Planejamento, distribuição e emprego do 
efetivo policial militar 

 

O planejamento, distribuição e emprego do efetivo 
policial militar requer uma criteriosa mensuração nos níveis 
administrativo e operacional, haja vista a importância dos 
mesmos para o desempenho eficiente da função policial militar 
em seu mister constitucional de preservação da ordem pública.   

Nesta direção, bastante significativa a manifestação de 
FONSECA (2006), por ocasião do 30º Encontro da ANPAD, 
ocorrido no período de 23 a 27 de setembro de 2006 em 
Salvador/Bahia, relativamente ao planejamento e distribuição 
do efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais, por entendermos 
que os critérios apresentados são os mais adequados não 
apenas para a Polícia Militar de Minas Gerais, mas para todas 
as Polícias Militares do Brasil. 

Segundo Fonseca (2006, p. 3) as organizações da 
Administração Direta do Estado de Minas Gerais, grosso modo, 
funcionam de acordo com o modelo weberiano, ou seja, são 
regidas por todos os princípios burocráticos, quais sejam, da 
jurisdição de áreas fixas e oficiais, da hierarquia dos postos e dos 
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níveis de autoridade, dos documentos escritos e preservados, do 
treinamento especializado e completo, da plena capacidade de 
trabalho do funcionário e, finalmente, de regras gerais, estáveis 
e exaustivas.  

Contudo, Aucoin (1990, apud FONSECA, 2006, p. 3) 
mostra que, hodiernamente, as organizações públicas mundiais 
caminham para a utilização de novos modelos administrativos, 
com destaque para o gerencialismo, que emana de duas fontes 
externas à própria gestão pública: a literatura sobre o setor 
privado e a gestão empresarial. 

Trazendo essa discussão para o modelo administrativo 
da PMCE, observa-se que se mostra cada vez mais latente a 
vontade de se desvencilhar do modelo de gestão que dá ênfase 
nos aspectos operacionais com objetivo de atingir resultados 
imediatos, para um modelo que enfatize suas preocupações nos 
impactos que serão causados na vida dos cidadãos. 

Os cidadãos cada vez mais buscam participar da ações 
sócio-políticas. Tal postura é impulsionada, principalmente, pelo 
rápido crescimento do acesso às informações. A transparência 
adotada pela administração pública aproxima ainda mais 
os cidadãos do governo e, como resultado, as cobranças dos 
gestores está muito mais acentuada, obrigando os gestores a 
adotarem posturas que realmente atendam efetivamente às 
necessidades da sociedade. 

Observemos as principais diferenças entre os modelos de 
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Gestão Pública Tradicional (GPT) e o modelo de Gestão Pública 
por Resultado (GPR). 

 Tabela 2 
Principais diferenças entre GPT e GPR 

GESTÃO PÚBLICA TRADICIONAL GESTÃO PÚBLICA POR RESULTADOS 
Governo é um fim em si mesmo Governo é um meio 
Ênfase nos aspectos operacionais da 
gestão e seus resultados imediatos 

Ênfase nos impactos sobre a vida dos 
cidadãos 

Governo lento e ineficiente Governo pró-ativo, com iniciativa 
Controle interno Controle interno orientado por metas e 

objetivos 
Pouco sensível aos problemas reais da 
sociedade 

Visão de eficiência das políticas 
governamentais 

Avaliação dos custos da gestão pública Avaliação dos custos e do desempenho da 
gestão 

Fonte: IPECE, (2008)   
 

Percebe-se, portanto, de acordo com Holanda (2006, 
p.38) a “GPR é um modelo em quem o setor público passa a 
dotar uma postura empreendedora, voltada para o cidadão 
como cliente buscando padrões ótimos de eficiência, eficácia e 
efetividade, com ética e transparência. É uma gestão que busca 
reduzir custos para a sociedade e compromete o Estado com a 
satisfação dos cidadãos. É um modelo em que o governo é um 
meio e não um fim em si mesmo”.               

Desssarte, para aplicar a Gestão Pública por Resultado 
no enfrentamento das causas e das conseqüências da violência, 
o governo deve priorizar o cidadão, agindo de forma pró-ativa, 
prezando pela qualidade nos serviços prestados, buscando 
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resultados que atendam às demandas sociais, evitando-se, dessa 
forma, o desperdício, pois isso poderia causar desconfiança e 
desequilíbrio na relação GOVERNO-CIDADÃO.  

Como resultado dos aspectos emocionais associados à 
violência, mais e mais recursos policiais têm sido empregados 
na luta contra o crime – normalmente na forma de mão-
de-obra adicional – mesmo havendo sérias dúvidas quanto 
ao verdadeiro valor daquilo que tradicionalmente a polícia 
tem feito. E, à medida que o problema se torna mais grave e 
as pressões se intensificam, a comunidade e a polícia ficam 
menos dispostas a aceitar a praticidade do que vem sendo feito, 
aferrando-se com vigor à ideia de que um maior investimento 
em remédios caseiros poderá, eventualmente, produzir os 
resultados desejados Brodeur (2002, apud FONSCECA, 2006, 
p. 4).  

Especificamente quanto a efetivo policial nas ruas é 
importante destacar que, dentre outros fatores, contribui 
para a potencialização dos problemas de segurança pública a 
existência de um equívoco organizacional, já que divulga-se que 
a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o número 
de policiais para cada 300 ou 500 habitantes (FONSECA, p. 5).  

Vejamos este valioso esclarecimento sobre a questão: 
 

O que a ONU faz, a cada três anos, através 
da pesquisa Crime Trends, é levantar o número 
absoluto e a taxa de policiais por cem mil habitantes, 
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em todo o mundo. Reunindo a informação relativa a 
cinquenta países que responderam ao quesito, entre 
1994 e 1997, verificou-se que a média mundial era 
de 340 policiais para cada 100.000 mil habitantes 
e que o Brasil estava abaixo da média, com cerca 
de 278 militares por 100.000 habitantes, incluindo 
aí a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. 
Todavia, era uma taxa maior do que a de muitos 
países com níveis de criminalidade menores, como 
Espanha, Dinamarca, Suíça, Inglaterra, Canadá etc. 
(SICURELLA apud FONSECA, 2006, p. 5): 

 

Observe-se que não existe uma proporção exata de policiais 
em relação ao número de habitantes de uma determinada 
localidade, pois conforme o estudo realizado pela Organização 
das Nações Unidas muitos países com efetivo proporcionalmente 
menor em relação à população apresentaram taxas menores de 
criminalidade. 

Com esteio nessas assertivas é perigoso estabelecer 
um indexador que indique um número exato de policiais 
necessários para garantir a segurança de uma cidade ou um 
Estado. Indispensável, contudo, definir a incumbência de cada 
policial de acordo com a situação instalada, independente da 
quantidade disponível. 

Evidentemente que, para se atingir esse patamar de 
excelência, deve-se possibilitar que cada policial, depois de 
definida a sua incumbência, seja efetiva e constantemente 
treinado, a fim de que possa corresponder tanto à s expectativas 
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da sociedade, quanto as previstas pela Corporação.   
Ainda acerca da possibilidade de se estabelecer uma 

relação entre o número de policiais e a população Bayley (2001, 
apud FONSECA, 2006, p. 5 e 6), assevera:  

Em geral, o que estas pesquisas fazem é escolher cidades 
com perfil parecido e verificar se as diferenças observadas em 
termos de criminalidade têm alguma relação com o número 
de policiais empregados. A conclusão a que se chegou foi 
que cidades com mais crimes têm mais policiais. Assim, por 
exemplo, todas as cidades americanas com mais de um milhão 
de habitantes têm as maiores proporções de policiais por 
habitante (320 por 100.000), mas têm também as maiores taxas 
de criminalidade grave (BAYLEY, 1994). Também, as pesquisas 
feitas com base em tendências históricas revelam uma ausência 
de conexão entre mais policiais e menos crimes: ao contrário, 
nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Canadá, tanto o 
número de policiais, quanto o número de crimes aumentaram 
simultaneamente, entre os anos 1970 e 1990. 

Apresentadas estas considerações, corroboramos com 
os critérios subjetivos apresentados por Araújo (2001, apud 
FONSECA, 2006, P.6), partindo-se da proporção apresentada 
pela ONU, qual seja, de 340 policiais para cada 100.000 
habitantes: 

a) Critérios de Importância de Segurança 
Pública - média mensal de ocorrências; números de 
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veículos; registro médio mensal de tráfico/uso de 
drogas; pontos de parada de ônibus (interestaduais 
e intermunicipais); existência de fronteiras com 
outros estados da Federação; existência de pontos 
sensíveis; existência de cadeias públicas e/ou 
presídios; disponibilidade de efetivo na sede de 
fração PM para recobrimento imediato; existência de 
transporte coletivo; existência de eventos especiais. 

b)Critérios de Importância Sócio-
Econômica – densidade demográfica; número de 
desempregados; população flutuante; existência 
de agências bancárias; existência de comércio 
de grande, médio e pequeno porte; existência de 
indústrias; existência de postos de distribuição de 
combustíveis. 

c) Critérios de Importância Educacional/
Cultural - existência de estabelecimentos de educação 
(fundamental, médio e superior); existência de 
órgãos de imprensa (TV, jornais e rádios); existência 
de eventos desportivos profissionais e amadores; 
existência de cinemas, teatros, casas de show e 
espetáculos, clubes etc. 

d) Critérios de Infra-Estrutura - quantidades 
de habitações; existência de hospitais, postos 
de saúde, dentistas etc.; existência de terminal 
rodoviário e/ou ferroviário; existência de 
aeroporto; existência de hotéis, pensões e pousadas; 
existência de rodovias e/ou ferrovias; existência 
de pontos turísticos; existência de prédios para 
aquartelamento; distância de outras frações. 

 

Seguindo este raciocínio, torna-se razoável afirmar que o 
estabelecimento do efetivo policial passa pela análise de critérios 
de natureza objetiva (quantidade da população) e de natureza 
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subjetiva (importância de segurança pública, importância sócio 
econômica, importância educacional/cultural e importância de 
infra-estrutura). 

Hoje a população do Ceará de acordo com o senso 2010 
é de 8.448.055, portanto, levando-se em conta, somente o 
critério objetivo, ou seja, de 340 policiais para cada 100 mil 
habitantes, seriam necessários 28.723 policiais militares. Como 
o efetivo previsto hoje para a Polícia Militar do Ceará é de 17.551, 
existiria uma carência de 11.172 policiais militares. No entanto, 
verificando junto ao Sistema de Acompanhamento Policial 
Militar – SAPM, constata-se que o efetivo hoje existente na 
PMCE é de cerca de 15.600 policiais militares, existindo, dessa 
forma, uma carência de 13.123 policiais militares.  

Dividindo-se a população em Três grandes eixos, quais 
sejam, capital, Região Metropolitana de Fortaleza e Interior do 
Estado, teríamos as seguintes proporções:  

 Tabela 3 
 Comparativo: população e efetivo policial militar levando-se em 

consideração somente do critério objetivo. 
Localidade População Efetivo 

previsto 
Efetivo 

existente 
Efetivo 

necessário 
Ceará 8.488.055 17.551 15.600 28.860 
Capital Região 2.452.185 

 
4.260 

 
4.807 

 
8.338 

Metropolitana 1.163.470 2.405 2.048 3.956 
Interior 4.872.400  10.801 8.745 16.566 

Fonte: IBGE Senso 2010 – SAPM  
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Verifica-se, então que se faz necessário um aumento de 
63,65% em relação ao efetivo previsto e de 84,12% em relação 
ao efetivo existente em todo Estado. 

Com relação à Capital, Região Metropolitana e Interior 
do Estado, não foi possível constatar os efetivos previstos. Em 
virtude dessa desinformação, analisaremos a relação entre o 
efetivo existente e o necessário. 

Quanto à Capital se faz necessário um incremento de 
45,75% em relação ao efetivo existente. 

Na Região metropolitana a carência é de 93,16% em 
relação ao efetivo existente. 

No Interior do Estado a deficiência é de 103,1% em relação 
ao efetivo existente.  

Observemos que se for aplicado, no Estado do Ceará 
apenas o critério objetivo, ou seja, a relação entre policiais e o 
número de habitantes, as maiores carências de efetivo estão na 
Região Metropolitana e no Interior do Estado. 

Isto posto, podemos dizer que o estudo dos critérios 
objetivos e subjetivos, de forma conjunta, possibilitaria 
a administração traçar parâmetros capazes de facilitar o 
dimensionamento do efetivo necessário, acarretando efeitos na 
execução do policiamento ostensivo. 

 

 

3.3. Indicadores sociais 
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Buscando ilustrar este trabalho, trazemos à colação o 
mapa da violência relativamente aos homicídios ocorridos  
no Brasil e no Ceará, destacando, pormenorizadamente as taxas 
inclusive na capital/Região Metropolitana e Interior do Estado. 

Os dados a seguir apresentados foral coletados junto ao 
Mapa da Violência 2012. 

Um trabalho produzido pelo Instituto Sangari, intitulado 
de “Os Novos Padrões da Violência Homicida do Brasil.    

Considerando que a Lei de Organização Básica em vigor 
na PMCE, remonta de 1977, ou seja, final dos anos setenta, 
apresentamos as taxas de homicídios no Brasil e no Ceará, 
proporcionais a cada grupo de 100 mil habitantes a partir de 
1980.  

Ressalte-se a importância de se tratar esses dados, 
pormenorizadamente, para, juntamente com a análise dos 
critérios objetivos e subjetivos já apresentados, criar-se 
possibilidades de avaliar, de acordo com as características 
de cada localidade, além da quantidade de policiais, os tipos 
e processos de policiamento mais adequados, com vistas a 
proporcionar uma distribuição de efetivo policial eficiente, 
eficaz e efetiva. 

Evidentemente que os índices apresentados dizem 
respeito a evolução do crime de homicídio, independente 
da localidade específica, do poder econômico ou do nível de 
educação dos envolvidos, mas um apanhado geral dos números 
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contabilizados, pois considerando que o bem maior tutelado 
pelo Estado é a vida, tal critério foi eleito, neste trabalho para 
medir o nível da violência.     

Importante também esclarecer que o Estado, nem sempre, 
estará em condições de aumentar o efetivo, por diversos fatores, 
desde a situação orçamentária até a capacidade formativa da 
Corporação. 

Por meio dos indicadores a seguir colecionados, torna-
se possível realizar uma análise diagnóstica da situação e 
evolução dos homicídios no Brasil e no Ceará, de modo a, como 
dito anteriormente, contribuir para os estudos necessários 
com vistas a uma distribuição não apenas quantitativa, mas 
também qualitativa do efetivo policial militar na capital, região 
metropolitana e no interior do Estado. 

Destaque-se que na análise diagnóstica a ser desenvolvida, 
se faz imperioso identificar os locais e horários onde esses 
crimes ocorreram, assim como outras características, tais como 
arma utilizada, motivação, dentre outros julgados pertinentes. 

 

 Tabela 4 
 Taxas de Homicídio por Área. Ceará. 1980/2010 

 
 

Ano 
 

Brasil 
 

Ceará 
Capital + região 
Metropolitana 

 
Interior 

1980 11,7 8,3 21,3 2,4 
1981 12,6 9,2 21,3 3,6 
1982 12,6 9,0 19,1 4,1 
1983 13,8 10,9 22,5 5,2 
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1984 15,3 10,4 21,4 4,7 
1985 15,0 9,4 20,1 3,9 
1986 15,3 8,9 17,8 4,1 
1987 16,9 7,2 14,2 3,3 
1988 16,8 8,3 15,7 4,2 
1989 20,3 9,8 20,4 3,7 
1990 22,2 8,8 16,1 4,6 
1991 20,8 9,7 17,7 4,8 
1992 19,1 8,4 15,3 4,2 
1993 20,2 10,7 18,8 5,7 
1994 21,2 9,5 17,1 4,7 
1995 23,8 12,6 24,9 4,9 
1996 24,8 13,0 21,9 7,1 
1997 25,4 14,8 23,8 8,8 
1998 25,9 13,4 17,5 10,7 
1999 26,2 15,6 22,8 10,7 
2000 26,7 16,5 26,2 10,1 
2001 27,8 17,2 24,9 12,0 
2002 28,5 18,9 27,7 12,8 
2003 28,9 20,1 26,8 15,5 
2004 27,0 20,0 27,2 15,1 
2005 25,8 20,9 29,6 14,7 
2006 26,3 21,8 31,9 14,6 
2007 25,2 23,2 36,4 13,8 
2008 26,4 24,0 35,0 16,2 
2009 27,0 25,7 35,0 19,0 

2010* 26,2 29,7 42,9 20,3 

Fonte: Mapa da Violência 2012 – Os novos padrões da violência homicida 
no Brasil Instituto Sangari. 2010* Dados preliminares 

De acordo com a análise apresentada pelo Instituto 
Sanagari, o histórico de homicídios no Ceará está dividido em 
três períodos distintos.   

Primeiro período: 1980/1994. Taxas 
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estaduais relativamente baixas para o contexto 
nacional, mantendo-se quase constantemente em 
torno dos 10 homicídios em 100 mil habitantes. O 
crescimento anual do estado: 0,9% ao ano contrasta 
com o nacional de 4,3% pelo que a brecha se amplia: 
os índices do estado tendem a se afastar do nível 
nacional. Se em 1980 a taxa do estado era 29% 
menor que a nacional para 1994 já é 55% menor. 
A responsabilidade pelo leve incremento das taxas 
estaduais deve-se exclusivamente ao interior, cujo 
aumento de 92,5% no período anula totalmente 
a queda de 19,6% que se registra na região 
metropolitana (RM) de Fortaleza. 

Segundo período: 1994/1998. As taxas do 
estado se elevam significativamente – 41,3% nos 
quatro anos – acima do crescimento nacional, que 
foi de 22,3%. Novamente aqui vai ser o interior do 
estado o responsável quase absoluto pelo incremento 
da violência no estado: cresce 127% enquanto a RM 
praticamente estagna, só cresce 1,9% no quadriênio. 
Terceiro período: 1998/2010*. As taxas estaduais 
continuam a crescer num ritmo bem acima da média 
nacional, mas agora impulsionada pelo crescimento 
acelerado da RM de Fortaleza, que cresce 7,8% ao 
ano e também com forte participação do interior 
– 5,5% de aumento ao ano. Esse acréscimo anual 
eleva a taxa do estado a 29,7 homicídios em 100 mil 
habitantes no ano 2010, superando a taxa nacional, 
pela primeira vez no seu histórico. (Instituto 
Sangari). 
 

Retratando cada um dos três períodos, teremos a seguinte 
configuração de crescimento nacional comparado ao Estado do 
Ceará. 
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 Tabela 5 
 Crescimento% total e ao ano por período e área. Ceará. 1980/2010* 

 
Área 

1980 - 1994 1994 – 1998 1998 - 2010 
% Total % Ano % Total % Ano % Total % Ano 

Brasil 81,5 4,3 22,3 5,2 1,0 0,1 
Ceará 13,9 0,9 41,3 9,0 121,7 6,9 

Capital + RM -19,6 -1,5 1,9 0,5 145,6 7,8 
Interior 92,5 4,8 127,0 22,7 90,0 5,5 

Fonte: Mapa da Violência 2012 – Os novos padrões da violência homicida 
no Brasil Instituto Sangari. 2010* Dados preliminares 

 

Observa-se claramente que as taxas de homicídio no 
Estado do Ceará, a partir de 1994 passam a crescer em ritmo 
acelerado, ultrapassando a média nacional. 

Vejamos a representação gráfica da evolução dos 
homicídios no Brasil, no Ceará, na Capital e Região Metropolitana 
e no interior do Estado, de acordo com os dados consolidados 
na tabela 4.   

 
   Gráfico 1 

Evolução dos homicídios – Brasil/Ceará/RM de Fortaleza. 1980/2010* 

 
Fonte: Mapa da Violência 2012 – Os novos padrões da violência homicida 

no Brasil Instituto - Sangari. 2010* Dados preliminares 
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Enquanto os índices de homicídios, a partir 
de 2004 vem mantendo-se quase  constantes no 
Brasil, no Estado do Ceará os índices deram um 
salto de 20 para 29,7 homicídios por cada 100 mil 
habitantes. 

No interior do Estado estes números saltam 
de 15,1 para 20,3 homicídios por cada 100 mil 
habitantes. 

Contudo, é na Capital e Região metropolitana 
que os números tornam-se mais expressivos, ou 
seja, o número de homicídios saiu de 27,2 por cada 
100 mil habitantes em 2004, para 42,9 em 2010. 

 

4. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A ESTRUTURA 
VIGENTE NA LOB E A PROPOSTA APRESENTADA 
PELA PMCE 

O Estado do Ceará possui uma população de 
aproximadamente 2.500.000 habitantes e, de acordo com o 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 
o crescimento econômico do Estado em 2011 foi de 3,5%. 

 O setor Industrial cearense é composto por quatro 
ramos, a destacar: a Indústria Extrativa mineral, Indústria de 
Transformação, Construção civil e Eletricidade, gás, água e 
esgoto.  

Porém, os serviços representam, aproximadamente, 
70% da economia cearense e dentre suas atividades, o maior 
destaque cabe ao Comércio, em particular o varejista, que desde 
2004 vem crescendo.  
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Outra atividade que contribui para a economia cearense 
é o turismo, devido às ações que estão sendo implementadas, 
como a conclusão do Centro de Eventos, cuja inauguração 
trará um maior número de turistas para visitar a capital 
cearense, notadamente ligado a feiras culturais e de negócios, 
possibilitando a geração de emprego e renda em períodos de 
baixa estação. 

O grande número de Instituições de Ensino Superior atrai 
um número considerável de pessoas para o Estado, em todas as 
regiões, tal procura se dá também em virtude da diversidade de 
cursos. 

Portanto, é possível afirmar que o Ceará é hoje um 
importante centro de desenvolvimento, necessitando assim 
de um incremento considerável na estrutura e nos serviços 
prestados na área da Segurança Pública. 

A estratégia direciona as medidas a serem adotadas e o 
planejamento de acordo com as necessidades verificadas. No 
entanto, deve-se tomar cuidado conforme alerta Pedro Mandelli, 
[et al] (2003, p. 58) “... a estratégia é uma potente ferramenta da 
organização capaz de produzir importantes efeitos que, se forem 
mal conduzidos, podem também acabar por levar a resultados 
desastrosos.”  No caso do presente trabalho, voltada para o 
enfrentamento das causas e das conseqüências da violência. 
Partindo dessa premissa dedicaremos este capítulo a análise 
entre a estrutura organizacional da PMCE, de acordo com a 
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atual Lei de Organização Básica e a proposta de reorganização. 

4.1. Comparativo da estrutura operacional do 
Comando de Policiamento da Capital 

 

Quadro 1 
Comparativo da estrutura do Comando de Policiamento da Capital. 

COORDENADORIA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL (CPC) 
COMO É HOJE 

 
SITUAÇÃO PROPOSTA  

 
 

02 Batalhões POG, sendo: 

01 no Centro da Cidade (5º BPM) 

01 no Conjunto Esperança (6º BPM). 

 

 

08 COMPANHIAS SENDO: 

06 no 5º BPM 

02 no 6º BPM 

 

05 Batalhões DE POG, SENDO: 

01 no Centro da Cidade (5º BPM) 

01 no Conjunto Esperança (6º BPM) 

01 na Aldeota (8º BPM) 

01 em Messejana (16º BPM) 

01 no Conj. José Walter (17º BPM) 

 
20 Companhias, sendo: 

04 em cada Célula (BPM). 

 

Fonte: Mensagem de Projeto de lei nº 7.399, de 20 de agosto de 2012, 
encaminhada pelo Governo do Estado e aprovada na Assembléia 

Legislativa do Estrado do Ceará.  
 

O  Comando  de  Policiamento  da Capital – CPC, 
atualmente é o responsável pela coordenação do policiamento 
ostensivo geral na Capital e na Região Metropolitana de 
Fortaleza. Além de também coordenar todas as atividades de 
policiamento especializado: 
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CHOQUE, CAVALARIA, MEIO AMBIENTE, TURISMO, 
EVENTOS, RONDAS DE AÇÕES INTENSIVAS E OSTENSIVAS 
(RAIO). Além disso, também possui comandamento sobre o 
policiamento de guarda. 

Como se observa é, de fato, um grande comando na PMCE. 
Nota-se que, se o Comandante do Policiamento do Interior - 
CPI necessitar de apoio de qualquer unidade especializada terá 
que aguardar a análise do Comandante do CPC. 

Dessa forma é possível afirmar que hoje, o Comandante 
do CPC exerce influência direta no desempenho do policiamento 
não apenas da Capital, como o próprio nome sugere, mas em 
todo Estado do Ceará.  

Essa característica de ação tão ampla  pode estar fazendo 
com que o CPC deixe de se concentrar de forma otimizada 
nos problemas afetos à violência e criminalidade na capital 
cearense, além de ter o poder de interferir no planejamento 
realizado para o enfrentamento desses mesmos problemas no 
interior do Estado.    

Hoje existem (2) dois Batalhões de Policiamento 
Ostensivo para realizar o policiamento na Capital e Região 
Metropolitana. O 5º e o 6º Batalhão. O primeiro formado 
por 7 (sete) companhias e o segundo, apesar de ser formado 
por 4 (quatro) companhias, dessas, duas atuam na capital, 
as outras duas são responsáveis pelo policiamento da Região 
Metropolitana de Fortaleza, embora tenham sido transformada 
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em “Batalhões provisórios”. 
Conforme se observou na representação gráfica da 

evolução dos homicídios mostrada no capítulo anterior, a 
Capital e Região Metropolitana tiveram um aumento bastante 
expressivo, ou seja, enquanto no interior do Estado o cenário 
passou de 15,1 para 20,3 homicídios por cada 100 mil habitantes, 
na Capital e Região Metropolitana esse número saiu de 27,2 
para 42,9. Muito acima do patamar nacional.   

A proposta apresentada pelo Comando da PMCE 
redimensiona a distribuição territorial de Fortaleza, assim como 
o desdobramento das Unidades e Subunidades operacionais. 

O CPC, portanto, ficará responsável, exclusivamente 
pelo policiamento ostensivo geral na cidade de Fortaleza, que 
representa hoje uma população, segundo dados do IBGE/2010, 
de quase 2.500.000(dois milhões e quinhentos mil) habitantes, 
residindo em uma área de aproximadamente 314,927 km², 
portanto, densamente povoada, registrando elevado índice de 
violência. Contudo, o Comando de Policiamento da Capital, de 
acordo com a proposta de estrutura apresentada, mais do que 
duplicará o número de Batalhões, pois sairá de dois para cinco, 
cada um com quatro companhias.  

Outro fator importante é o redesenho da divisão de 
responsabilidade territorial na capital, pois as sedes dos Batalhões 
estão com suas localizações previstas para os seguintes bairros: 
Aldeota, Centro, Conjunto Esperança, Conjunto Prefeito José 
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Walter e Messejana.  

   Mapa 1 

Atual distribuição dos Batalhões em Fortaleza. 

 
Fonte: Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI/PMCE  

 

Se observarmos atentamente o mapa veremos que o 5º 
Batalhão é responsável por quase todo policiamento da Cidade 
de Fortaleza, ressaltando ainda que o 8º Batalhão foi criado 
provisoriamente, pois até bem pouco tempo era denominado 
“1ª Companhia do 5º Batalhão”.    

Com a criação provisória do 8º Batalhão, houve uma 
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mudança significativa na responsabilidade do 5º Batalhão, pois 
toda subárea de responsabilidade, até então, da 1ª Companhia, 
passou para o recém criado Batalhão, passando este a ter 
subordinação direta para o Comando de Policiamento da 
Capital. 

Vejamos agora no mapa a distribuição territorial e o 
desdobramento das várias Unidades e Subunidades do CPC na 
proposta apresentada pelo Comando da Corporação:  

Mapa 2 
Proposta de distribuição dos Batalhões em Fortaleza. 

Fonte: Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI/PMCE  
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Como se pode observar, pela proposta, o 6º e o 8º 
Batalhões permaneceram, praticamente, com a mesma 
área territorial. Quanto ao 5º Batalhão, este foi desdobrado 
em 03 Batalhões, tendo sido criados os 16º e 17º Batalhões, 
procurando, dessa forma, capilarizar o policiamento na capital 
cearense, possibilitando ainda que os comandantes tenham 
uma responsabilidade de área menor, por conseguinte um 
maior controle sobre os fatos que ali ocorrem de modo que 
possam adotar ações mais efetivas nas comunidades locais.  

 
4.2. Criação do Comando de Policiamento 
Especializado – CPE 

O quadro abaixo apresenta um comparativo entre a 
estrutura atual da Corporação relativamente à responsabilidade 
do Comando de Policiamento da Capital e a situação projetada 
com a criação do Comando de Policiamento Especializado.   

Quadro 2  
Comparativo da estrutura do Comando de Policiamento da 

Capital/criação do CPE. 
COORDENADORIA DO COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO 

COMO É HOJE 
 

SITUAÇÃO PROPOSTA  
 

O CPC também comanda as Unidades de 
Policiamento Especializado.  

Está sendo criado o Comando de 
Policiamento Especializado 
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01 Batalhão de Polícia de Choque 04 
Companhias de Polícia de Choque, 
sendo: 
01 Companhia de COTAM 
01 Companhia de CDC 
01 Companhia de GATE 
01 Companhia de Policiamento com cães 

 
01 Batalhão de Polícia de Choque 
05 Companhias de Polícia de Choque, 
sendo: 
01 Companhia de COTAM 
01 Companhia de CDC 
01 Companhia de GATE 
01 Companhia de Operações Rurais. 
01 Companhia de Policiamento com 
cães. 

 

 
01 Esquadrão de polícia montada. 

 

 
01 Regimento de Policia Montada. 
04 Esquadrões de Policia Montada, 
sendo: 
02 Esquadrões em Fortaleza; 
02 Esquadrões no interior do Estado, 
sendo 01 na Região Norte e 01 na Região 
Sul. 

 
 
 
Policiamento Turístico (sem estrutura 
definida) 
 

01 Batalhão de Policiamento Turístico 04 
Companhias de Policiamento Turístico, 
sendo: 
01 em Fortaleza; 
01 em Jijoca de Jericoaquara; 
01 em Trairi; 
01 em Beberibe. 

 
03 cias independentes de guarda de 
poderes, vinculadas diretamente ao CPC. 

 
03 Companhias de Policiamento de 
Guarda (Poder Executivo – Legislativo e 
Judiciário). 

01 Batalhão de Segurança Patrimonial 
01 Companhia de Segurança 
Patrimonial. 

01 Batalhão de Segurança Patrimonial 
02 Companhias de Segurança Patrimonial. 

 

01 Companhia Independente de 
Polícia de Meio Ambiente, vinculada 
diretamente ao CPC. 

01 Batalhão de Policia de Meio Ambiente:  
04  Companhias  de  Polícia  de  
Meio 
Ambiente, sendo: 
01 Cia em Fortaleza; 
01 Cia em Juazeiro do 
Norte; 01 Cia o em 
Pecém; 01 Cia em Sobral. 
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01 Companhia Provisória de 
Policiamento de Eventos.  
 

01 Batalhão de Policiamento de Eventos. 
02 Companhias de Policiamento de 
Eventos 
 

01 Batalhão de Policiamento com 
Motocicletas, vinculado ao CPC. 

01 Batalhão de Policiamento com 
Motocicletas, vinculado diretamente ao 
CPE. 
04  Companhias  de  Policiamento  
com 
Motocicleta 
 

Fonte: Mensagem de Projeto de lei nº 7.399, de 20 de agosto de 2012, 
encaminhada pelo Governo do Estado e aprovada na Assembléia 

Legislativa do Estrado do Ceará.  
 

Conforme relatado anteriormente, o Comando de 
Policiamento da Capital  acumula a responsabilidade de 
coordenar todas as atividades de policiamento especializado 
no Estado. Com a proposta apresentada o policiamento 
especializado terá um comando próprio, assim como serão 
reestruturadas todas as Unidades/Subunidades. 

O quadro 2 nos mostra, pormenorizadamente, o 
comparativo entre as duasestruturas o qual passamos a delinear: 

O Batalhão de Polícia de Choque será incrementado 
com mais uma Companhia que será responsável pelas 
operações rurais. Ressalte-se que tal subunidade já foi criada 
informalmente e encontra-se atuando de forma intensiva há 
quatro meses. 

O Regimento de Polícia Montada será transformado 
em Regimento, formalizando-se a sua interiorização com um 
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Esquadrão na Região norte e outro na Região Sul do Estado. 
O policiamento turístico, que até então não tinha 

estrutura definida, passará a ter, formalmente, a estrutura de 
um Batalhão, composto por 04 Companhias. 

O policiamento de Guarda dos Poderes é realizado por 
três Companhias independentes. A estrutura permanecerá, 
contudo, subordinada diretamente ao Comando de Policiamento 
Especializado.  

O Batalhão de Segurança Patrimonial, responsável pela 
segurança dos próprios públicos, também passa a ter uma 
estrutura formal sendo composto por duas Companhias. 

A Companhia Independente de Policiamento do Meio 
Ambiente foi transformada em Batalhão, composto por 
04 Companhias, sendo uma em Fortaleza, uma na Região 
metropolitana da Capital e outras duas no interior do Estado, 
uma na Região Norte e outra na Região Sul. 

Outra mudança é a criação do Batalhão de Policiamento 
de Eventos. Tal função atualmente é desenvolvida por uma 
Companhia provisória. Na proposta, o Batalhão criado será 
integrado por duas Companhias. 

Finalizando as Unidades que compões o CPE, temos o 
Batalhão de Policiamento com Motocicletas, ou Batalhão de 
Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas – BPRAIO, composto 
por quatro Companhias, o qual deixará de ser subordinado 
diretamente ao CPC. 
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Com esta mudança na estrutura da Polícia Militar do 
Ceará, podemos dizer que será dado um importante passo 
para a definição de competências dentro do grande universo 
de ações realizadas com vista à preservação da ordem pública, 
isto considerando que a estrutura anterior já não atendia às 
necessidades da Corporação para o cumprimento de seu 
desiderato constitucional, qual seja, a preservação da ordem 
pública.  

Contudo, esta inovação requer um estudo pormenorizado 
acerca das pessoas que irão ocupar as funções estratégicas 
dentro desse intrincado sistema, com tantas especialidades 
diferentes.      
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4.3. Criação do Comando de Policiamento 
Metropolitano - CPM 

O quadro a seguir apresenta um comparativo entre a 
estrutura atual da Corporação relativamente à responsabilidade 
do Comando de Policiamento da Capital e a situação projetada 
com a criação do Comando de Policiamento Metropolitano.  

Quadro 4. Comparativo da estrutura do Comando de Policiamento da 
Capital/criação do CPM. 

COORDENADORIA DO COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO 
COMO É HOJE SITUAÇÃO PROPOSTA  

 
O CPC também comanda a região 
metropolitana. 
 

 
Está  sendo  criada  a  
Coordenadoria  de 
Policiamento Metropolitano. 

 
 
 
 
02 Companhias de POG pertencentes ao 
6º Batalhão.  

 
03 Batalhões de POG, sendo: 
01 em Maracanaú (14º 
BPM); 01 em Caucaia 
(12º BPM); 01 no Eusébio 
(15ºBPM). 
10 Companhias, sendo: 
03 no 14º BPM; 
04 no 12º BPM; 
03 no 15º BPM. 

 
 
 
 
01 Companhia de Guarda de 
Estabelecimento Penal. 
 

 
01 Batalhão de Policiamento de Guarda 
de Estabelecimentos Penais e Centros 
Educacionais. 
05 Companhias sendo: 
01 em Aquiraz; 
02 em 
Fortaleza; 01 
em Sobral 01 
em Juazeiro. 

 
Fonte: Mensagem de Projeto de lei nº 7.399, de 20 de agosto de 2012, 

encaminhada pelo Governo do Estado e aprovada na Assembléia 
Legislativa do Estrado do Ceará.  
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Como já explicitado, atualmente o Comando de 
Policiamento da Capital também é responsável pelo policiamento 
ostensivo na Região Metropolitana de Fortaleza - RMF. Hoje o 
policiamento da RMF é realizado por dois Batalhões Provisórios. 
Estes Batalhões, inclusive, estão sendo formalizados na proposta 
apresentada pela PMCE, além da criação de um terceiro. 

Além do policiamento ostensivo geral, na RMF está a 
sede da 2ª Companhia de Policiamento de Guarda, responsável 
pela guarda externa dos estabelecimentos penais do Estado, 
também subordinada ao CPC. 

Com a aprovação da proposta de organização básica 
da PMCE recém aprovada, está sendo criado o Comando de 
Policiamento Metropolitano – CPM, o qual ficará encarregado 
pelo policiamento nesta região, bem como pela coordenação do 
policiamento de guarda nos estabelecimentos penais e centros 
educacionais. 

   Para tanto, estão sendo criados três Batalhões de 
Policiamento Ostensivo e um Batalhão de Policiamento de 
Guarda. 

Vejamos agora no mapa a distribuição territorial e 
o desdobramento das Unidades e Subunidades do CPM na 
proposta apresentada pelo Comando da Corporação: 
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Mapa 3 
Mapa com a proposta de distribuição dos Batalhões na Região 

Metropolitana de Fortaleza.  

     
Fonte: Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI/PMCE  

 

Com a criação do CPM a distribuição dos municípios de 
acordo com cada Batalhão é a seguinte: 

12º Batalhão: São Gonçalo do Amarante e Caucaia; 
14º Batalhão: Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, 

Guaiuba e Itaitinga. 
17º Batalhão: Eusébio, Aquiraz, Horizonte, Pacajus, 
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Chorozinho, Pindoretama e Cascavel.  
  
4.4. Reestruturação do Comando de Policiamento 
do Interior - CPI 

O quadro abaixo apresenta um comparativo entre a 
estrutura atual da Corporação 

relativa à responsabilidade do Comando de Policiamento 
do Interior e a situação projetada com a criação do Comando de 
Policiamento do Interior Norte e Sul.   

Quadro 5 

Comparativo da estrutura do Comando de Policiamento do Interior 
COORDENADORIA DO COMANDO DE POL. DO INTERIOR I E II 

COMO É HOJE SITUAÇÃO PROPOSTA  
 

 
Há apenas um Comando de Policiamento 
do Interior, sediado em Fortaleza, com 5 
batalhões, sendo: 
 

 
O interior do Estado está sendo dividido 
em dois Grandes Comandos um com sede 
prevista para Sobral (CPI Norte) e o outro 
para Juazeiro do Norte (CPI Sul), com um 
total de 9 Batalhões. 
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 01 em Russas; 
1ª CIA – Russas 
2ª CIA – Quixadá 
3ª CIA – Jaguaribe 
4ª CIA – Limoeiro 
5ª CIA - Pacajús 
01 em Juazeiro; 
1ª CIA – Juazeiro 
2ª CIA – Iguatu 
3ª CIA – Brejo Santo 
4ª CIA – Campos Sales 
5ª CIA – Crato 
01 em Sobral; 
1ª CIA – Sobral 
2ª CIA – Tianguá 
3ª CIA – Camocim 
01 em Canindé; 
1ª CIA – Canindé 
2ª CIA – Baturité 
3ª CIA – Itapipoca 01 
em Crateús. 
1ª CIA – Crateús 
2ª CIA – Tauá 
3ª CIA – Nova Russas 
 

            CPI – I (Região Norte) 
04 BATALHÕES SENDO: 
01 em Itapipoca; 
01 em Sobral; 
01 em Canindé; 
01 em Crateús. 
15 Companhias, sendo: 
04 no BPM de Itapipoca; 
04 no BPM de Sobral; 
04 no BPM de 
Canindé; 03 no BPM 
de Crateús. CPI – II 
(Região Sul) 
05 BATALHÕES, SENDO: 
01 em Russas; 
01 em Juazeiro do Norte; 
01 em 
Quixadá; 01 
em Iguatu; 01 
em Tauá. 
18 Companhias, sendo: 
04 no BPM de Russas; 
05 no BPM de Juazeiro do Norte; 
03 no BPM de Quixadá; 
03 no BPM de Iguatu;  

03 no BPM de Tauá. 

Fonte: Mensagem de Projeto de lei nº 7.399, de 20 de agosto de 2012, 

encaminhada pelo Governo do Estado e aprovada na Assembléia 

Legislativa do Estrado do Ceará.  
 

Atualmente o policiamento no interior do Estado é 
exercido por um Comando único, Comando de Policiamento 
do Interior – CPI, cuja sede está localizada em Fortaleza, sendo 
composto por 05 Batalhões de policiamento ostensivo geral. 

O comando da PMCE propõe a divisão do policiamento 
do interior em duas regiões: CPI I - Região Norte e CPI II – 
Região Sul. O CPI Norte com sede em Sobral e o CPI Sul em 
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Juazeiro do Norte. 
Além disso, a estrutura sai dos atuais 05 Batalhões para o 

total de 09. Sendo 04 localizados na área do CPI Norte e 05 na 
área do CPI Sul.  

O CPI que até então possui 05 Batalhões localizados nos 
municípios de Russas, Canindé, Crateús e Juazeiro. Além dos 
provisórios em Itapipoca e Iguatu, terá o incremento de mais 
02: um no município de Quixadá e outro no município de Tauá. 

Vejamos agora no mapa a distribuição territorial e o 
desdobramento das Unidades e Subunidades do CPI na proposta 
apresentada pelo Comando da Corporação: 

Mapa 4 
Proposta de distribuição dos Batalhões no interior do Estado CPI - I (Norte).

 

Fonte: Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI/PMCE  
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Com a criação do CPI Norte a distribuição dos Batalhões 
no território é a seguinte: 

3º Batalhão: cuja sede continuará sediada no município 
de Sobral; 

4º Batalhão: permanecendo com a sede em Canindé; 
7º Batalhão: sem alteração na localização da sede continua 

em Crateús; 11º Batalhão: com sede fixada no município de 
Itapipoca.  

Mapa 5 
Proposta de distribuição dos Batalhões no interior do Estado CPI - II (Sul). 

 
Fonte: Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI/PMCE  

 

Com relação ao CPI Sul a distribuição dos Batalhões no 
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território é a seguinte: 
1º Batalhão: A sede continua no município de Russas; 
2º Batalhão: A sede continua no município de Juazeiro; 
9º Batalhão: Será sediado em Quixadá; 
10º Batalhão: com sede fixada no município de Iguatú. 
13º Batalhão: terá como sede o município de Tauá. 

 

4.5. Reestruturação do Policiamento Rodoviário 
- BPRV 
O quadro abaixo apresenta a projeção do Policiamento 

Rodoviário Estadual em relação à estrutura atual existente.  

Quadro 6 
Comparativo da estrutura do Policiamento Rodoviário 

COMANDO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL 
COMO É HOJE SITUAÇÃO PROPOSTA  

 
 
 
 
 
01 Companhia de  Policiamento 
Rodoviário.  

Está sendo criado um Batalhão de 
Policiamento Rodoviário com sede em 
Fortaleza, composto de 02 Companhias. 
 
02 Companhias, sendo: 
01 para orientar o policiamento na 
Capital e Região Metropolitana; 
01 para orientar o policiamento no 
interior do Estado 

 
Fonte: Mensagem de Projeto de lei nº 7.399, de 20 de agosto de 2012, 

encaminhada pelo Governo do Estado e aprovada na Assembléia 
Legislativa do Estrado do Ceará.  

 Atualmente o policiamento rodoviário é desenvolvido 
por uma Companhia de Policiamento Rodoviário subordinada 
diretamente ao CPI; na proposta apresentada está sendo criado 
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Batalhão de Policiamento Rodoviário, integrado por duas 
Companhias, uma para orientar o policiamento na Capital e 
Região Metropolitana e a outra para orientar o policiamento no 
interior do Estado. 

Deixa de ser vinculado ao CPI, subordinando-se 
diretamente ao Comando Geral da PMCE.  

  

4.6. Criação da Coordenadoria do Comando de 
Policiamento Comunitário – CPCOM
 
No quadro a seguir demonstra-se os impactos da 

transformação do Batalhão de Policiamento Comunitário em 
Coordenadoria de Policiamento Comunitário. 

Quadro 7 

Comparativo da estrutura do Comando de Policiamento Comunitário 

Fonte: Mensagem de Projeto de lei nº 7.399, de 20 de agosto de 2012, 
encaminhada pelo Governo do Estado e aprovada na Assembléia

Legislativa do Estrado do Ceará.  
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 Atualmente existe um Batalhão com responsabilidade 
para a realização do  policiamento comunitário em todo 
Estado. A proposta de reestruturação transforma o Batalhão de 
Policiamento Comunitário em uma Coordenadoria, composta 
por 05 Batalhões: um na capital, um na Região Metropolitana 
e três no interior do Estado, distribuídos nas regiões norte, 
central e sul. 

Cada Batalhão de Policiamento Comunitário será composto 
de pelo menos 03 Companhias. Dessa forma o policiamento 
comunitário segue a mesma linha de  descentralização utilizada 
para os demais tipos e processos de policiamento ostensivo 
previstos na Polícia Militar do Ceará. 

 

4.7.  Comparativo da estrutura dos Órgãos de 
Direção Superior; Assessoramento Superior e 
de Execução Instrumental 

O Comando Geral juntamente com o Comando Geral 
Adjunto deixam de ser considerados órgãos de direção geral 
e passam a ser denominados órgãos de direção superior, já a 
Secretaria Executiva exercerá a função de gerência superior.  

Estão sendo criadas as seguintes Assessorias: de 
Desenvolvimento Institucional, de Análise e Estatística 
Institucional e de Comunicação. 

A Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADIN) 
será o Órgão a quem caberá examinar a política estadual de 
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segurança pública, em particular na parcela constitucional 
que compete à Polícia Militar e apresentar soluções para 
o treinamento e aperfeiçoamento do pessoal e do sistema 
organizacional da Corporação. 

A Assessoria de Análise e Estatística Institucional 
(ASAEI) será o Órgão a quem caberá a produção e difusão de 
informações estatísticas de interesse interno da PMCE, bem 
como a apreciação dos mapas criminais no território cearense.

Segui na próxima pagina o quadro 8 comparativo da 
estrutura dos òrgãos de drireção e a  assessoramento superior 
e de execuçãoinstitucional.
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Quadro 8 
Comparativo da estrutura dos Órgãos de Direção e Assessoramento 

Superior e de Execução Instrumental 
COMO É HOJE SITUAÇÃO PROPOSTA  

Órgãos de Direção 
 
Comando Geral 
 
Direção Geral: 
 
Estado Maior 
Chefe; 
Subchefe (É o Secretário Executivo); 
1ª Seção; 
2ª Seção; 
3ª Seção; 
4ª Seção; 
5ª Seção; 
6ª Seção; 
 
Direção Setorial: 

Diretorias 
Pessoal; 
Finanças; 
Apoio Logístico; 
Saúde e Assistência Social; 

Ajudância Geral 

Comissões 
Comissão de Promoção de Oficiais; 
Comissão de Promoção de Praças.  
 
Assessorias 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Comunitária 
Assessoria de Tecnologia da Informação 
 

 
 
 
 
 
Órgãos de Direção Superior: 
Comando Geral 
Comando Geral Adjunto. 
 
Órgãos de Gerência Superior: 
Secretaria Executiva 
 
Órgãos de Assessoramento Superior 
Assessoria Jurídica 
Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional Assessoria de Análise e 
Estatística Institucional Assessoria de 
Comunicação. 
 
Órgãos de Execução Instrumental. 
Coordenadoria  de  Apoio  
Logístico  e 
Patrimônio. 
Coordenadoria Administrativo-
Financeira.  
Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 
Coordenadoria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 
Coordenadoria de Saúde e Assistência 
Social. 
Coordenadoria do Colégio da PMCE. 
 

 

Fonte: Mensagem de Projeto de lei nº 7.399, de 20 de agosto de 2012, 
encaminhada pelo Governo do Estado e aprovada na Assembléia 

Legislativa do Estrado do Ceará.   
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A Assessoria de Comunicação (ASCOM) será o Órgão 
responsável pelo assessoramento do Comandante-Geral em 
assuntos civis, compreendendo relações públicas, relações com 
a imprensa, controle do acervo histórico-cultural, divulgação 
e Cerimonial Civil.  Além das Assessorias estão sendo criadas 
as seguintes Coordenadorias: de Apoio Logístico e Patrimônio, 
Administrativo Financeira, de Gestão de Pessoas, de Tecnologia 
da Informação e Comunicação, de Saúde e Assistência Social e 
a Coordenadoria do Colégio da PMCE. 

 A Coordenadoria de Apoio Logístico e Patrimônio 
(CALP) será o Órgão de execução instrumental, responsável 
pelo desenvolvimento, coordenação, fiscalização e controle das 
atividades de suprimento e manutenção de material, de obras 
e de patrimônio. 

A Coordenadoria Administrativo-Financeira (COAFI) 
será o Órgão de direção setorial do sistema financeiro e 
contábil, responsável pelo desenvolvimento, fiscalização, 
controle e auditoria das atividades de administração financeira, 
orçamentária e contabilidade da Corporação, bem como pela 
distribuição dos recursos financeiros, administração das 
compras e gestão de contratos e convênios. 

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) será o Órgão 
de execução instrumental, responsável pelo desenvolvimento, 
coordenação, fiscalização, orientação, acompanhamento e 
controle das atividades relacionadas com a classificação e 
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movimentação de pessoal, mobilização, inativos, cadastro 
e avaliação, direitos, deveres, incentivos, gerenciamento e 
inspeção da folha de pagamento, identificação e pessoal civil.   

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CTIC) é o Órgão de execução instrumental 
responsável pelo planejamento, coordenação, controle e 
execução as atividades de informática e telecomunicação, bem 
como por promover a elevação da qualidade dos serviços, através 
da eficiência e economicidade das atividades administrativas e 
operacionais da Corporação. 

Coordenadoria de Saúde e Assistência Social (CSAS) 
é o Órgão de execução instrumental, responsável pelo 
desenvolvimento, coordenação,fiscalização,   acompanhamento   
e   controle   das  atividades  técnico-administrativas relativas 
aos serviços de saúde prestados aos militares estaduais ativos e 
inativos, seus dependentes e pensionistas. 

A Coordenadoria do Colégio da Polícia Militar (CPMCE) 
será o Órgão responsável por ministrar o ensino fundamental 
e médio a alunos de ambos os sexos, dependentes legais de 
militares da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Ceará, e de policiais de carreira da Polícia 
Civil do Estado do Ceará, bem como para filhos de civis, buscando 
desenvolver nos alunos o sentimento de amor à Pátria, a sadia 
mentalidade de disciplina consciente, o culto às tradições 
nacionais, regionais e o respeito aos direitos humanos. 
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As funções antes previstas para o Estado Maior Geral 
(EMG) serão designadas para os órgãos de assessoramento 
superior e de execução instrumental.  

Com o novo desenho estrutural da PMCE as funções 
que antes desempenhadas   pela  1ª Seção  do  EMG serão 
desempenhadas pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
as tarefas da 2ª Seção ficarão à cargo da Coordenadoria 
de Inteligência, a 3ª Seção será suprida pela Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional, a Coordenadoria de Apoio 
Logístico e Patrimônio assumirá as funções até então 
desempenhadas pela 4ª Seção do EMG, quanto a 5ª Seção 
os encargos ficarão sob a responsabilidade da Assessoria de 
Comunicação e a 6ª Seção terá suas atividades desempenhadas 
pela Célula de Elaboração de Projetos. 

 

4.8. Análise do impacto financeiro na implantação 
da estrutura proposta para a PMCE 

 

A mudança na estrutura organizacional da Polícia Militar 
do Ceará implicou na criação de muitas Unidades e Subunidades 
e juntamente com elas foram, concomitantemente, criados os 
respectivos cargos comissionados. 

Por meio da tabela abaixo é possível verificar a repercussão 
financeira decorrente da implementação da estrutura proposta 
pelo Comando da PMCE.     
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Tabela 6 
 Repercussão financeira – Nova estrutura da PMCE  

Fonte: Secretaria Executiva (PMCE) 
 

Como podemos observar, na estrutura atual da Polícia 
Militar do Ceará existem 107 cargos comissionados. Com a 
proposta serão criados 459, ou seja, 352 cargos a mais, o que 
equivale a um aumento de 329% na quantidade de cargos 
comissionados. 

Essa incrementação nos cargos implica em uma majoração 
no valor pago mensalmente de R$ 473.462,09 (quatrocentos e 
setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e nove 
centavos). 

Isso nos leva a deduzir que anualmente, incluindo-
se os valores relativos ao pagamento de 13º salário e às 
férias regulamentares o montante da repercussão será de R$ 
6.311.249,66 (seis milhões, trezentos e onze mil, duzentos e 
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quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).    
   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Analisando a estrutura funcional da Polícia Militar do 
Ceará - PMCE, verificamos que a Instituição carrega consigo 
ainda muito do modelo burocrático de administração. Não 
percebemos de maneira clara a preocupação dos seus integrantes 
com os resultados da atividade policial militar no atendimento 
das demandas de segurança da comunidade. Geralmente 
estamos mais voltados para os procedimentos, com o modo 
de fazer, do que com os resultados a serem alcançados e os 
benefícios gerados.  

Todavia, é possível notar que já existe, no âmbito da 
Corporação, a ideia de que não podemos mais permanecer 
olvidando os grandes temas relativos à Instituição, como a 
atualização da legislação, a reorganização administrativa e 
operacional, o planejamento estratégico, a otimização dos 
recursos, a capacitação e valorização pessoal, entre outros.   

 Entretanto, com a apresentação de uma proposta de lei 
de organização Básica, a PMCE está tentando adequar-se ao 
modelo de gestão pública por resultados, viabilizando-se como 
instrumento para atingir os resultados almejados, mormente 
quanto aos reflexos na vida dos cidadãos, criando órgãos que 
permitam agir de maneira pró-ativa, com mais iniciativa, 
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orientando-se por metas e objetivos, avaliando os custos sem, 
no entanto, desconsiderar o desempenho da gestão. 

Tal postura, se realmente for posta em prática, contribuirá 
bastante para uma gestão mais eficiente e efetiva do policiamento 
ostensivo no Estado do Ceará. 

As Polícias Militares, em razão da característica militar 
burocrática, executam suas funções com base em vasto 
material normativo, desde a Constituição Federal, passando 
por leis Federais e Estaduais, chegando até os atos normativos 
mais simples. No Ceará temos a lei nº 13.729/06 (Estatuto 
dos Militares Estaduais), diploma que trata especificamente 
das condições de ingresso, direitos, deveres e condições de 
promoção e transferência para a inatividade. 

Não podemos deixar de registrar que a lei de Organização 
Básica da PMCE, Lei nº 10.145, de 23 de novembro de 1977, 
já não contempla, as ferramentas necessárias à prestação de 
um serviço de qualidade para a Sociedade e para sua  própria 
Gestão. 

Em 1985, por meio da lei n º 11.035, de 23 de maio deste 
mesmo ano, o efetivo da PMCE foi estabelecido em 10.085 (dez 
mil e oitenta e cinco) policiais militares. Desde então, somente 
em 2006, ou seja, 21 anos depois, por meio da Lei nº 13.767, 
de 28 de abril de 2006, este quantitativo foi alterado para os 
atuais 17.751 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e um) 
policiais militares, no entanto, a estrutura continuou a mesma 
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estabelecida em 1977. 
De outro norte, vários autores (SICURELLA, 2002; 

BAYLEY, 2001) afirmam ser menos importante aumentar o 
efetivo policial, que empregar corretamente o efetivo existente. 
Neste contexto, sugere-se empregar os policiais militares na 
sua atividade-fim, no policiamento preventivo e ostensivo, 
transformando os cargos administrativos ocupados por policiais, 
em cargos a serem ocupados por civis que, talvez, sejam mais 
eficientes e de menor custo, para o Estado.  

Nesta senda a PMCE vem, nos últimos quatro anos 
adotando este ensinamento, substituindo, cada vez mais os 
policiais militares que se encontram em funções administrativas 
por servidores civis. 

Importante destacar que somente o aumento do efetivo 
policial não é garantia de sucesso no enfrentamento das 
causas e conseqüências da violência. Necessário se faz uma 
análise dos aspectos objetivos (relação policiais/habitantes) 
e, secundariamente dos aspectos subjetivos (condições 
geográficas, sociais, econômicas, culturais, de infra-estrutura e 
de segurança pública). Assim, considerando os fatores objetivo 
e subjetivo, aliados ao correto emprego dos policiais militares, 
nas mais variadas atividades, provavelmente ocorrerá uma 
diminuição nos índices criminais, bem como uma redução no 
temor ao crime. 

A Polícia Militar do Ceará, como dito anteriormente, 
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aumentou seu efetivo no ano de 2006, contudo, sua organização 
básica continuou a mesma definida em 1977. Portanto, o 
emprego do efetivo ficou a nosso ver, bastante prejudicado, haja 
vista que as estruturas ainda em vigor, “engessam” o serviço 
policial militar. 

Um exemplo prático dessa situação na PMCE está na 
estrutura do Comando de Policiamento da Capital, tendo 
em vista que esse grande comando, na realidade, controla o 
policiamento ostensivo tanto na capital como em toda região 
metropolitana de Fortaleza, ou seja, possui poder de mando 
sobre 15 municípios. 

Além de coordenar o policiamento em toda essa região, 
comanda também o policiamento especializado, este com 
atuação em todo Estado. Esta situação coloca o CPC com 
poderes para decidir sobre a atuação operacional também no 
interior, o que poderá acarretar inconvenientes administrativos 
e principalmente operacionais, caracterizando o CPC como um 
“SUPER COMANDO”. 

A proposta apresentada pelo Comando Geral busca 
adequar a Corporação para que possa atuar de forma otimizada, 
acompanhando as constantes mudanças sociais, inclusive 
distribuindo as responsabilidades e competências institucionais 
a partir da criação das várias Assessorias, Coordenadorias, 
Grandes Comandos, Células, Batalhões, Regimento, Esquadrões 
e Companhias, possibilitando a descentralização de ações. 
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Nesta toada, podemos afirmar que a designação do CPC 
para atuar especificamente na Capital, a criação do Comando 
de Policiamento Metropolitano e do Comando de Policiamento 
Especializado, bem como a divisão de responsabilidade no 
interior, dividindo o Estado em duas grandes regiões: CPI Norte 
e CPI Sul será de grande valia para o melhoramento do serviço 
policial militar. 

Finalizando o comentário sobre a estrutura operacional 
da PMCE, não poderíamos deixar de expressar nossa opinião 
sobre a atuação do Policiamento Comunitário, tendo em vista 
que o Batalhão existente será transformado em um Grande 
Comando composto por 05 Batalhões.  

Porém, uma situação que não pode ser deixada de lado 
neste trabalho é a dicotomia no comando territorial atualmente 
existente, ou seja, a coexistência numa mesma área, de dois 
comandantes: um pertencente ao Comando de Policiamento 
Comunitário e o outro ao Policiamento Ostensivo Geral. 

Tal situação causa estranheza, considerando que os dois 
tipos de policiamento são comunitários e ostensivos. Em nosso 
entendimento o policiamento comunitário deveria absorver 
todo efetivo empregado no POG, considerando que polícia 
comunitária é uma filosofia de ação, enquanto que o POG é um 
tipo de policiamento.  

Para tanto, se faz necessária a capacitação do efetivo 
empregado no policiamento ostensivo geral de acordo com a 
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doutrina de polícia comunitária. Ultrapassada essa etapa, com 
a unificação do policiamento ostensivo (geral/comunitário), 
teremos também uma unidade de Comando, facilitando e 
melhorando, sobremaneira, a administração da Corporação e a 
prestação de serviços à comunidade, que saberia exatamente a 
quem recorrer. 

No que diz respeito à estrutura administrativa, a 
Corporação está propondo a saída de um modelo de gestão 
tradicional, rígido, para um modelo de gestão pública por 
resultados, flexível, que não se posta como um fim em si mesmo, 
antes, um meio, dando ênfase aos impactos sobre a vida dos 
cidadãos, buscando agir de forma pró-ativa, com iniciativa, 
orientando-se por metas e objetivos.  

Assim, concluímos que com a implementação da nova 
Lei de Organização Básica da PMCE, o Estado do Ceará estará 
dando um grande salto na prestação do serviço de segurança 
pública aos cearenses. Acreditamos que a nova organização 
da Instituição proporcionará aos seus integrantes melhores 
condições de trabalho e consequentemente melhores resultados.  

Todavia é necessário que outras medidas sejam adotas 
para que a população possa viver um clima de maior segurança 
em nosso Estado, como: ampliar o contingente de policiais 
civis e militares, coibir a entrada de armas e drogas, ampliar 
os programas de atendimentos aos jovens, urbanizar áreas 
degradadas, bem como viabilizar, na prática, a integração dos 
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órgãos de segurança, justiça, e o Ministério Público, dentre 
outros.  
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Capítulo 4
BREVE HISTÓRICO SOBRE O DIREITO 

MILITAR NO BRASIL

 Felipe Silva Azevedo
Felipe Moura Rodrigues

Francisco Alberto L. de Souza Junior
Rickardo Léo Ramos Gomes

Resumo: Um histórico do Direito Militar brasileiro deve também 
lembrar suas origens no mundo. O direito militar foi criado 
a partir do surgimento do militarismo, ou seja, da criação de 
um corpo de defesa do Estado, seus exércitos, sua guarda real 
ou mesmo sua polícia. Alguns relatos históricos remontam à 
antiguidade sobre julgamentos de crimes em tempos de guerra, 
a criação de um juízo militar e, por conseguinte, um direito 
militar. O Estado que estruturou um corpo jurídico militar 
mais consolidado, que temos relato, foi o Império Romano, 
onde surgiu o termo “castrense”, pois os julgamentos ocorriam 
nos “acampamentos”, origem do vocábulo para a Justiça 
Militar, visto que etimologicamente o termo deriva do latim 
pela palavra “castrorum” que significa acampamento. Com a 
mudança de status da colônia portuguesa para Reino Unido de 
Portugal, o Brasil, com a mudança de domicílio da família real, 
ganhou uma melhor estrutura para sediar a corte e com ela 
a criação embrionária das Forças Militares, juntamente com o 
Conselho Supremo Militar e de Justiça, primeiro tribunal oficial 
existente no Brasil. Assim surgiu o Direito Militar, que passou 
por diversas mudanças legislativas, mas que atualmente está 
amparado pela Constituição Federal de 1988, nos artigos 122 a 
124 e 125 §§ 3º, 4º, 5º.
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Palavras-chave: Histórico do Direito Militar brasileiro. 
Surgimento do Militarismo. Conselho Supremo Militar e de 
Justiça. 

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo traçar, em linhas 
gerais, um breve relato sobre o Direito Militar, que para muitos é 
um ramo desconhecido que causa estranheza e distanciamento 
em leigos e também em juristas.

Esta pesquisa foi pensada como sendo útil ao basilar 
um ponto de partida aos estudos na seara da legislação militar 
como um todo, tendo como objetivo maior orientar leigos sobre 
o surgimento do Direito Militar no mundo e principalmente no 
Brasil.

As linhas traçadas não têm como foco de exaurir todos os 
conhecimentos relativos à Justiça Militar no Brasil, objetivamos 
apenas divulgar esse ramo especializado do Poder Judiciário. 

Faremos algumas considerações sobre a história, 
organização e estrutura da Justiça Militar brasileira, começando 
pelo surgimento do Direito Militar, demonstrando sua 
necessidade e importância.

Ao explorar os temas relativos ao Militar no Brasil, o 
presente estudo visa difundir seu surgimento, sua evolução 
histórica, mostrar características e projeções no sistema 
judiciário brasileiro sem esquecer-se de alguns fatos históricos 
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que marcaram sua presença e consolidação no país. 
Visamos demonstrar a importância das Forças Armadas 

como essencial à defesa e preservação da ordem e da soberania 
da nação, visto que suas funções trazem segurança e sustentam 
as decisões estratégicas Estatais. Posições estas que inibem as 
ameaças contra a supremacia política e territorial do país. 

O Direito Militar é de fundamental importância por 
estabelecer regramentos de um grande aliado à proteção estatal, 
ou seja, o militar federal e estadual, agentes responsáveis pela 
segurança da nação no âmbito externo e interno respectivamente. 
Por isso a extrema importância no cuidado de seus princípios, 
deveres e direitos, bem como difundir os valores morais de sua 
missão à sociedade e vincular ainda mais o militar ao bem-
estar do Estado.

O direito militar é o ramo do direito que disciplina os 
assuntos jurídicos relacionados às polícias militares e às forças 
armadas. Tem como sinônimo o nome direito castrense, de 
origem latim, que se referia ao direito aplicado nos acampamentos 
do Exército Romano. Sua a origem advém dos regramentos 
jurídicos romanos, berço e base do direito ocidental moderno. 
Foi pensado para manter a ordem e a disciplina nas legiões. 

Inicialmente seu conjunto normativo alcançava somente 
os militares federais, que hoje são os componentes das Forças 
Armadas, Exército Brasileiro, Marinha de Guerra e Força Aérea 
Brasileira, depois englobaram os militares estaduais após seu 
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surgimento, são os integrantes das Polícias Militares e dos 
Corpos de Bombeiros Militares. 

Com regramento especial, amparado constitucionalmente, 
o direito militar cria uma categoria de funcionários públicos 
especiais em sua essência, com deveres e direitos diferentes dos 
comuns exigidos a funcionários civis. Ao passo que os militares 
estaduais ou federais possuem prerrogativas especiais e 
encargos ainda mais pesados e específicos, a exemplo o sacrifício 
da própria vida no cumprimento de sua missão constitucional, 
o conhecido tributo de sangue, por ser garantidor da ordem 
pública, por isso está ainda mais propenso a se envolver em 
eventos conflitantes, que podem ensejar responsabilidade civil, 
penal, administrativa e penal militar. 

Dessa forma o constituinte originário deu aos militares, 
além do conjunto normativo exigido aos civis, a possibilidade 
de serem processados e julgados perante a Justiça Militar da 
União ou a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, uma 
justiça especializada, criada para melhor aprofundar-se sobre 
as questões ímpares que os cercam, não esquecendo os crimes 
militares em geral e os crimes propriamente militares, entre 
outros regramentos especiais, fazendo com que a exigência de 
retidão seja ainda maior para essa classe.

A necessidade da criação de um ramo especial no judiciário 
para exercer a jurisdição militar é tão fundamental quanto a 
necessidade de existência da Justiça Eleitoral e da Justiça do 
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Trabalho por exemplo. A Justiça Militar agrega o gênero das 
“justiças especializadas”, bastante difundidas, previstas no 
ordenamento jurídico brasileiro. A Justiça Militar, ao contrário 
das duas mencionadas, precisa ser mais bem difundida, 
divulgada e explorada, por isso também pensamos esse estudo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. O surgimento da justiça militar

Os historiadores remontam o surgimento de um tipo 
de análise de infrações em tempos de guerra das grandes 
civilizações, o que seria o embrião da Justiça Militar. Povos que 
se organizaram que tinham um nível substancial de estrutura e 
que, principalmente, deixaram relatos históricos apontam esses 
indícios. Povos civilizados da antiguidade, em locais tais como 
Atenas, Índia, Pérsia, Macedônia, Cartago deixaram registros 
de tribunais de guerra.

Existiram Códigos Sumerianos, os Sumérios eram um 
dos quatro povos babilônicos, em que previam penalidades 
para os que cometessem crimes durante a guerra. O Código 
de Hammurabi, rei da Babilônia que governou por 43 anos, 
apresentava normas de caráter militar.

Contudo, é cediço que o surgimento de um Direito Militar 
advém da formação de um Estado forte e a criação de um corpo 
armado, estruturado em um exército permanente.



Estanislau Ferreira Bié | 205

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 8

O império romano, civilização a qual herdamos a base 
de nosso direito moderno, possuía um mínimo de organização 
em sua estrutura e por isso, em tempos de guerra, instituía 
juízes dotados de competência para punir os transgressores, 
quando da necessidade de julgamentos, visto que o período 
mais próspero da Roma antiga foi durante suas expansões 
territoriais com isso movimentava uma poderosa máquina de 
guerra.

Os delitos comumente ocorriam nos campos de batalha, 
em plena guerra, assim não dispunham de um espaço físico 
adequado para julgar os criminosos. Nos próprios acampamentos 
militares se compunha o tribunal e o processo de julgamento era 
feito ali mesmo, no “acampamento”, originando o termo Justiça 
Castrense para a Justiça Militar, visto que etimologicamente o 
termo deriva do latim pela palavra “castrorum” que significa 
acampamento.

 2.2. A justiça militar no Brasil

Os primeiros registros de organização de uma justiça 
militar no Brasil datam no século XVII, com as juntas militares 
formadas nas capitanias hereditárias. Juntas estas que 
funcionavam para realizar julgamentos de réus militares. Ante 
a demora no julgamento de infratores, por ser de competência 
do Conselho de Guerra de Lisboa, tendo em vista o considerável 
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espaço de tempo entre a apuração da conduta delituosa e a 
sentença condenatória, causava uma percepção de impunidade 
estimuladora da prática de novos delitos. Para dar maior 
celeridade ao andamento dos processos, na capitania hereditária 
do Pará, em 1758, a primeira Junta Militar foi efetivada.

No entanto, a Justiça Militar no Brasil só recebeu algum 
destaque, desde seu descobrimento, quando da vinda da família 
real para o Brasil, só assim a simples colônia portuguesa deixou 
de ser apenas uma fonte de extração de produtos para tornar-
se um lar para a coroa portuguesa.

A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu 
num contexto geopolítico conturbado por guerras e disputas. 
Napoleão Bonaparte, o imperador da França, possuía um 
projeto expansionista sobre a Europa afrontado pela Inglaterra, 
aliada histórica de Portugal. D. João, herdeiro da coroa, ficou 
sem escolher um lado, acuado, resolveu embarcar para o Brasil 
com as tropas francesas às margens de suas fronteiras, temendo 
uma invasão.

Em 1808, com o desembarque da Família Real nas terras 
brasileiras surge a necessidade de tornar a colônia habitável e 
com isso a criação de um Estado, a colônia passa a ser Reino 
Unido a Portugal, trazendo consigo sua nobreza e instalando a 
Administração Pública lusitana no Novo Mundo.

Instituições como a Guarda Real, a rica Biblioteca 
Nacional, o formoso Jardim Botânico foram criadas ao passo que 
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surgia uma organização militar uniformizada com o objetivo 
de defender e proteger a família real.

Em semelhança à Portugal, os militares eram regidos por 
regramentos específicos, julgados e aplicados por integrantes 
da carreira das Armas, tendo como base fundamental, refletida 
ainda nos dias de hoje, dois princípios fundamentais: a 
hierarquia e a disciplina.

Com estrutura de Estado a sede da Corte no Brasil, na 
cidade do Rio de Janeiro, criou o Conselho Supremo Militar e de 
Justiça e na mesma toada a Justiça Militar Brasileira, por Alvará 
datado de 1º de abril de 1808, assinado por D. João, Príncipe 
Regente, possuía força de lei, sendo assim o primeiro Tribunal 
que a Nação conheceu. Empós transformou-se no Superior 
Tribunal Militar (STM), com sede em Brasília e jurisdição 
abrangente a todo o território nacional.

O direito militar existe no Brasil desde antes do Império, 
perpassando por toda a história do Estado de qualquer civilização 
por ser inerente à existência de um exército ou mesmo qualquer 
tipo de guarda do bem-estar social e de bens.

O corpo jurídico das normas militares abrangem vários 
ramos, entre eles o direito penal militar, o direito processual 
penal militar, administrativo militar, disciplinar militar, bem 
como o previdenciário militar, além do direito internacional 
dos conflitos armados, que de interesse da classe militar, é 
integrado por normas internacionais adotadas pelo Brasil.
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Ainda vigente o CPM/1969, Código Penal Militar, 
Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 foi editado à 
época do Regime Militar, ditadura de 1964 a 1985. Saindo da 
mesma forma o Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 
que instituiu o Código Processo Penal Militar. O Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas, ainda sob o regime ditatorial, 
Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, alcança os integrantes 
das Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, que sob a égide da Hierarquia e da Disciplina, devem 
respeitar e obedecer as normas e os regramentos militares. 

Após o fim do regime militar de 1964, com seu término 
a partir das eleições indiretas de 1985, foi composta uma 
Assembleia Nacional Constituinte responsável pela Constituição 
Federal de 1988, Carta Magna esta que amparou as duas espécies 
de Justiças Militares: a federal e a estadual, nos artigos 122 a 
124 e 125 §§ 3º, 4º, 5º, respectivamente, inseridos no Título II, 
Capítulo III, do Poder Judiciário - Seção VII – Dos Tribunais e 
Juízes Militares.

Colacionamos o texto integral da Carta Constitucional de 
1988 por entender ser fundamental para facilitar o estudo e 
aprendizagem: 

SEÇÃO VII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar: 
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I - o Superior Tribunal Militar; 
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos 

por lei. 

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-
se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a 
indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre 
oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-
generais do Exército, três dentre oficiais-generais da 
Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado 
da carreira, e cinco dentre civis. Parágrafo único. 
Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente 
da República dentre brasileiros maiores de trinta e 
cinco anos, sendo: 

I - três dentre advogados de notório saber 
jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional; 

II - dois, por escolha paritária, dentre juízes 
auditores e membros do Ministério Público da 
Justiça Militar. 

Art. 124. À Justiça Militar compete processar 
e julgar os crimes militares definidos em lei. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, 
o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

SEÇÃO VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, 

observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. 

§ 1º A competência dos tribunais será 
definida na Constituição do Estado, sendo a lei de 
organização judiciária de iniciativa do Tribunal de 
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Justiça. 
§ 2º Cabe aos Estados a instituição de 

representação de inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos estaduais ou municipais em face 
da Constituição Estadual, vedada a atribuição da 
legitimação para agir a um único órgão. 

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante 
proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 
estadual, constituída, em primeiro grau, pelos 
juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em 
segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou 
por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o 
efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual 
processar e julgar os militares dos Estados, nos 
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, ressalvada a 
competência do júri quando a vítima for civil, 
cabendo ao tribunal competente decidir sobre 
a perda do posto e da patente dos oficiais e da 
graduação das praças. 

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo 
militar processar e julgar, singularmente, os crimes 
militares cometidos contra civis e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, cabendo ao 
Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de 
direito, processar e julgar os demais crimes militares.

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça 
itinerante, com a realização de audiências e demais 
funções da atividade jurisdicional, nos limites 
territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de 
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equipamentos públicos e comunitários. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Após a Constituição Federal de 1988 o Direito Militar 
desencadeou a atenção de juristas, pesquisadores e novos 
doutrinadores, entre eles Jorge César de Assis, Célio Lobão no 
ramo Penal e processual Penal Militar, Paulo Tadeu Rodrigues 
Rosa, Álvaro Lazzarini, Douglas Fronza, João Rodrigues Arruda 
no Direito Administrativo Disciplinar Militar, Eliezer Pereira 
Martins, Ronaldo João Roth, Lauro Escobar, entre outros. Tal 
espécie de Direito alcança militares federais, integrantes das 
Forças Armadas, Exército Brasileiro, Marinha de Guerra e Força 
Aérea, e militares estaduais, compostos pelas Polícias Militares 
e dos Corpos de Bombeiros Militares.

Esta pesquisa objetivou a divulgação desta imprescindível 
seara das Ciências Jurídicas e Sociais, por lidar diretamente com 
os órgãos mantenedores da segurança e da paz social.

Ao considerar o Direito Militar um privilégio, composto 
de benesses e corporativismos, alguns defendem a extinção 
da Justiça Militar. Engano muito, comum, visto que este viés 
visa proteger as Instituições Militares como um todo sejam elas 
Federais, Estaduais, ou do Distrito Federal, mas não os militares 
em si, menos ainda seus transgressores. Este campo de atuação 
do Direito acaba sendo deveras rigoroso em sua área penal, 
as punições são em sua maioria mais pesadas se comparadas 
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àquelas dispostas Código Penal Brasileiro.
Por fim a vida militar circunda dois pilares, a hierarquia 

e a disciplina. O § 1º do artigo 14º da Lei Nº 6.880, de 9 de 
dezembro de 1980, Estatuto dos Militares, diz que a hierarquia 
militar é a ordenação da autoridade dentro da estrutura das 
Forças Armadas e das Forças Auxiliares em níveis diferentes 
por postos e graduações. Hierarquia reflete a subordinação do 
Militar por patente, devendo obedecer as ordens de superiores 
e cumprir protocolos rigorosos de normatização. Disciplina 
Militar é o acatamento integral às ordens e as missões, disposição 
verdadeira e consciente para o serviço, realizar atividades por 
dever, correção de atitude, obediência aos superiores, dedicação 
integral a missão, colaboração voluntariosa, a disciplina 
coletiva em prol da eficácia e eficiência da instituição. Esses 
valores demonstram a importância da formação militar para a 
realização dessas fundamentais tarefas.

3. METODOLOGIA

A metodologia empregada nesse artigo foi o resultado 
de pesquisas bibliográficas, retiradas de Livros e Artigos 
Científicos, bem como de Sites e Revistas, além de impressões e 
conceitos adquiridos pela vivência de seus autores. Na tentativa 
de conscientizar a população sobre a problemática que vive o 
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militar tais assuntos, contidos nesta pesquisa, foram explanados 
de forma tão abrangente.

As fontes de pesquisa mais exploradas foram os livros 
dos autores Estrela (1997) e Roth (2004), que foram utilizados 
para dar substrato teórico e metodológico a este relato. 

As fontes de pesquisa e as experiências dos autores deste 
trabalho que vivem diariamente os aspectos essencialmente 
abordados, por serem militares tornam o tema abordado 
bastante real e atual, respaldando esse breve relato.

O embasamento teórico e o domínio do assunto em 
questão, no que tange às origens da justiça e do direito militar, 
ajudou na busca bibliográfica e na pesquisa realizada para este 
trabalho. Objetivou-se informar e conscientizar, principalmente, 
quem não possui muito contato com essa especial vertente do 
direito. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi idealizada por estudantes de uma 
especialização em Direito Militar, composta em sua maioria 
por profissionais da área, advogados militantes dessa seara 
e militares em geral, principalmente. Entendemos que tal 
ramo do direito é esquecido pela sociedade e para ampliar os 
conhecimentos sobre esse mundo resolvemos começar com 
um breve relato sobre o surgimento do Militar, dos exércitos, 
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da justiça militar e do Direito Militar.
Informamos que desde que existiu um Estado organizado 

precisou-se de uma proteção dessas fronteiras, uma proteção 
externa e interna de sua paz social e para isso a criação de seus 
defensores ao longo da humanidade mostrou a importância 
da criação de uma força armada, representada mundialmente, 
ainda hoje, pelas forças militares.

Objetivou-se exprimir a importância dessa instituição, 
independente da mácula que trouxe o Regime Militar de 1964, 
que ainda hoje carrega as corporações militares, principalmente 
as Policiais, por tratarem diretamente com a população em 
seus conflitos sociais, gerando enorme preconceito de parte 
da população com o termo “militar”. Impressão visível em 
movimentos que defendem a desmilitarização das polícias ou 
mesmo a desagregação das Forças Armadas sem apresentar 
justificativa palpável ou solução tangível.

Mostramos que o militar deve obedecer a uma série 
de normas e preceitos específicos diferentes de um cidadão 
comum, um civil, que se subordina a um Código Penal Militar, 
a um Código Disciplinar Militar e que suas ações podem ser 
reprimidas como crimes propriamente militares ou mesmo na 
esfera administrativa por transgressões disciplinares. Exige-
se do militar um esforço quase que heroico de retidão moral 
e abnegação e por isso deve ser admirado e bem quisto pelo 
Estado e pela sociedade.
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Capítulo 5
DIREITO MILITAR E PENA DE MORTE NO 

BRASIL: A POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL 
E OS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS 

PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA 
(ASPECTOS HISTÓRICOS E JURÍDICOS)

Joaquim Tavares de Medeiros Neto1 
João Paulo de Sousa Menezes 
Gabriel Zanella Verísssimo 

Rickardo Léo Ramos Gomes 
 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a 
temática da pena de morte no Brasil e sua possibilidade de 
aplicação, já que muitas pessoas tem grande curiosidade sobre o 
assunto. Como resultado de pesquisa bibliográfica e legislativa, 
abordou-se a evolução histórica do instituto jurídico da pena de 
morte, seja ela legal ou ilegal, bem como a evolução da legislação 
relacionada ao tema, desde as ordenações do período colonial 
até chegarmos ao século XXI. Discorreu-se não somente a 
respeito dos aspectos constitucionais, mas também adentrou-
se na legislação infraconstitucional, como por exemplo o 
Código de Processo Penal Militar e a pouco conhecida “Lei do 
Abate”. Objetivou-se, também, conhecer os crimes do Código 
Penal Militar que cominam em seu preceito secundário a pena 
de morte e entender como se dá o processo e julgamento para 
que a pena de morte seja aplicada em nosso país. Também foi 
1 Graduado: Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará- UECE, Pós Graduado: 
Direito Militar pela Faculdade Ateneu e Funcionário Público Militar- PMCE.E-mail: felipe1989azevedo@gmail.
com. 
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utilizada jurisprudência e doutrina a respeito desta temática. 
Em síntese, pretendeu-se contribuir para que o leitor conheça 
mais sobre o tema e sua relevância nos dias atuais, quando é 
comum nos meios de comunicação se ver pessoas, inclusive 
autoridades públicas, defendendo ou negando esta medida 
extrema de nosso ordenamento jurídico. 
 
Palavras-chave: Pena de morte. Evolução. Aplicabilidade. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Desde os tempos antigos (Idade Antiga), a pena de morte 
se fez presente em algumas “Legislações”, como por exemplo, no 
famoso Código de Hamurabi (Lei do Talião), da Babilônia (cidade 
suméria). No texto há várias passagens que fazem referência à 
pena de morte. Exemplos são encontrados no artigo 22, que 
decreta a pena de morte contra aquele que é preso cometendo 
crime de roubo e nos artigos 229 e 230, que estabelece a pena 
de morte ao construtor da casa que, desabando, causa a morte 
do morador ou de seu filho.2 

 Mas não somente o Código de Hamurabi trata da pena 
de morte na antiguidade. Na Lei das XII Tábuas, por exemplo, é 
estabelecida pena capital para determinadas atitude por parte do 
infrator, como por exemplo, o crime de Parricídio, constante na 
Tábua sétima, onde fica descrito inclusivo o modo de execução 
de tal pena. Segundo tal Lei, aquele que mata seu pai ou sua 
mão deveria ter sua cabeça envolvida, seu corpo colocado em 
2Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm/. Acesso em 02/11/2016. 
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um saco costurado, e lançado ao rio.3 
Ao longo dos tempos muitas foram as formas de execução 

da pena capital. Desde arremessos em abismos, como consta na 
Lei das XII Tábuas, até suplícios inimagináveis nos dias de hoje, 
como por exemplo o “atenazamento de Damiens”, em 1757, por 
ter cometido o crime de Parricídio (assassinar os pais)4.  

No entanto, as mais aplicadas, ao longo da História da 
humanidade foram as seguintes: 

crucificação, fogueira, decapitação, enforcamento, 
cadeira elétrica, câmara de gás, injeção Letal e fuzilamento 
(Melo, 2008)5. 

Além dos métodos acima elencados, temos vários 
outros, como alerta Mônica Barbosa Martins de Melo, em sua 
dissertação de mestrado, quando discorre sobre tal tema, onde 
cita a morte por arrancamento de membros, a degola (onde 
corta-se a garganta do condenado), o enfossamento (onde o 
condenado é lançado em um buraco e tapado com terra), o 
esfolamento (onde mata-se a vítima tirando-lhe a pele), o 
esmagamento (onde o corpo é total ou parcialmente sujeito a 
uma forte pressão, quebrando os ossos e esmagando órgãos), 
a inanição (onde o condenado é deixado, de alguma forma, ao 
abandono e sem alimentos), a precipitação (onde o corpo é 
3 SOUSA, Carlo Arruda. Aspectos Históricos da Pena de Morte. In: Ambito Jurídico, Rio Grande, X, n. 38, fev 2007. 
Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id 
=3423/ >. Acesso em 19/10/2016 
4 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 
1987. Pág. 8. 
5 MELLO, Mônica Barbosa Martins. A pena de morte à luz dos direitos humanos e do direito constitucional. Uni-
for. 2008, Pág. 52-61. 
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lançado de um monte), o retalhamento (onde cortam-se partes 
do corpo do condenado, até o matar), a vergastação (onde o 
condenado é chicoteado até à morte), o cozimento (onde a 
vítima é introduzida num caldeirão depois aquecido com a 
ajuda de uma enorme fogueira), dentre outros.6 
   

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

2.1. A pena de morte no ordenamento jurídico 
brasileiro: análise jurídico histórica das 
constituições 

  Até a outorga da Carta de 1824, o Brasil-Colônia 
era regido pelas ordenações do reino português, tais como as 
Ordenações Afonsinas (1446-1521), as Ordenações Manuelinas 
(15211605) e as Ordenações Filipinas (1605 em diante). As 
Ordenações Afonsinas levam destaque nesse tema, tendo em 
vista que elencavam um rol variado e curioso de penas de 
morte.7 

Com a Independência, a nova nação passou a se preocupar 
em criar um ordenamento jurídico próprio, e dentre essa nova 
ordem jurídica, destaca-se o Código Criminal de 1830, o qual foi 
elaborado em meio à intensos debates a respeito da manutenção 
ou não da pena de morte (que já existia nas ordenações do 
6 MELLO, Mônica Barbosa Martins. A pena de morte à luz dos direitos humanos e do direito constitucional. Uni-
for. 2008. P 60-61. 
7 BRANDÃO, João M. As Penas E O Processo Penal Nas Ordenações Filipinas. Março, 2010, disponível em: <http://
brasocentrico.blogspot.com.br/2010/03/as-penas-e-o-processo-penal-nas.html/>. Acesso em 10/10/2016 
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Brasil-Colônia). 
O nosso Código Criminal de 1830 estabelecia em seu art. 

38 que a pena de morte seria executada na forca. Os crimes 
elencados cujo preceito secundário da norma era a pena de 
morte são apenas três, onde estão envolvidos os crimes de 
insurreição, homicídio com agravantes e o latrocínio (artigos 
114, 192 e 271)8. 

A pena de morte foi tratada em algumas das Constituições 
brasileiras, desde a de 1824 até a Carta Política de 1988. 

Na Carta de 1824 ficaram “abolidos os açoites, a tortura, 
a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis”9. Além 
disso, estabelecia uma espécie de imunidade material para 
membros do legislativo, onde “nenhum Senador, ou Deputado, 
durante a sua deputação, póde (sic) ser preso por Autoridade 
alguma, salvo por ordem da sua respectiva Camara (sic), menos 
em flagrante delicto (sic), de pena capital”10. 

Posteriormente, na Constituição de 1891, seu art. 72, 
§21 definiu que “Fica igualmente abolida a pena de morte, 
reservadas as disposições da legislação militar em tempo de 
guerra”1112. Essa Constituição inovou ao abolir a pena de morte 
para crimes comuns (Ordenações, no período colonial, e Código 
Criminal de 1830 no Brasil Império), exceto em caso de crimes 

8 LEI DE 16 DE DEZEMBRO DE 1830 (CÓDIGO CRIMINAL). 
9 BRASIL, CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL (DE 25 DE MARÇO DE 1824) ART. 179, XIX. 
10 Idem. Art. 27. 
11 BRASIL, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891). 
ART. 72, §21. 
12 DECRETO Nº 18, DE 7 DE MARÇO DE 1891. 
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cometidos em tempo de guerra, quando seria executada por 
fuzilamento, e não mais mediante enforcamento. Ao analisar a 
legislação infraconstitucional da época, encontramos o Código 
Penal para Armada (Decreto nº 18, de 1891 que estabelecia 
alguns crimes de pena capital: 

Art. 75. Todo individuo ao serviço da marinha 
de guerra, que: 4º Tomar armas contra a Nação, 
debaixo da bandeira inimiga: 

Pena - de morte, no gráo máximo (sic); de 
prisão com trabalho por vinte anos (sic), no médio; 
e por dez, no mínimo (sic). 

Art. 79. Todo individuo ao serviço da marinha 
de guerra, ou a elle estranho, militar ou não, que: 3º 
Seduzir as praças ao serviço da marinha de guerra 
para se passarem para o inimigo; facilitar-lhes meios 
de evasão com esse intuito, ou alistar marinheiros 
para o inimigo: 

Pena - de morte, no gráo (sic) máximo; de 
prisão com trabalho por vinte annos(sic), no médio; 
e por dez, no minimo(sic). 

Art. 81. Todo commandante(sic) de 
força, ou navio da Armada, que: 9º Abandonar, 
propositalmente, o comboio de que for 
escoltador(sic): 

Pena - de morte, no gráo(sic) maximo(sic); de prisão 
com trabalho por vinte annos(sic), no médio; e por dez, no 
minimo(sic). 

Art. 82. Todo individuo ao serviço da 
marinha de guerra, ou embarcado, que: 4º Separar-
se, propositalmente, do commandante(sic) da força, 
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ou concorrer para a separação, em presença do 
inimigo: 

Pena - de morte, no gráo(sic) maximo(sic); 
de prisão com trabalho por vinte annoa(sic), no 
médio; e por dez, no minimo(sic). 

Art. 84. Todo individuo ao serviço da marinha 
de guerra que oferecer-se, voluntariamente, para 
pilotar algum navio inimigo, salvo si este, achando-
se em perigo, implorar soccorro(sic): Pena - de 
morte, no gráo(sic) maximo(sic); de prisão com 
trabalho por vinte 11 annos(sic), no médio; e por 
dez, no minimo(sic).

 

A Constituição de 1934, ao tratar Dos Direitos e das 
Garantias Individuais, (Art. 113, 29) estabeleceu que “não haverá 
pena de banimento, morte, confisco ou de caráter perpétuo, 
ressalvadas, quanto à pena de morte, as disposições da legislação 
militar, em tempo de guerra com país estrangeiro”13. Percebe-
se que continua a ressalva de 1891 quanto à aplicação da pena 
de morte em caso de sua aplicabilidade nos termos das leis 
militares vigente à época. 

Chegamos ao período da ditadura varguista denominada 
“Estado Novo”, onde o Estado inovou ao elencar uma série 
de crimes cuja sanção era a pena de morte no próprio texto 
constitucional. Dessa forma, crimes que poderiam perfeitamente 
ser tratados em legislação infraconstitucional, adquiriram um 
status formalmente constitucional graças à EC nº 1, de 1938. 

São eles: 

13 BRASIL, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 16 DE JULHO DE 1934) 
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 Art. 122... 

13) Não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas 
estabelecidas ou agravadas na lei nova não se aplicam 
aos fatos anteriores. Além dos casos previstos na 
legislação militar para o tempo de guerra, a pena de 
morte será aplicada nos seguintes crimes 
a) tentar submeter o território da Nação ou parte dele 

à soberania de Estado estrangeiro; 
b) atentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro 

ou organização de caráter internacional, contra 
a unidade da Nação, procurando desmembrar o 
território sujeito à sua soberania; 

c) tentar por meio de movimento armado o 
desmembramento do território nacional, desde 
que para reprimi-lo se torne necessário proceder a 
operações de guerra; 

d) tentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro 
ou organização de caráter internacional, a 
mudança da ordem política ou social estabelecida 
na Constituição; 

e) tentar subverter por meios violentos a ordem 
política e social, com o fim de apoderar-se do 
Estado para o estabelecimento da ditadura de uma 
classe social; 

f) a insurreição armada contra os Poderes do 
Estado, assim considerada ainda que as armas se 
encontrem em depósito; 

g) praticar atos destinados a provocar a guerra civil, 
se esta sobrevém em virtude deles; 

h) atentar contra a segurança do Estado praticando 
devastação, saque, incêndio, depredação ou 
quaisquer atos destinados a suscitar terror; 

i) atentar contra a vida, a incolumidade ou a liberdade 
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do Presidente da República; 
j) o homicídio cometido por motivo fútil ou com 

extremos de perversidade.14  

No ano de 1946, com o fim do Estado Novo e a volta da 
democracia ao nosso país, a pena de morte voltou aos moldes 
constitucionais de 1934, onde a Carta, em seu art. 141, § 31 
estabeleceu que “não haverá pena de morte, de banimento, 
de confisco nem de caráter perpétuo. São ressalvadas, 
quanto à pena de morte, as disposições da legislação militar 
em tempo de guerra com país estrangeiro”15. Dessa forma, a 
ressalva para a aplicação da medida extrema da pena capital 
voltou a ser a situação de guerra declarada e voltou ao status 
infraconstitucional de outrora. 

A legislação militar de que trata a Constituição de 1946 
é o Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei nº 6.227, de 24 
de Janeiro de 1944) e dentre os crimes elencados passíveis de 
serem punidos com a pena capital estão, por exemplo, a traição, 
crimes relacionados à inobservância do dever militar, auxílio ao 
inimigo, deserção em presença do inimigo, todos se cometidos 
em tempo de guerra16. 

Posteriormente, durante a Ditadura Civil-Militar (1964-
1984), a perseguição política aos adversários do regime se 
acentuou a ponto de a pena de morte poder ser aplicada em 

14 BRASIL, CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937). ART. 122. 
15 BRASIL, CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 18 DE SETEMBRO DE 1946) ART. 141. 
16  DECRETO-LEI Nº 6.227, DE 24 DE JANEIRO DE 1944. CRIMES MILITARES EM TEMPO DE GUERRA. 
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casos de “guerra psicológica”, “subversiva” ou “revolucionária”. 
Foi também durante o período militar que o atual Código 
Penal Militar e Código de Processo Penal Militar – os quais 
abordaremos mais adiante – foram baixados. Dizia nossa Carta 
de 1967 que não haveria pena de morte, de prisão perpétua, 
de banimento, ou confisco, salvo nos casos de guerra externa 
psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos 
termos que a lei determinasse (BRASIL, 1967).17  A Emenda 
Constitucional nº 1/69 não mudou em nada o texto referente 
aos casos de aplicação da pena de morte, apenas deslocando 
o dispositivo do art. 150 para o art. 153, mantendo a mesma 
numeração de parágrafo (§11). 

  Enfim chegamos à nossa atual Constituição. Em 5 
de outubro de 1988 era promulgada nossa Carta Magna que, 
com seus 28 anos de vigência, ainda há muito a ser efetivada 
em nosso ordenamento jurídico pátrio. No caso da Constituição 
de 1988, a pena de morte somente poderá ser aplicada em caso 
de guerra declarada, nos termos do art. 137, II. Atualmente, o 
diploma legal que trata do processo e julgamento para os crimes 
em que é cominada a pena de morte é o Código de Processo 
Penal Militar (Decreto-Lei 1.002, de 21 de outubro de 1969), o 
qual abordaremos mais adiante em tópico específico.  
 

2.2. Das penas admitidas em nosso ordenamento 
jurídico 

17 BRASIL, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1967. ART. 150, §11.  
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Nossa Constituição de 1988, ao tratar das penas, em seu 
art. 5º, limita-se apenas a vedar alguns tipos delas: “XLVII - não 
haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, 
nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de 
trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis;”18 

  Segundo o Código Penal Brasileiro as penas são: 
privativas de liberdade, restritivas de direitos, e de multa19. Já o 
Código Penal Militar tem uma série de penas, mas vamos nos 
focar nas penas principais, um vez que nelas é que está inserida 
a pena de morte: 

Art. 55. As penas principais são: 

a) morte; b) reclusão; c) detenção; d) prisão; 
e) impedimento; f) suspensão do exercício do posto, 
graduação, cargo ou função; g) reforma. 

Art. 56. A pena de morte é executada por 
fuzilamento. 

Art. 57. A sentença definitiva de condenação à 
morte é comunicada, logo que passe em julgado, ao 
Presidente da República, e não pode ser executada 
senão depois de sete dias após a comunicação. 
Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de 
operações de guerra, pode ser imediatamente 
executada, quando o exigir o interesse (sic) da 
ordem e da disciplina militares.20 

Segundo o Código Penal Militar, portanto, é admitida a 
18 BRASIL, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (DE 05 de outubro de 1988) Art. 5º, XLVII. 
19DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Art. 32, I a III. 
20 DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969. 
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possibilidade da pena capital, tendo como meio de execução o 
fuzilamento. 
 

2.3. Pena de morte no Código Penal Militar e na 
Constituição Federal

 

Uma leitura mais atenta da Constituição de 1988 e do 
Código Penal Militar, nos leva a perceber que a pena de morte é a 
primeira das penas principais, mas a mais difícil de ser aplicada, 
uma vez que, nos termos da nossa Carta Magna, somente pode 
ser aplicada em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
5º, XLVII. Além disso, a pena de morte é executada somente por 
fuzilamento, não sendo admitida na legislação nenhuma outra 
forma de sua aplicação. “A sentença definitiva de condenação à 
morte é comunicada, logo que passe em julgado, ao Presidente 
da República, e não pode ser executada senão depois de sete dias 
após a comunicação”21. Porém, “se a pena é imposta em zona 
de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, 
quando o exigir o interesse (sic) da ordem e da disciplina 
militares”22.  São vários os crimes militares em que se comina a 
pena de morte, sempre lembrando que esta somente é aplicável 
em caso de Guerra declarada (art. 137, II, da Constituição de 
1988). Vejamos agora quais os crimes elencados no Código 
Penal Militar cujo preceito secundário é a pena capital: 

[...] de favorecimento pessoal (art. 350, 
Código Penal Militar), traição (art. 355, Código Penal 

21 DECRETO-LEI 1.001, de 21 de Outubro de 1969. Art. 57. 
22 Idem. Art. 57, parágrafo único. 
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Militar), favor ao inimigo (art. 356, CPM), tentativa 
contra a soberania do Brasil (art. 357, CPM), 
coação a comandante (art. 358, CPM), informação 
ou auxílio ao inimigo (art. 359, CPM), aliciação de 
militar (art. 360, CPM), ato prejudicial à eficiência 
da tropa (art. 361, CPM), traição imprópria (art. 362, 
CPM), cobardia qualificada (art. 364, CPM), fuga em 
presença do inimigo (art. 365, CPM), espionagem 
(art. 366, CPM), motim, revolta ou conspiração 
(art. 368, Parágrafo único, CPM), incitamento em 
presença do inimigo (art. 371, CPM), rendição ou 
capitulação (art. 372, CPM), falta de cumprimento de 
ordem (art. 375, Parágrafo único, CPM), separação 
reprovável (art. 378, CPM), abandono de comboio 
(art. 379, 1º, CPM), dano especial (art. 383, CPM), 
dano em bens de interesse militar (art. 384, CPM), 
envenenamento, corrupção ou epidemia (art. 385, 
CPM), crimes de perigo comum (art. 386, II, CPM), 
recusa de obediência ou oposição (art. 387, CPM), 
violência contra superior ou militar de serviço (art. 
389, CPM), abandono de posto (art. 390, CPM), 
deserção em presença do inimigo (art. 392, CPM), 
libertação de prisioneiro (art. 394, CPM), evasão 
de prisioneiro (art. 395, CPM), amotinamento de 
prisioneiros (art. 396, CPM), homicídio qualificado 
(art. 400, III, CPM), genocídio (art. 401, CPM), 
lesão corporal grave (art. 403, §3°, CPM), roubo ou 
extorsão (art. 405, CPM), saque (art. 406, CPM), 
violação carnal (art. 408, Parágrafo único, alínea b), 
CPM).23 

 

Com a leitura desses artigos nota-se a especificidade dos 
crimes elencados, o que nos remete as restrições já trazidas 
23 BORGES, Paulo César Correa. Costa, Stella Mendes. Pena de morte em tempo de guerra e a incompatibilidade 
com a tutela dos direitos humanos. Pensar: Rev. Jurídica. Unifor, Fortaleza, CE, Brasil. e-ISSN: 2317-2150. 
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pela constituição federal acerca da pena capital, sendo a mesma 
possível de ser aplicada comente em caso de guerra declarada.  

 

2.4.  A “Lei do Abate” 

Pouco conhecida pela sociedade e, inclusive, por muitos 
operadores do Direito, a denominada “Lei do Abate”, na 
verdade é um Decreto. O Decreto 5.144, de 16 de julho de 2004 
regulamenta os §§ 1o, 2o e 3o do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica, no que concerne às aeronaves hostis ou suspeitas 
de tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins. 

 Neste Decreto, estão as normas para interceptação 
e destruição de aeronaves consideradas hostis que sejam 
suspeitas de transportar drogas. O conceito de aeronave hostil 
é apresentado no próprio texto do Decreto: 

Art. 2o Para fins deste Decreto, é considerada 
aeronave suspeita de tráfico de substâncias 
entorpecentes e drogas afins aquela que se enquadre 
em uma das seguintes situações: 

- adentrar o território nacional, sem 
Plano de Vôo (sic) aprovado, oriunda de regiões 
reconhecidamente fontes de produção ou 
distribuição de drogas ilícitas; ou 

- omitir aos órgãos de controle de tráfego 
aéreo informações necessárias à sua identificação, 
ou não cumprir determinações destes mesmos 
órgãos, se estiver cumprindo rota presumivelmente 
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utilizada para distribuição de drogas ilícitas.24 
 

Quando uma aeronave é considerada hostil, há um uso 
progressivo de táticas para persuadir a mesma a pousar. Desde 
uma advertência verbal, passando pelos disparos de aviso, até 
chegar na medida de destruição, onde a aeronave considerada 
hostil é abatida. São requisitos para a medida de destruição: 

Art. 6o  A medida de destruição terá que 
obedecer às seguintes condições: 

- emprego dos meios sob controle operacional 
do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro - 
COMDABRA; 

- registro em gravação das comunicações ou 
imagens da aplicação dos procedimentos; 

- execução por pilotos e controladores de 
Defesa Aérea qualificados, segundo os padrões 
estabelecidos pelo COMDABRA; 

- execução sobre áreas não densamente 
povoadas e relacionadas com rotas presumivelmente 
utilizadas para o tráfico de substâncias entorpecentes 
e drogas afins; 

e  
- autorização do Presidente da República ou 

da autoridade por ele delegada. (Grifo nosso)25 
 

Ao contrário do que pensam alguns autores como 
(Gonçalves, 2016) 26 a medida de destruição não pode ser 
confundida, juridicamente falando, com a pena de morte, 
24 Decreto 5.144, de 16 de julho de 2004. 
25 Idem. Art. 6º. 
26 GONÇALVES, Maria Denise Abeijon Pereira. A Lei Nº 9.614/98: considerações acerca do tiro de destruição de 
aeronaves consideradas  hostis  ao  Estado.  In:http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11373. Acesso em 25 de março de 2016. 
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mesmo que possa ter como consequência a morte do piloto e/ou 
tripulantes, visto ser aplicada em tempo de paz e especificamente 
contra um tipo de aeronave (do tráfico de entorpecentes), em 
uma situação fática bem específica, inclusive, sujeitando às 
penalidades cabíveis, os possíveis excessos cometidos pelos 
executores da medida. Posicionamento ratificado por Neves 
(2012, p.583): 

Entretanto, embora nossa Constituição não 
admita a pena de morte, em tese, para crime comum, 
exigindo apenas o estado de guerra declarada nos 
termos do art. 84 da própria Constituição, fácil 
constatar que a legislação infraconstitucional 
atualmente em vigor não consagrou a pena de morte 
senão no Código Penal Militar, donde se conclui 
que o Brasil, não pela Constituição mas por norma 
infraconstitucional, aboliu toda e qualquer hipótese 
de pena de morte que não seja referente a um crime 
militar em tempo de guerra.27 

 

 Portanto, a morte do piloto e/ou tripulantes deve ser 
vista como uma consequência da destruição da aeronave 
considerada como hostil, e não como a aplicação de uma pena 
capital. 

2.5.  Processo e julgamento da pena de morte 
(Código de Processo Penal Militar) 

27 NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar 2ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. P 583. 
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O Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 é bem 
objetivo ao tratar da execução da pena de morte em tempo 
de guerra, após o devido processo legal, exceto em situações 
extremas: Execução da pena de morte: 

 Art. 707. O militar que tiver de ser fuzilado 
sairá da prisão com uniforme comum e sem 
insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o 
recusar, no momento em que tiver de receber as 
descargas. As vozes de fogo serão substituídas por 
sinais. 

§ 1º O civil ou assemelhado será executado 
nas mesmas condições, devendo deixar a prisão 
decentemente vestido. 

Socorro espiritual 
§ 2º Será permitido ao condenado receber 

socorro espiritual. 
Data para a execução 
§ 3º A pena de morte só será executada 

sete dias após a comunicação ao presidente da 
República, salvo se imposta em zona de operações 
de guerra e o exigir o interesse da ordem e da 
disciplina. 

Lavratura de ata 
Art. 708. Da execução da pena de morte 

lavrar-se-á ata circunstanciada que, assinada 
pelo executor e duas testemunhas, será remetida 
ao comandante-chefe, para ser publicada em 
boletim.28 

 Como no Brasil a pena de morte por fuzilamento 
baseada no Código de Processo Penal Militar, nunca foi aplicada 
28Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 
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na prática. É comum, em países como a Indonésia, que o 
fuzilamento se dê da seguinte forma: geralmente não são todos 
os fuzileiros que estarão com munição real, sendo algumas de 
festim. O apenado é vendado, a não ser que não queira, e os 
comandos são substituídos por sinais, onde o disparo é efetuado 
em direção ao coração da condenado29. 
 

2.7.  O posicionamento dos direitos humanos a 
respeito da aplicação da pena de morte 

No que diz respeito ao posicionamento dos Tratados 
internacionais que abordam a temática dos Direitos Humanos, 
é perceptível que a pena de morte não é aceita de forma passiva, 
uma vez que o maior direito protegido é a vida. 

Vários são os tratados que elencam uma série de ressalvas 
para a aplicação nos países signatários, existindo inclusive 
cláusulas de “vedação do retrocesso”, onde aquelas nações em 
que já foi abolida a pena de morte, não poderão mais adotá-la30. 

  O Brasil é signatário de vários tratados internacionais 
de Direitos Humanos, destacando-se dentre eles, A Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 
Rica), ratificada pela nossa nação em 1992 através do Decreto 
nº 678, de 6 de novembro de 1992, que dispõe que:  

2. Nos países que não houverem abolido a 
29http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/como-funciona-o-fuzilamento.html. Acesso em 20/11/2016

30 Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969, Parte I, Capítulo I, Artigo 4. 
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pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos 
delitos mais graves, em cumprimento de sentença 
final de tribunal competente e em conformidade 
com a lei que estabeleça tal pena, promulgada 
antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se 
estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se 
aplique atualmente. 3. Não se pode restabelecer a 
pena de morte nos Estados que a hajam abolido. 4. 
Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada 
a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos 
com delitos políticos. 5. Não se deve impor a pena 
de morte a pessoa que, no momento da perpetração 
do delito, for menor de dezoito anos, ou maior 
de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de 
gravidez. 6. Toda pessoa condenada à morte tem 
direito a solicitar anistia, indulto ou comutação 
da pena, os quais podem ser concedidos em todos 
os casos. Não se pode executar a pena de morte 
enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante 
a autoridade competente.31 

 

Dentre os defensores do fim da pena de morte, em respeito 
ao direito fundamental à vida, temos o pensador Norberto 
Bobbio (2004, p.96), que em tom esperançoso, afirmou o 
seguinte:  

[...] não posso negar que uma face clara 
apareceu de tempos em tempos, ainda que com 
breve duração. Mesmo hoje, quando o inteiro 
decurso histórico da humanidade parece ameaçado 
de morte, há zonas de luz que até o mais convicto 
dos pessimistas não pode ignorar: a abolição da 

31 Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969. Parte I, Capítulo I, Artigo 4. 
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escravidão, a supressão em muitos países dos 
suplícios que outrora acompanhavam a pena de 
morte e da própria pena de morte. É nessa zona de 
luz que coloco, em primeiro lugar, juntamente com 
os movimentos ecológicos e pacifistas, o interesse 
crescente de movimentos, partidos e governos pela 
afirmação, reconhecimento e proteção dos direitos 
do homem.32 

 

 Vale ressaltar que, Segundo a Anistia Internacional, cerca 
de 1.634 pessoas foram executadas em 2015, o que representa um 
aumento de mais de 50% em relação a 2014 e o maior número 
registrado pela Anistia Internacional desde 1989. Lembrando 
que esses são dados oficiais da Anistia Internacional, e que 
este total não inclui a China, onde é bastante provável que este 
número seja bem maior33. 
 

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa empregou dados bibliográficos com 
base histórica e contemporânea, bem como dados de trabalhos 
científicos e material disponibilizado na Internet que serviram 
de base para o desenvolvimento das opiniões que foram 
definidas neste artigo. 

Os principais documentos que foram usados na confecção 
deste artigo foram Constituições, Decretos de Lei, livros, artigos 
32 BOBBIO, Norberto, 1909. A era dos direitos / Norberto Bobbio; tradução Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004. 7ª reimpressão. 96 p. 
33 Pena de morte em 2015: O maior número de execuções registradas dos últimos 25 anos. abril de 2016, dis-
ponível em: <https://anistia.org.br/noticias/pena-de-morte-em-2016-o-maior-numero-de-xecucoes-registra-
das-dos-ultimos-25anos/>. Acesso em 11 de junho de 2016.  
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científicos e documentos históricos disponibilizados na internet.  
Desta maneira foi possível a estes investigadores 

desenvolver uma análise crítica do assunto abordado, tendo 
sempre em mente um panorama histórico, o que permitiu a 
compreensão da evolução da temática ao longo dos tempos, a 
compressão da visão atual sobre o tema, bem como a perspectiva 
futura. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como objetivo primordial apresentar 
o tema da pena de morte ao caro leitor de forma sucinta, onde 
foi abordada tal temática se utilizando da legislação de Direitos 
Humanos, passando pela trajetória constitucional pátria sobre 
o tema. Também se analisou a pena de morte desde os tempos 
antigos e suas várias modalidades de aplicação. 

Não poderíamos deixar de mencionar a principal 
legislação interna que trata do assunto, qual seja a Constituição 
de 1988, o Código de Processo Penal Militar, Código Penal 
Militar, bem como o posicionamento teórico de alguns autores 
a respeito deste tema tão delicado que atravessa gerações. 

Buscou-se, a partir do ordenamento jurídico posto, 
fazer uma breve análise de forma a esclarecer para o leitor 
os principais pontos referentes à pena de morte, com foco no 
Brasil, mas sem deixar de se tecer considerações inerentes à 
outros dispositivos legais alienígenas. 
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Isto posto, esperamos que a temática continue a 
ser debatida, uma vez que em nosso Brasil, há ainda a 
possibilidade de aplicação da pena capital e é comum vermos 
nas ruas defensores e críticos da adoção da pena de morte para 
determinados tipos de crimes comuns. 

Polêmicas a parte, o certo é que a vida é o maior bem 
protegido pelo nosso ordenamento jurídico-constitucional, 
além disso, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais 
que versam sobre Direitos Humanos e tais tratados devem ser 
considerados. 
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Capitulo 6
A EVOLUÇÃO DO MODELO DE POLICIAMENTO 

COMUNITÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ ATE 
O RONDA DO QUARTEIRÃO DA POLÍCIA 

MILITAR DO CEARÁ
– Na busca de se estabelecer uma maior 

interação com as comunidades carentes da 
cidade de Fortaleza –

Níbio Araújo Pinto

Resumo: O presente trabalho é o resultado de uma vasta 
pesquisa efetivada na exploração do tema que aborda o caráter 
socialmente responsável das ações do programa de segurança 
pública do governo do Estado do Ceará, denominado RONDA 
DO QUARTEIRÃO, em especial na amplitude da Polícia Militar 
do Ceará, mormente objetivou analisar o trabalho de interação 
do mesmo com as comunidades da cidade de Fortaleza, 
principalmente as mais carentes e aquelas que apresentam 
maiores índices de criminalidade. O trabalho também 
contempla estudos a respeito da história da Corporação policial 
militar cearense e sua evolução dentro do sistema da segurança 
pública. Nesse mesmo rumo, a questão da evolução da sociedade 
foi abordada, em particular no ambiente geográfico da cidade 
de Fortaleza. As ações de Polícia Comunitária e Policiamento 
Comunitário mereceram destaque, em face das experiências 
desenvolvidas no Ceará através do Programa Distrito-Modelo, da 
doutrina de Comando Segurança Pública Humana, Comunitária 
e Sistêmica, e seu berço operacional, o Policiamento Integrado 
e Dinâmico, além do próprio Programa Ronda do Quarteirão. 
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Mereceu atenção, os problemas detectados e algumas propostas 
apresentadas como solução para grande parte das demandas que 
vêm contribuindo para o incremento da violência no ambiente 
físico objeto do estudo e da pesquisa. Vários outros aspectos 
da segurança pública, da cidade de Fortaleza e da sociedade, 
também mereceram destaques. Por fim, na conclusão, frisamos 
a importância do Policiamento Comunitário e a necessidade de 
fixá-lo no cotidiano das comunidades de Fortaleza, além das 
ações operacionais, como práticas do Programa RONDA DO 
QUARTEIRTÃO, da Polícia Militar do Ceará, no seu trabalho 
de interação e aproximação com as comunidades da cidade, 
enfatizando as ações do Ronda Cultural, Turminha do Ronda, 
Violão Comunitário, Um Golpe Contra a Violência, Projeto de 
Ações Culturais e Esportivas, Ronda na Educação e Amigos do 
Ronda. Ademais, que outros projetos exitosos da Corporação, 
como Cavaleiros do Futuro, Semear, PROERD, Guardiões Mirins 
do Cocó e tantos outros, fossem aproveitados no enfrentamento 
da violência.

Palavras–Chave: Caráter. Comunidades. Fortaleza. Polícia 
Militar do Ceará. Programa Ronda do Quarteirão. Segurança 
Pública. Sociedade. Trabalho. 

1. INTRODUÇÃO

As mudanças estão cada vez maiores e ocorrendo de 
forma mais rápida. Temas, hoje atuais, em pouco tempo 
se tornarão ultrapassados, distantes da nossa capacidade 
de acompanhá-los. Noutro sentido, assuntos de interesse 
exclusivo de determinadas correntes ou áreas do conhecimento, 
tornar-se-ão de interesse comuns. Desse modo, na busca de 
determinadas interrogações, a interdisciplinaridade nos dá o 
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esteio necessário para encontrarmos respostas sobre questões 
que eram colocadas isoladamente, principalmente as inseridas 
nas questões sociais.

O século XXI surge como o tempo da aceleração global 
e diminuição da distância, alterando profundamente as 
relações sociais contemporâneas. Essa nova sociedade, 
movida por novas formas de tecnologia, afeta o cotidiano 
das sociedades de modo geral e cada vez mais contundente, 
principalmente no que se refere às telecomunicações. Em pleno 
processo de expansão, a  robótica, e tantos outros avanços 
consideráveis, passaram a interferir diretamente nas maneiras 
e formas das pessoas se relacionarem em sociedade, na família 
e, principalmente, com determinados setores do poder estatal, 
em destaque o aparelho repressor, a POLÍCIA.

Tais mudanças geram, nas comunidades e nos indivíduos, 
novos hábitos, que se manifestarão tanto na família, quanto 
institucional ao tempo que torna a vida, em certos aspectos, 
mais prática, gerando contundente distanciamento entre 
as pessoas e as instituições, possibilitando novas opções de 
posturas – algumas definidas como delituosas.

Temos, assim, diante de tais fenômenos, em proporções 
semelhantes, o surgimento de novas situações de desajuste 
social. Os tempos atuais, o de maior desenvolvimento 
tecnológico na história mundial, dentre outros aspectos, 
com destaque para as relações sociais, caracteriza-se, num 



Estanislau Ferreira Bié | 249

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 8

verdadeiro retrocesso, algo imaginável apenas no período 
primitivo da barbárie, o fenômeno definido como “ampla e 
irrestrita sensação de insegurança social”.

O homem moderno está se refugiando em locais que nos 
remetem a períodos distantes de total insegurança. Mesmo 
com todo o aparato de segurança disponibilizado, utilização de 
avançadas tecnologias desse segmento, as grades se tornam os 
principais aliados. Surgiu a cultura dos pequenos feudos, com 
muralhas de proteção e pequenos Exércitos, entendidos como 
a melhor forma de resguardarem bens e vidas.

Tal fenômeno é mais visível na esfera do PÚBLICO, vindo 
a assumir proporção macro, generalizada, com crescentes 
ocupações desordenadas das cidades, que, em menor 
tempo, transformam áreas verdes, anteriormente livres, em 
verdadeiros amontoados de casebres, onde vivem interagindo 
grande número de pessoas, sem a menor intervenção do poder 
público nesses locais, exceto a mão armada do Estado, com 
todo seu aparato de violência institucional e de repressão, a 
POLÍCIA.

Nesse contexto, de forma inovadora e na contramão 
dos modelos anteriormente adotados, surge, como novo 
paradigma, o programa de segurança pública denominado 
RONDA DO QUARTEIRÃO, da Polícia Militar do Ceará, 
que encara tal realidade com visão mais humana, tendo 
nas relações sociais com as comunidades, uma forma de 
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estabelecer novos modelos de relações pautados no respeito 
e aproximação.

Essas pessoas obrigadas a viver a realidade da pobreza 
extrema, anteriormente tidas como geradoras de problemas 
sociais, ao menos na perspectiva da segurança pública, 
passam a ser observadas como protagonistas, atores sociais e 
parceiros na solução dos problemas apresentados. Entretanto, 
devemos ser conscientes que, muitas vezes, a única perspectiva 
para esses indivíduos é a delinquência, como uma das formas de 
resistência e de se buscar a própria sobrevivência.

Essas populações, em alguns casos, buscam de qualquer 
forma, nos demais espaços urbanos ainda existentes, um 
mínimo possível de possibilidade de manutenção da própria 
sobrevivência, não importando, em certas situações, o modo 
como se conquistará essa condição de sobrevivência. A 
partir desse conflito existencial é que surge o embate com 
os órgãos de controle do Estado, dentre eles o braço do Estado 
Armado, a POLÍCIA.

Diante de situações adversas, muitas vezes sentindo-se 
ignorada pelos poderes constituídos, essa massa de pessoas, aos 
moldes dos períodos de estiagem, onde verdadeira multidão de 
famintos, advinda dos mais distantes rincões do interior do 
Estado, invadia a capital Fortaleza, em busca de sobreviver; 
onde a então próspera e bela Fortaleza tornava os espaços 
urbanos impróprios para o convívio social, chancelando, 
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nessa perspectiva, o governo a tomar medidas sanitaristas 
de controle social, muitas das vezes restrita a ações com o 
uso da força de violência policial, em defesa da sociedade 
refém dessa massa de invasores, que migrava sem parar e 
invadia as cidades e os espaços anteriormente reservados 
à elite social e às classes mais favorecidas.

Ditas invasões, motivadas anteriormente por conta 
das secas no interland, retratadas pela imprensa da época e 
em obras diversas, como grande número de moribundos que 
invadiam os espaços urbanos das cidades, ocupando áreas 
antes privilegiadas e frequentadas pelas elites, fizeram 
todos se depararem com essa realidade – muitos até fingiam 
desconhecer tal situação de abandono e descaso do poder 
público. Tal realidade, até então restrita aos redutos da cidade, 
começou a bater à porta da elite dominante.

Nos dias atuais, o que vemos nas grandes cidades do 
Brasil, incluí-se a cidade de Fortaleza, não é muito diferente 
daquela realidade, agora pautada pela má distribuição 
de renda, crescente processo de urbanização e invasão 
indiscriminadamente do tráfico de drogas. 

Nessa ótica, surge a importância de não repetirmos os 
mesmos erros das sociedades passadas, tratando tal massa de 
pessoas como caso único de vigilância sanitária e de POLÍCIA, 
mas sim, irmos para além dessas práticas, aplicando políticas 
públicas de ofertas de serviços e oportunidades, de mudança 
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de vida nessas comunidades, normalmente marginalizadas. 
Dentre tais políticas, destacamos a atuação do poder 

estadual militar, na esfera da Segurança Pública. Esse 
aparelho, outrora exclusivamente repressor, ressurge como 
nova opção, através da utilização de conceitos novos, de 
poder agir e interagir com essas comunidades com postura de 
responsabilidade social, para além do dever de estabelecer o 
Controle Social e a Manutenção da Ordem Pública, surgindo 
como parceira na identificação das causas e na atuação para o 
equacionamento das consequências e suas demandas. Nessa 
perspectiva é que surge o “RONDA DO QUARTEIRÃO”, como 
instrumento operacionalizador dessa nova forma de ação do 
setor de segurança pública do Estado do Ceará, principalmente 
junto às comunidades carentes na cidade de Fortaleza.

O modelo de polícia comunitária do RONDA DO 
QUARTEIRÃO tem plena e efetiva competência de tornar-se 
o polo irradiador de práticas de responsabilidade social, uma 
vez que dito modelo de polícia comunitária está bem definido e 
amplamente aceito pela sociedade que encontrou no programa 
“A POLÍCIA DA BOA VIZINHANÇA” com a possibilidade de 
trabalhar nessa perspectiva de mudança de paradigmas e 
realidades. O presente trabalho aborda essa temática em seus 
diversos capítulos.

O primeiro capítulo é reservado para o estudo a respeito 
da sociedade e da segurança pública no contexto histórico 
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do processo civilizatório, através de uma visão generalista 
da sociedade e da evolução humana, bem como a segurança 
pública no contexto histórico.

 O segundo capítulo é reservado para uma análise 
global da cidade de Fortaleza e suas comunidades mais violentas 
e a identificação de carências sociais, educacionais, econômicas 
e de bem viver.

O terceiro capítulo é destinado ao estudo a respeito da 
Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o trabalho do RONDA DO 
QUARTEIRÃO, com especial enfoque em Fortaleza. Também 
nesse capítulo, explora-se o policiamento comunitário na PMCE, 
desenvolvido através das experiências dos Distritos-Modelos, 
das Unidades de Segurança Integrada (USI), da Doutrina 
de Comando Segurança Pública Humana, Comunitária e 
Sistêmica, do Policiamento Integrado e Dinâmico (PID) e do 
próprio Programa Ronda do Quarteirão.

Por fim, pormenorizamos a Metodologia e a Conclusão do 
trabalho. Os elementos pós-textuais normais se acrescentam.

2.  A SOCIEDADE E A SEGURANÇA PÚBLICA 
NO CONTEXTO HISTÓRICO DO PROCESSO 
CIVILIZATÓRIO

Várias correntes filosóficas, antropológicas, sociológicas, 
geopolíticas, dentre outras, apontam teorias para explicar as 
transformações que vêm acometendo a humanidade. Em 
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determinados momentos, através de algumas obviedades; 
noutros momentos, através de situações inusitadas ou 
inesperadas. Por outro lado, muitas outras discussões são 
acrescentadas quando passamos a analisar o contexto da 
violência, da criminalidade e o papel do sistema de segurança 
pública nas sociedades, principalmente as sociedades das 
grandes metrópoles, como é o caso de Fortaleza, capital do 
Estado do Ceará.

Objetivando entender um pouco todo esse processo ante 
a saga civilizatória do homem, passaremos a abordar os dois 
principais vetores das discussões ora relatadas: a sociedade e a 
segurança pública.

2.1. Uma visão generalista da sociedade e o 
processo civilizatório

O estudo de sociedades, tais como as egípcias, 
mesopotâmicas, fenícias, hebraicas, persas, gregas, romanas, 
ibéricas etc., permite-nos uma cosmovisão da sociedade que 
somos. Elementos culturais e cotidianos, tais como a economia, 
a religião, a agropecuária, as leis, os esportes, a segurança, 
o militarismo, dentre outros, insertos nessas sociedades, 
registram com grande relevância toda a organização de como 
somos. 

No campo legal, destaca-se o Código babilônico de 
Hammurábi, do Século XVIII a.C. As 21 colunas escritas que 
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ficaram conhecidas e as 282 cláusulas, já demonstravam 
um pouco, no passado distante, das preocupações de agora, 
principalmente na segurança pública.

Vejamos prova disso, na citação seguinte, com destaque 
para os grifos:

PRÓLOGO...
Quando o alto Anu, Rei de Anunaki e Bel, 

Senhor da Terra dos Céus, determinador dos destinos 
do mundo, entregou o governo de toda humanidade 
a Marduk... Quando foi pronunciado o alto nome da 
Babilônia; quando ele a fez famosa no mundo e nela 
estabeleceu duradouro reino cujos alicerces tinham 
a firmeza do céu e da terra – por esse tempo de Anu 
e Bel me chamaram, a mim, Hamurabi, o excelso 
príncipe, o adorador dos deuses, para implantar 
a justiça na terra, para destruir os maus e o mal, 
para prevenir a opressão do fraco pelo forte... Para 
iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. 
Hamurabi, governador escolhido por Bel, sou eu, eu 
o que trouxe a abundância à terra; o que fez obra 
completa para Nippur e Durilu; o que deu vida à 
cidade de Uruk; o que supriu água com abundância 
aos seus habitantes;... O que tornou bela a cidade 
de Borsippa;... O que enceleirou grãos para a 
poderosa Urash;... O que ajudou o povo em tempo 
de necessidade; o que estabeleceu a segurança na 
Babilônia; o governador do povo, o servo cujos feitos 
são agradáveis a Anunit. (KING, 2004, p.73).

Outro fato que merece destaque é o decálogo entregue 
a Moisés, no Monte Sinai, conforme relato bíblico do Livro de 
Êxodo, que serviu para nortear o ordenamento jurídico mundial 
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por conter regras deontológicas de convivência e harmonia 
social. Em destaque:

– Honra a teu pai e a tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu 
Deus te dá. 

– Não matarás. 
– Não adulterarás. 
– Não furtarás. 
– Não dirás falso testemunho contra o teu 

próximo. 
– Não cobiçarás a casa do teu próximo, não 

cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, 
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, 
nem coisa alguma do teu próximo. (ÊXODO 20, 1-7).

Forte nas raízes das nossas sociedades atuais, 
notadamente a Ocidental, principalmente como fontes de 
produção e conhecimento, foram as civilizações gregas e 
romanas. O pensamento da sociedade contemporânea evoluiu a 
partir da cultura desses povos. Platão, Aristóteles e Sócrates, por 
exemplo, ajudaram a formar a estrutura do nosso pensamento. 
Com destaque para os questionamentos a respeito da vida, da 
natureza e da sociedade. Sociedades essas que se baseavam 
num modo de produção escravocrata.

Os gregos antigos inventaram a democracia, a noção de 
cidadania, e foram os primeiros a sentir e expor a necessidade 
de ultrapassar o terreno das meras opiniões, os ensinamentos 
dos mitos e as crenças supersticiosas. Propuseram-se a atingir 
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um conhecimento verdadeiro, um saber efetivamente científico. 
Já na Idade Média, que ficou conhecida como “A Idade das 

Trevas”, ficamos à mercê do saber monopolizado pelo clérigo. 
Porém, na Idade Moderna, ocorrem as principais manifestações 
do Renascimento.

Na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, tivemos 
grandes avanços. Daí por diante, tivemos progresso na física 
moderna, notadamente através de Sir Isaac Newton, que 
abordou teorias a respeito da massa, força, inércia, movimento, 
tempo, além de lançar as bases modernas da Astronomia.

No Século seguinte – XVIII, o Iluminismo aflorou. Segundo 
AQUINO (p.171) “Os pensadores iluministas formularam os 
fundamentos ideológicos da burguesia que assumiria a direção 
do movimento revolucionário.” O homem volta a ser o tema 
central dos estudos, das idéias iluministas, que servem até os dias 
de hoje como referência para os pensamentos da modernidade.

Embora considerados em seus aspectos antagônicos, as 
revoluções e as guerras sempre fizeram com que as sociedades 
superassem as dificuldades das consequências, encontrando 
muitas saídas para os problemas da civilização. Foi assim no 
pós-Revolução Francesa, pós-Guerra Civil Americana, I e II 
Grandes Guerras Mundiais e a Guerra Fria – lembremos da 
conquista do espaço.

Um exemplo prático disso na segurança pública local é 
o uso da tecnologia do Geoprocessamento Referenciado (GPS 
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– Global Position Sistem) nas viaturas do Programa Ronda do 
Quarteirão. O uso de tal tecnologia de geolocalização global só 
foi difundida mundialmente depois das Guerras do Kuwait e do 
Golfo, quando os americanos, para recapitalizar o que tinham 
gasto nas contendas, autorizaram empresas privadas daquele 
país a vender comercialmente tais exclusividades do “teatro de 
operações” (QUEIROZ, 2008).

2.2. A segurança pública no contexto histórico

A civilização se desenvolve desde as populações antigas, 
sobretudo entre os romanos, baseada numa vigilância exercida 
em proveito da comunidade e numa repressão praticada contra 
toda e qualquer perturbação da ordem e da paz, punindo aqueles 
que atacam a segurança e a ordem social.

Os dados históricos contam que entre os povos antigos 
havia, em estado embrionário, uma polícia cuja função era a 
vigilância, tendente a conservar o organismo social apto a, 
normal e regularmente, desenvolver-se. A respeito da origem e 
significado do termo polícia, podemos assinalar que:

A palavra polícia, no sentido mais lato, 
significa o regulamento da cidade, e sabido é que 
a cidade é o Estado. Registram todos os dicionários 
e enciclopédias que o termo Polícia – originário 
do grego Politeia, passando para o latim politia – 
representa o conjunto de leis ou regras impostas ao 
cidadão, com o fito de assegurar a moral, a ordem e 
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a segurança pública. (BISMAEL, 1986, p. 20).

Mario Luiz Bonsaglia, em seu artigo sobre Segurança 
Pública, afirma que:

As teorias políticas que explicam a origem e 
justificam a existência do Estado apontam que o fim 
principal deste é a garantia da coexistência pacífica 
entre os indivíduos, com a prevenção e arbitramento 
dos conflitos, e punição dos faltosos, atividades estas 
de que o Estado deve se desincumbir por órgãos 
adequadamente instituídos. Nesse sentido é possível 
falar na existência de “direitos de proteção” (Alexy), 
ou seja, de direitos que tem frente ao Estado o 
titular de um direito fundamental, para que aquele 
o proteja da intervenção de terceiros. Com efeito, 
ao passar de uma situação pré-estatal à situação 
estatal, o indivíduo renuncia à autotutela em troca 
da proteção estatal. (Disponível em: http://www.
esmpu.gov.br. Acesso em 27 de agosto de 2012).

A França, através dos ideais de igualdade, liberdade e 
fraternidade, fruto da Revolução Francesa (1789), deu nova 
feição à polícia, muito embora preservando tal instituição, 
que, aliás, foi uma das únicas praticamente intocáveis pelos 
revoltos, moldando-a as necessidades do novo conceito de 
nação que emergia. Ali, a organização policial surgiu em bases 
compatíveis com os fins sociais e em harmonia com os direitos 
dos indivíduos.

A polícia, como compreendemos modernamente, no 
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sentido de instituição social, inserida nos contextos dos Estados 
e dos Governos, para servir o cidadão, é produto ou obra do 
século XVIII e sua origem remonta à Inglaterra. Foi importante, 
nesse contexto da segurança pública inglesa, o então Primeiro 
Ministro inglês, Sir Robert Peel, que, em 1829, criou a Scotland 
Yard. Peel, estabeleceu os princípios da polícia inglesa que 
dominaram a maioria dos sistemas de segurança pública dos 
países do mundo (QUEIROZ, 2008). Vejamos esses princípios:

1)   A Polícia deve ser estável, eficaz e 
organizada militarmente, sob o controle do governo;

2)   O número reduzido de delitos deve ser a 
melhor prova da eficácia da polícia; 

3)   Devem difundir-se amplamente as 
notícias acerca de crimes; 

4)   Os corpos de polícia devem ser distribuídos 
por zonas, horas e turnos; 

5)   A equanimidade (moderação) deve ser 
a qualidade mais valiosa de um policial, proceder 
com discrição e firmeza é preferível que se recorrer 
à violência;

6)   A boa apresentação inspira respeito;
7)   A seleção e o treinamento rigoroso de 

pessoal são as base de um corpo eficaz de polícia;
8)   A segurança pública determina que todo 

policial tenha número; 
9)   O quartel de polícia deve situar-se em 

local de fácil acesso a todos;
10) Os policiais devem passar um período de 

serviço comprobatório;
11) A tabulação estatística das ocorrências 
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policiais é necessária para a distribuição proporcional 
e correta dos corpos de polícia;

12) A melhor maneira de escolher os policiais 
é os estudando e depois investigando a opinião que 
têm seus vizinhos dos mesmos. (QUEIROZ, 2004, p. 
141).

Ambos os modelos, inglês e francês, influenciaram quase 
que todas as corporações policiais das nações do mundo, com 
estrutura e finalidade mais ou menos idênticas as que hoje 
conhecemos.

A criação das atuais polícias ocidentais coincide com 
o nascedouro da própria violência urbana no mundo, uma 
experiência traumática das grandes cidades, que a cada dia se 
diversifica cada vez mais.

Modernamente, a polícia estruturou-se e desenvolveu-se 
de diversas formas, variáveis de acordo com as peculiaridades 
regionais e as diretrizes políticas de cada país. Indiscutivelmente, 
a instituição de um serviço de polícia, fardada ou não, em todos 
os tempos, sempre foi e continua sendo uma necessidade do 
organismo social, sob qualquer forma de regime ou governo.

A história brasileira mostra que durante o período colonial, 
as funções relacionadas à segurança pública, como tantas outras, 
eram cargos essencialmente políticos. As autoridades locais, ao 
serem nomeados pela metrópole, acumulavam, muitas vezes, 
funções administrativas, judiciárias e policiais. O Prefeito da 
cidade geralmente acumulava a função de Chefe da Polícia e 
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de Juiz de Paz. As milícias particulares proliferavam sempre 
amarradas à aristocracia latifundiária: 

No período republicano, da República da 
Espada (1889-1891) e durante toda a República 
Velha (1891-1930), a questão da segurança pública 
continuava voltada para atender aos interesses 
privados das classes dominantes e dos oligopólios 
políticos no âmbito dos grandes latifundiários ou 
“coronéis”, dentro de uma ordem sempre militarizada. 
Da década de 1930 até bem pouco tempo as práticas 
de uso do serviço público da segurança, a fim de 
atender a interesses privados, continuaram quase 
1intactas. Com efeito, no Brasil, o uso de serviços 
públicos para fins de interesses privados sempre foi 
uma prática recorrente. (XAVIER, 2012).

 

As Polícias Militares constaram pela primeira vez em 
uma Constituição brasileira em 1934, período pós Revolução 
Constitucionalista Paulista:

CONSTITUIÇÃO de 1934
Art. 5º - Compete privativamente à União:
(...)
XIX - Legislar sobre:
1. organização, instrução, justiça e garantias 

das forças policiais dos Estados, e condições gerais 
da sua utilização em caso de mobilização ou de 
guerra.”

Art. 167 – As polícias militares são 
consideradas reservas do Exército e gozarão das 

1Disponível em: http://www.webartigos.com. Acesso em 27 de agosto de 2012
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mesmas vantagens a este atribuídas, quando 
mobilizadas ou a serviço da União.”                                

A Lei Federal nº 192, de 17 de janeiro de 1936, denominada 
“Lei Arruda Câmara”, foi a primeira Lei Federal que regulou as 
Polícias Militares no Brasil.

Já com o advento da Constituição de 1937, o termo 
SEGURANÇA PÚBLICA consta pela primeira vez numa 
constituição brasileira:

Art. 16 – Compete privativamente à União o 
poder de legislar sobre as seguintes matérias:

[...]
V – o bem-estar, a ordem, a tranquilidade e 

a segurança pública, quando o exigir a necessidade 
de uma regulamentação uniforme. 

Finalmente, a Segurança Pública, como sistema, é inserida 
na Constituição de 1988, que dedica um capítulo especial ao 
assunto.

Constituição da República Federativa do 
Brasil, 05 de outubro de 1988.

(...)
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
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III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros 

militares.

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como 
órgão permanente, organizado e mantido pela União 
e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárquicas 
e empresas públicas, assim como outras infrações 
cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo 
se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 
descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de 
outros órgãos públicos nas respectivas áreas de 
competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IV - exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, 
ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e 
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estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, 
ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados 
de polícia de carreira, incumbem ressalvadas 
a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares.

§ 5º - às polícias militares cabem a polícia 
ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 
corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades 
de defesa civil.

§ 6º - As polícias militares e corpos de 
bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 
do Exército, subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios.

§ 7º - A lei disciplinará a organização e 
o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, de maneira a garantir a eficiência 
de suas atividades.

§ 8º - Os Municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à proteção de seus 
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9º A remuneração dos servidores policiais 
integrantes dos órgãos relacionados neste artigo 
será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso 
em 27 de agosto de 2012)



266 |  Conhecimento científico produzido por cavalarianos

Editora Via  Dourada

Níbio Araújo Pinto | 266

Em 2000, no Brasil, na gestão do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), é lançado pela primeira vez na história 
do país, um Plano Nacional e Segurança Pública – o PLANASP. 
Entretanto, preliminarmente, o Presidente FHC estabeleceu a 
Política Nacional de Segurança Pública, baseada nos seguintes 
eixos:

• Integração das polícias
• Polícia comunitária
• Respeito aos direitos humanos
• Profissionalização / especialização / valorização do 

policial
• Uso de tecnologias avançadas
• Contínuo monitoramento e avaliação dos processos e 

resultados / foco em resultado
• Prestação de contas à sociedade
O PLANASP foi lançado em 20 de junho de 2000, 

caracterizando-se como instrumento de visão sistêmica 
e multidisciplinar. O plano foi montado com 15 (quinze) 
compromissos e 124 (cento e vinte e quatro) ações. 

As Macro-Diretrizes do PLANASP são (BRASIL, 2001):
• Prevenção;
• Repressão; 
• Normatização; 
• Institucionalização; e 
• Aperfeiçoamento do Sistema.
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As medidas de integração constante no PLANASP foram 
evidenciadas através dos seguintes conteúdos:

• 1) Na esfera da administração superior
• Subordinação das polícias civil e militar a 

uma única secretaria de estado;
• Funções burocráticas na secretaria de 

segurança;
• Conselho superior de polícia.
• 2) Na esfera operacional 
• Compatibilização das áreas de atuação, 

harmonização das atividades e 
planejamento comum descentralizado;

• Implantação de centros integrados 
de segurança pública com unidades 
operacionais das polícias;

• Implantação de equipes especializadas 
únicas (grupamento aéreo, operações 
especiais, antibombas etc.);

• Desenvolvimento de ações integradas;
• Implantação de centrais de emergência 

unificadas;
• Implantação de centrais de inteligência 

(estatística, análise criminal, informações) 
únicas;

• Adoção da filosofia da polícia comunitária 
em projetos e programas integrados pelas 
polícias.

• 3) Na esfera da formação, aperfeiçoamento 
e sócio-cultural e esportivo:

• Cursos conjuntos de formação e 
aperfeiçoamento em todos os níveis;

• Unidades de ensino únicas;
• Atividades de cunho cultural, social 
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ou esportivo com a participação de 
integrantes das polícias.

Em 2003, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva criou 
o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), para articular 
as ações federais, estaduais e municipais na área da segurança 
pública e da Justiça Criminal, de forma a integrá-los na prática, 
sem interferir na autonomia dos órgãos de segurança. Foram 
então estabelecidos os seguintes princípios e metas pelo SUSP:

1. Direitos humanos e eficiência policial 
são compatíveis entre si e mutuamente 
necessários;

2. O Sistema de Justiça Criminal deve ser 
democrático e justo, isto é, orientado pela 
igualdade, acessível a todos e imune ao 
exercício violento e discriminatório do 
controle social;

3. Ação social preventiva e ação policial 
são complementares e devem combinar-
se na política de segurança; Polícias são 
instituições destinadas a servir os cidadãos, 
protegendo direitos e liberdades, inibindo 
e reprimindo, portanto, suas violações;

4. Às Polícias compete fazer cumprir as leis, 
cumprindo-as;

5. Policiais são seres humanos, trabalhadores 
e cidadãos, titulares, portanto, dos direitos 
humanos e dos benefícios constitucionais 
correspondentes às suas funções;

6. Promover a expansão do respeito às leis e 
aos direitos humanos;



Estanislau Ferreira Bié | 269

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 8

7. Contribuir para a democratização do 
Sistema de Justiça Criminal;

8. Aplicar com rigor e equilíbrio as leis no 
sistema penitenciário, respeitando os 
direitos dos apenados e eliminando suas 
relações com o crime organizado;

9. Reduzir a criminalidade e a insegurança 
pública;

10. Controlar o crime organizado e eliminar o 
poder armado de criminosos que impõem 
sua tirania territorial a comunidades 
vulneráveis e a expandem sobre crescentes 
extensões de áreas públicas;

11. Bloquear a dinâmica do recrutamento de 
crianças e adolescentes pelo tráfico;

12. Ampliar a eficiência e reduzir a corrupção 
e violência policial;

13. Valorizar as polícias e os policiais, 
reformando-as e requalificando-os, 
levando-os a recuperar a confiança 
popular e reduzindo o risco de vida a que 
estão submetidos. (BRASIL, 2003, p. 8)

Em julho de 2007, o Presidente Lula lança também 
o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), que regulamentou o SUSP e estabeleceu vários 
projetos executivos. Vejamos:

1. GGIM – Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal. A articulação entre os 
representantes da sociedade civil e as 
diferentes forças de segurança – polícias 
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civil e militar, corpo de bombeiros, guarda 
municipal e secretaria de segurança 
pública.

2. Bolsa-Formação – Os profissionais de 
segurança pública receberão novos 
estímulos para estudar e atuar junto 
às comunidades. Policiais civis e 
militares, bombeiros, peritos e agentes 
penitenciários de baixa renda terão 
acesso a uma bolsa de até R$ 400. Para 
ter direito ao benefício, o policial terá que 
participar e ser aprovado em cursos de 
capacitação promovidos, credenciados ou 
reconhecidos pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp) do Ministério 
da Justiça.

3. Formação Policial - A qualificação das 
polícias inclui práticas de segurança-
cidadã, como a utilização de tecnologias 
não letais; técnicas de investigação; 
sistema de comando de incidentes; 
perícia balística; DNA forense; medicina 
legal; direitos humanos, entre outros. 
Os cursos serão oferecidos pela Rede 
Nacional de Altos Estudos em Segurança 
Pública (Renaesp), que envolve hoje 66 
universidades brasileiras, entre públicas 
e particulares, e ainda telecentros para 
educação a distância. A meta é chegar a 
80 instituições parceiras em todo o país, 
em 2008.

4. Mulheres da Paz – O projeto capacitará 
mulheres líderes das comunidades em 
temas como ética, direitos humanos 
e cidadania, para agirem como 
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multiplicadoras do Programa, tendo como 
incumbência aproximar os jovens com os 
quais o Pronasci trabalhará.

5. Protejo “Jovens bolsistas em território 
de descoesão social” – agirão como 
multiplicadores da filosofia passada a eles 
pelas Mulheres da Paz e pelas equipes 
multidisciplinares, a fim de atingir 
outros rapazes, moças e suas famílias, 
contribuindo para o resgate da cidadania 
nas comunidades.

6. Sistema Prisional – A criação de mais de 
40 mil vagas no sistema penitenciário do 
país atenderá a públicos específicos. Os 
jovens entre 18 e 24 anos terão unidades 
prisionais diferenciadas. O objetivo do 
governo federal é separá-los por faixa etária 
e natureza do delito e impedir aqueles 
que cometeram pequenas infrações de 
se contaminarem pela influência dos 
líderes do crime organizado. Além disso, 
as mulheres apenadas também terão 
assistência, como berçário e enfermaria. 
A reestruturação do sistema prisional 
envolve ações que visam à qualificação 
de agentes penitenciários e a formação 
profissional de presos.

7. Plano Nacional de Habitação para 
Profissionais de Segurança Pública – A 
categoria também poderá contar com 
o Plano Nacional de Habitação para 
Profissionais de Segurança Pública, com o 
apoio da Caixa Econômica Federal. Serão 
disponibilizadas unidades populares para 
servidores de baixa renda, que recebam 
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até quatro salários mínimos e a cartas de 
crédito para a compra da casa própria, no 
valor de até R$ 50 mil, para aqueles que 
recebam até R$ 4,9 mil.

8. Ministérios e Secretarias Parceiras – 
Algumas ações previstas no Pronasci 
são fruto de parcerias com ministérios 
e secretarias. O Pronasci agirá em 
conjunto com o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) nas regiões em 
que houver obras de urbanização para 
recuperação de espaços urbanos e melhoria 
da infraestrutura nas comunidades. 
Outro exemplo é a parceria firmada com 
a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas, da Presidência da República, que 
ampliará, com o Pronasci, o atendimento 
do Viva Voz, projeto já existente que visa 
a orientar jovens e famílias em relação às 
drogas.

Com todos esses avanços, a política de segurança pública 
no país vem tentando se consolidar. Entretanto, problemas como 
a falta de solução de continuidades de programas exitosos, falta 
de gestão, aporte de recursos e falta de amplitude sistêmica, 
por depender dos subsistemas Judiciários, Ministério Público e 
Penitenciário, além de outras circunstâncias sociais, políticas, 
econômicas etc., não conseguiram barrar a preocupante 
violência, em face do aumento estrondoso de alguns índices 
criminais.
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3. A CIDADE DE FORTALEZA E SUAS COMUNIDADES 
MAIS VIOLENTAS

O presente capítulo é destinado ao estudo da cidade 
de Fortaleza, ambiente físico escolhido para desenvolvermos 
nossa pesquisa como a área de atuação de maior capilaridade 
do Programa RONDA DO QUARTEIRÃO.

3.1. A cidade de fortaleza

A cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, somente 
ganhou importância no século XIX, pois a história do Ceará e da 
sua capital foram marcadas por contratempos. No século XVI, a 
capitania do Ceará foi abandonada pelo seu donatário, Antônio 
Cardoso de Barros. Em 1603, início do século XVII, Pero Coelho 
de Souza ergue na Barra do Ceará o Forte de São Tiago. Em 1612, 
Martins Soares Moreno, levanta o Forte São Sebastião sobre as 
ruínas do antigo Forte de São Tiago. Ainda no século XVII, no 
ano de 1649, os holandeses erguem na margem esquerda do 
Riacho Pajeú o Forte de Schoonenborch. Com a expulsão deles, 
os portugueses tomam o forte em 1654, e, em 1699, constroem 
o Forte de Nossa Senhora de Assunção. 

Em 1762, no século XVIII, o Forte de Nossa Senhora de 
Assunção torna-se Vila com o nome de Fortaleza de Nossa 
Senhora de Assunção. Com a guerra de independência dos 
Estados Unidos, Fortaleza torna-se fornecedor de algodão 
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para a Inglaterra e, em 1799, separa-se da então Província de 
Pernambuco, para fazer comércio direto com Lisboa, marco 
importante, pois o Ceará finalmente torna-se também uma 
Província. 

Em 1812, Silva Paulet define as diretrizes do novo traçado 
urbano em xadrez, que perdura até hoje. Em 1823 a Vila de 
Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, é elevada à categoria 
de cidade, com o nome de Fortaleza de Nova Bragança, dando 
origem ao então município de Fortaleza. 

Na segunda metade do século XIX, o território de 
Fortaleza compreendia também o que é hoje os municípios 
de Maranguape, Pacatuba, Palmácia, Maracanaú, Guaiuba e 
Itaitinga. Em 1875, Adolfo Herbster elabora a planta da cidade, 
introduzindo as atuais avenidas do Imperador, Duque de 
Caxias, Dom Manuel e Filomeno Gomes. Em 1880, implanta-
se a estrada de ferro de Baturité – com a primeira estação em 
Parangaba e a última no Crato-CE. Em 1888, surge a favela do 
Arraial Moura Brasil, primeira favela de Fortaleza localizada ao 
lado do Centro da cidade.

O século XIX foi finalizado com grandes melhorias em 
Fortaleza, tais como: canalização d’água, bondes movidos à 
tração animal (principalmente burros), iluminação, calçamento 
das ruas principais, telefone, telégrafo, cabo submarino, ligando 
Fortaleza a outros grandes centros urbanos, associações 
culturais e sociais e porto com linhas marítimas para a Europa. 
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É a afirmação de Fortaleza nacionalmente.
Em 1900, Fortaleza abrigava 48.369 habitantes, o que 

significava apenas 5,7% da população do Estado e era a 9ª 
capital do País. Até 1930 foram feitas intervenções urbanísticas, 
como alinhamento de edificações, alargamento e pavimentação 
de ruas para receber os primeiros automóveis e bondes 
elétricos. Na década de 1930, houve o desenvolvimento da cidade 
e o zoneamento urbano. Surgiram bairros modestos e indústrias 
ao longo das ferrovias, sobretudo no Oeste e bairros mais 
afastados do Leste (Aldeota). O comércio se estabeleceu no centro. 
Os armazéns, a alfândega, a receita estadual e a administração 
pública situaram-se próximo ao primeiro porto na Praia de 
Iracema. Ainda na década de 30, a rede rodoviária atinge Sobral 
em direção ao Piauí e ao Maranhão, atual BR-222, interligando a 
capital cearense a outros municípios do Estado.

Em 1948, surgiu a Faculdade de Medicina e, em 1950, a 
Universidade Federal do Ceará. Ainda em 1950, foi inaugurada 
a BR-116 e se iniciaram as obras da BR-020. Em 1960, Fortaleza 
está interligada, por rodovias, a todas as regiões do País, 
tornando-se centro comercial e desenvolvimentista do Estado 
do Ceará. Sua população que em 1950 era de 270.169 habitantes 
(10,02% da população do Estado), salta, em 1960, para 507.108 
habitantes (15,38% da população do Estado). A partir dos anos 
60, o Estado entra na era do planejamento. O Porto do Mucuripe 
foi ampliado onde se instalou a fábrica de asfalto da Petrobrás. 
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Com a energia trazida de Paulo Afonso e os incentivos fiscais da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
a indústria começou a avançar.

No período de 1963 a 1970, foram pavimentados 1.186 
km. Em 1970, Fortaleza tinha 857.980 habitantes (19,67% da 
população do Estado). Já em 1980, atingiu o número de 1.307.611 
habitantes (24,73% da população do Estado), passa a ser a 5ª 
capital do país e cresce mais ainda, por causa dos contingentes 
de pessoas que migraram do interior.

Entre as décadas de 1980 e 1990 houve desaceleração 
gradual, motivada por instabilidade mundial, inflação alta, juros 
altos, diminuição dos investimentos e consequente declínio 
econômico. Mesmo assim, devido à falta de investimentos no 
interior do Estado, continuou acentuadamente, o êxodo rural, 
com a população carente se deslocando para a cidade em 
busca de melhores condições de vida. Daí, o forte crescimento 
populacional de Fortaleza nesse período. Em 1990, Fortaleza 
contava com 1.965.513 habitantes (27,78% da população 
do Estado). Em 2000, a população aumenta para 2.138.234 
habitantes (28,87% da população do Estado). Atualmente, 
Fortaleza tem uma população de 2.447.409, conforme o 
último censo do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE/2010), sendo a 5ª Capital em população do país e a que 
mais cresceu em termos absolutos, de 2000 a 2004.
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QUADRO 01 - Crescimento populacional de Fortaleza

ANOS Número de 
Habitantes

Aumento 
Populacional

Crescimento
Populacional 

(%)

População do 
Estado (%)

1900 48.369 - - 5,70%
1920 78.000 29.631 61,26% 7,40%
1940 180.185 102.185 131,01% 10,30%
1960 507.108 326.923 181,44% 15,38%
1970 857.980 350.872 69,19% 19,67%
1980 1.307.611 449.631 52,46% 24,73%
1990 1.965.513 657.902 50,31% 27,78%
2000 2.138.234 172.721 8,79% 28,87%
2004 2.332.657 194.423 9,09% 29,67%
2010 2 447 409 114.752 4,69% 28,79%
Fonte: Anuário Estatístico do Ceará 2005/IBGE e Wikipédia/2010.

Fortaleza ocupa o topo de praticamente todos os 
indicadores de desenvolvimento na comparação com os 
municípios do interior do Estado, com melhores Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH) e de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDM) do Ceará. Concentra, atualmente, 
mais de 29% da população do Estado, apesar de responder por 
cerca de 0,2% do território cearense. Fortaleza responde por 
41,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. 

O setor de serviços é o principal responsável pela 
arrecadação, com 57,3% de toda arrecadação, vindo logo 
atrás, o setor industrial, com 42,6% da arrecadação. Fortaleza 
concentra setores de tecelagem, calçadista e alimentício. 
O comércio varejista e atacadista é a vocação primeira do 
município, em torno do qual a cidade nasceu, cresceu e se 
organizou. A atividade turística cada vez mais se consolida 
como um dos pilares da economia da cidade.

Fortaleza, como capital e cidade ícone do Ceará, mesmo 
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ocupando o topo de praticamente todos os indicadores de 
desenvolvimento na comparação com os municípios do 
interior, cresceu e se desenvolveu, igualmente a toda grande 
metrópole, com problemas sérios dos grandes centros urbanos: 
grande concentração de renda, desemprego, falta de escolas, 
de creches, de saneamento básico, de locais apropriados para 
lazer, grande número de favelas, precariedade do Sistema de 
Saúde etc. A Região Metropolitana de Fortaleza, conforme a Lei-
complementar       nº 78, de 26 de junho de 2009, é composta 
atualmente por 15(quinze) municípios.

FIGURA 01 – Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza

Fonte: www.ceara.gov.br

3.2. As comunidades mais violentas de fortaleza

Segundo dados do IBGE (2010), Fortaleza abriga 46,5% 
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da população urbana do Estado do Ceará. E quando se fala 
na Região Metropolitana, são 53% da população do Estado, 
composta por 15 (quinze) municípios. 

Fortaleza encontra-se entre as 50 (cinquenta) cidades 
mais violentas do mundo, de acordo com estudo feito pela 
organização não governamental (ONG) mexicana, Conselho 
Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal.2 

Ainda segundo esta ONG (2012), Brasil e México dominam 
a lista de cidades mais violentas do mundo. O Ranking indica 
que das 50 (cinquenta) cidades mais violentas, 14 (quatorze) 
estão no Brasil, 12 (doze) no México e cinco na Colômbia.

A cidade que ficou em primeiro lugar no estudo foi San 
Pedro Sula, em Honduras, com uma taxa de 159 homicídios 
para cada 100 mil habitantes. Em seguida, aparece a mexicana 
Ciudad Juárez, que fica na fronteira com os Estados Unidos e 
liderou o ranking por três anos seguidos. Em 2011, a taxa de 
homicídios foi de 148. O terceiro lugar do ranking é ocupado 
por Maceió-AL, no Brasil, com taxa de 136. As outras cidades 
brasileiras que aparecem na lista são: Belém (78 homicídios a 
cada 100 mil habitantes), Vitória (67), Salvador (56), Manaus 
(51), São Luís (50), João Pessoa (48), Cuiabá (48), Recife (48), 
Macapá (45), Fortaleza (43), Curitiba (38), Goiânia (37) e Belo 
Horizonte (34).

O estudo que elege as 50 (cinquenta) cidades mais 
2 Tal estudo foi divulgado no dia 13 de janeiro 2012 (Disponível em http://diariodonordeste.globo.com/noticia.
asp?codigo=333291. Acesso em 27 de agosto de 2012).
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violentas do mundo, leva em conta todos os municípios com 
mais de 300 mil habitantes e onde haja informação estatística 
sobre homicídios acessíveis pela Internet.

Estudos feitos pela Secretaria de Planejamento e 
Orçamento de Fortaleza mostram que apenas 07 (sete) bairros 
possuem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) alto, sendo 
eles: Aldeota, Cocó, Estância Dionísio Torres, Guararapes, 
Meireles, Mucuripe e Varjota, 66 bairros obtiveram IDH médio 
e 44 bairros obtiveram IDH baixo. Fortaleza possui atualmente 
117 bairros.

Fortaleza possui taxa de alfabetização de 89,4% em 
média, e quase todos os bairros possuem altas taxas da 
população alfabetizada, exceto o bairro do Curió, que possui 
baixa taxa de alfabetização. Mas quando se fala em renda 
salarial por chefe de família, baseada no salário mínimo, apenas 
04 bairros apresentam renda alta (Aldeota, Cocó, Guararapes 
e Meireles), 05 bairros têm renda média (Estância Dionísio 
Torres, Mucuripe, Papicu, Salinas e Varjota) e os 108 bairros 
restantes possuem renda familiar baixa, o que demonstra as 
desigualdades sociais de Fortaleza.

Concentrando uma população de 2.447.409, conforme 
o último senso do IBGE de 2010, com densidade demográfica 
quase 7.000 hab/Km² e renda per capita de R$ 4.834,00, 
Fortaleza possui um total de 145 agências bancárias, 1.189 
escolas fundamentais, 288 escolas de ensino médio, 08 (oito) 
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escolas profissionalizantes, 33 (trinta e três) entidades de 
ensino superior, 58 (cinquenta e oito) unidades hospitalares 
e 526.079 domicílios. Fortaleza tem energia elétrica em todos 
os domicílios, o abastecimento de água chega a 96,37% e 
60,41% delas são atendidas pelo sistema de esgoto sanitário. 

Segundo dados da Guarda Municipal, Defesa Civil e 
Cidadania de Fortaleza, existem 105 áreas de risco na cidade, 
onde se encontram 22.984 famílias, a maioria localizadas em 
favelas e nas margens de rios, canais e lagoas, além de encostas 
de dunas.

Todos esses fatores contribuíram para que Fortaleza, que 
cresceu e se desenvolveu sem planejamento adequado, conviva 
com a violência e a criminalidade generalizada, principalmente 
pelo aumento dos crimes contra as pessoas e contra o patrimônio, 
criando na população uma sensação de medo e insegurança.

A criminalidade em Fortaleza, como nas demais capitais 
brasileiras, tem crescido assustadoramente nos últimos anos, 
causando pânico e medo à população, que de toda forma, 
procura se proteger da violência urbana. Vivemos hoje sob o 
domínio de criminosos e sob “a cultura do medo”.

Os jornais noticiam o clima de insegurança em que 
vivemos. As redes de televisão disputam audiência ao relatar 
notícias da violência urbana. Em consequência, aumenta a 
sensação de insegurança na população. 

Em matéria assinada pelas repórteres Karla Camila e 
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Luana Lima, publicada no jornal O Povo, edição de 28 de junho 
de 2012, o número de assassinatos em Fortaleza no corrente 
ano já aumentou 33,53%. Ainda segundo a aludida matéria, 
é num cenário marcado por homicídios, sequestros, saidinhas 
bancárias, explosões de caixas eletrônicos, roubos a bancos, 
tráfico de drogas, que a polícia cearense precisa trabalhar para 
combater o crime e diminuir o número de mortes. Os dados são 
alarmantes. De janeiro a maio deste ano, 649 homicídios foram 
registrados na Capital, conforme dados da própria Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em igual período 
do ano passado, ocorreram 486 homicídios em Fortaleza.

Em todo o Estado, foram registrados 1.402 assassinatos 
até maio deste ano, enquanto, no ano passado, em igual período, 
foram 1.065, representando um aumento de 31,64%. As taxas 
de homicídio doloso também são preocupantes.

No ano passado, para cada 100 mil nascidos vivos, foram 
registradas 30,89 mortes. Em 2010, 31,59 e, em 2009, 25,77. 
Comparando os dados de 2009 e 2011, observa-se um aumento 
de 19,86 homicídios. A esse respeito dessa violência, vejamos 
o seguinte comentário: 

Não são os dados oficiais da criminalidade 
que assustam a população, mas a qualidade dos 
crimes, deixando-nos sitiados e apavorados pela 
incidência dos furtos, dos assaltos com morte, tanto 
nas zonas pobres, como nas ricas” (DONNICI, 1990)
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A escola, que deveria ser um local tranquilo e de 
aprendizagem, tornou-se preocupação constante. A entrada 
das drogas, as brigas de gangues, as ameaças aos professores, a 
utilização de armas pelos próprios alunos, os roubos e os furtos 
são situações vivenciadas no ambiente escolar. Nossos jovens 
entram cada vez mais cedo no mundo do crime. O uso de armas 
de fogo nos roubos tem sido constantes. 

As delegacias ficam cada vez mais repletas de delinquentes, 
surgindo o problema da superlotação carcerária. Com as cadeias 
superlotadas e sem presídios suficientes para atender a demanda, 
cria-se um ambiente propício para as constantes fugas das 
delegacias, já que muitas não oferecem segurança para o número 
de presos que são colocados nos xadrezes.

As metrópoles, por serem regiões com grande 
concentração de riquezas e de grandes desigualdades sociais, 
são ambientes propícios aos crimes contra o patrimônio. Sendo 
assim, ocorrem em Fortaleza, diariamente, crimes como: 
roubos a estabelecimentos comerciais, roubos a pessoa, roubos 
de veículos, furtos de toda natureza, sequestros relâmpagos, 
dentre outros. 

As consequências são cada vez mais visíveis: as pessoas 
se isolam dentro de casa, no trabalho, na escola, com medo 
de serem as próximas vítimas da violência. Os muros cada 
vez mais altos, com arame, cercas eletrificadas, câmaras, 
portões eletrônicos, sistemas de segurança dos mais diversos 
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tipos, carros com vidros fumê e travas elétricas. Para os mais 
ricos, os carros blindados, seguranças particulares, mansões 
isoladas e condomínios fechados. Com medo da violência e da 
criminalidade, somos cada vez mais compelidos ao isolamento 
e ao individualismo, a vivermos sob a síndrome do medo e da 
insegurança. 

Segundo a Coordenadoria Integrada de Operações de 
Segurança (CIOPS), da Secretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS – CE), os 20 (vinte) 
bairros mais violentos de Fortaleza, de acordo com o número 
de ocorrências registradas nos últimos cinco anos, são: Centro, 
Messejana, Jangurussu, Barra do Ceará, Mondubim, Bom 
Jardim, Aldeota, Edson Queiroz, Antônio Bezerra, Montese, 
Papicu, Jardim das Oliveiras, Henrique Jorge, Parangaba, Granja 
Portugal, Quintino Cunha, Serrinha, Fátima, Conjunto Ceará I, 
II, III e IV etapas e Bom Sucesso.

QUADRO 02 – Bairros com maior número de ocorrências em Fortaleza

Bairros Ocorrências Bairros Ocorrências
Centro 15711 Papicu 6124
Messejana 12202 Jardim das Oliveiras 5999
Jangurussu 11515 Henrique Jorge 5792
Barra do Ceará 11445 Parangaba 5667
Mondubim 9351 Granja Portugal 5363
Bom Jardim 8539 Quintino Cunha 5201
Aldeota 8130 Serrinha 5115
Edson Queiroz 7783 Fátima 5105
Antônio Bezerra 6494 Conj. Ceará I, II, III e IV 

Etapas
5057

Montese 6152 Bom Sucesso 4940
Fonte: CIOPS/SSPDS-CE
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Denota-se, que as comunidades mais violentas de 
Fortaleza, não são necessariamente, as mais pobres, pois 
comunidades como a da Aldeota, considerado o bairro mais 
nobre da capital figura em sétimo lugar.

4. A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ E O TRABALHO 
DO RONDA DO QUARTEIRÃO, COM ENFOQUE EM 
FORTALEZA

 A Polícia Militar do Ceará completou neste ano, 177 
anos de existência. Diferente de ontem, hoje dispõe de múltiplos 
serviços, equipamentos e problemas, talvez impossível de 
terem sido previstos na época de seu nascedouro. O presente 
capítulo se destina ao estudo da instituição, do policiamento 
comunitário e do Programa RONDA DO QUARTEIRÃO.

4.1. A polícia militar do ceará

A Polícia Militar do Ceará foi criada em 24 de maio de 
1835, através da Resolução Provincial nº 13, com o nome de 
Força Policial, pela iniciativa do então Presidente da Província, 
Padre Senador José Martiniano de Alencar. Em 04 de janeiro 
de 1947, recebeu a atual denominação em cumprimento ao 
estabelecido na Constituição Federal de 1946.

Ao longo dos anos, a Polícia sofreu algumas 
transformações, muito mais nas denominações que reformas 
estruturais, culturais e de postura, face aos anseios e aspirações 
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da comunidade.
A partir da Constituição de 1934 e da Lei Arruda Câmara, 

de 1936, as Polícias Militares passaram ao rígido controle do 
Exército Brasileiro, centraram mais ainda suas ações na defesa 
do Estado, das Instituições, dos Poderes, ou seja, na manutenção 
e preservação do Governo e do status quo.

 Em 1969, com a extinção das Guardas Civis, de Trânsito 
e Rodoviárias, suas ações foram englobadas pelas Polícias 
Militares.

A idéia de Policiamento Comunitário está presente na 
PMCE desde o policiamento Cosme e Damião3 – apesar de se 
acreditar que esse modelo ainda seja carente de elementos que 
o caracterizem como comunitário, para o contexto da época, 
anterior a 1987, já representava uma polícia de aproximação. 
Entretanto, essa ideia surgiu, oficialmente, na PMCE, em 1987, 
quando o então Comandante Geral da Polícia Militar do Ceará, 
Coronel PM José Israel Cintra Austregésilo, implantou os projetos 
de Policiamento Comunitário e Setorial, complementados 
pelos Conselhos Comunitários de Segurança e o Projeto “PM a 
Seu Serviço”. Em 2010, como homenagem ao seu feito, o atual 
Batalhão de Policiamento Comunitário (BPCOM) foi inaugurado 
e recebeu o seu nome.

De acordo com o relato do Coronel da Reserva Remunerada 
da PMCE Adail Bessa de Queiroz, Ex-Comandante-Geral da 

3O termo, até os dias atuais, refere-se a dois policiais militares que executam o policiamento ostensivo a pé.
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Corporação, fervilhava a idéia da Polícia Comunitária naqueles 
idos de 1987. A edição do Decreto Estadual n° 18.411, de 09 
de fevereiro de 1987, que tratava dos Conselhos Comunitários 
de Segurança (CCS) no Ceará, proporcionou a implantação do 
primeiro CCS no bairro do Henrique Jorge, em Fortaleza.

As transformações iniciadas no período do Governo Tasso 
Jereissati – “Governo das Mudanças” (1987), emblematizaram 
a nova filosofia à época. Nesse contexto, participaram do 
planejamento, implantação e execução do Policiamento 
Comunitário, em 1987, dentre tantos outros oficiais, os 1° 
Tenentes PM Carlos Alberto de Oliveira e Adail Bessa de 
Queiroz, (P/3 do 5° BPM/PMCE), que implantaram o primeiro 
Policiamento Comunitário no bairro da Parquelândia, em 
Fortaleza.

Além do próprio Comandante Geral da época, Cel PM 
José Israel Cintra Austregésilo, os Coronéis PM Carlos Alfredo 
da Rocha, Francisco Eudório Fernandes e Francisco Tarcísio 
Forte da Silva, eram grandes entusiastas do Policiamento 
Comunitário. Também não podemos esquecer o papel dos 
Tenentes PM Djair José Silva Mendes, Ivonildo Otaviano de 
Castro, Francisco Tarcísio da Silva e Coraci Camelo Ponte, 
que se juntaram ao programa e participaram ativamente da 
implantação de outras unidades do Policiamento Comunitário e 
dos Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) em Fortaleza. 

Nessa expansão em Fortaleza, os bairros contemplados 
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foram Jardim Iracema, Cidade dos Funcionários, Serrinha, 
Parque São José, Henrique Jorge, Monte Castelo, Varjota, 
Montese, Antônio Bezerra e Pirambu. 

Em meados de 1992, no Comando do Cel PM Hamilton 
Rocha Barroso, o projeto foi novamente revigorado, depois 
de uma época de rediscussão e solução de continuidade no 
Comando do Cel PM Danilo Tomaz (16/03/1990 – 26/05/1992).

Por falta de solução de continuidade e de algumas 
denúncias de utilização do projeto para fins “eleitoreiros”, 
considerando-se que pelo menos três dos então comandantes 
da época se lançaram candidatos a cargos eletivos, o projeto 
perdeu força.

Em 1995, o Policiamento Comunitário renasceu com o 
SINDES – Sistema Integrado de Defesa Social, do então vice-
governador Moroni Bing Torgan, para, a partir de 1997, ser 
encampado pela então Secretaria da Segurança Pública e Defesa 
da Cidadania, na gestão do General Cândido Vargas de Freire. 
Criou-se uma Diretoria que implantaria a mentalidade de 
Polícia Comunitária, hoje alcançando número superior a 1.000 
(um mil) Conselhos Comunitários de Defesa Social (CCDS), em 
todo o Ceará. Que mesmo tendo o modelo SINDES, uma linha 
repressiva no emprego operacional da PM, trazia na relação com 
os CCDS, formados por cidadãos dos mais diversos segmentos 
da sociedade, uma semente de policiamento comunitário.

Ainda com foco voltado para o Policiamento Comunitário, 
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a Polícia Militar do Ceará voltou suas ações para os Conselhos 
Comunitários de Segurança, que exerceram papel de 
representação da comunidade imprescindível na solução 
dos conflitos da comunidade, os quais, a partir do Decreto 
Estadual nº 25.293, de 11 de novembro de 1998, passaram a 
ser denominados de Conselhos Comunitários de Defesa Social 
(CCDS).

4.2. O policiamento comunitário na polícia 
militar do ceará

 Seguidamente, teremos a oportunidade de conhecer 
as experiências de Policiamento Comunitário da PMCE, 
porquanto Programas e Projetos como os Distritos-Modelos, 
Segurança Pública Humana, Comunitária e Sistêmica, 
Policiamento Integrado e Dinâmico e Ronda do Quarteirão, que 
serão objetos do próximo estudo.

4.2.1. Os Distritos-Modelo

Após a criação da SSPDC, era necessário um projeto 
que aproximasse mais as vinculadas (Policia Militar do 
Ceará, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará) 
e estreitasse as relações entre os profissionais de segurança. 
Diante desse quadro (MOURA, p. 66) “o Governo do Estado 
contratou a assessoria da First Security Consulting, empresa de 
renome internacional, em cujo quadro havia profissionais de 
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reconhecida capacidade e extensa folha de serviços prestados à 
causa da segurança pública dos EEUU e outros países.”

A “First” fez sua primeira visita a Fortaleza 
em Jun/97, para realizar um diagnóstico da situação 
dos órgãos integrantes do sistema de segurança 
pública. Nessa oportunidade, foram detectadas, 
entre outras deficiências: a falta de viaturas, de 
efetivo, de meios de comunicação, de condições de 
trabalho, de salários adequados, de autoestima, de 
dados estatísticos, de colaboração entre as policiais, 
bem como a existência de certo menosprezo de uma 
policia pelo trabalho da outra. Em consequência, 
apresentou a proposta de um Projeto de Distrito-
Modelo a ser implantado, testado e aperfeiçoado 
durante 6 (seis) meses na área de circunscrição 
de uma companhia policial militar, antes de ser 
expandido às demais áreas da cidade. (MOURA, 
2001, p. 66)

Após análises, pesquisas, visitas e entrevistas, a área da 4ª 
Cia/ 6º BPM, sediada no Conjunto Ceará, foi escolhida para ser 
o projeto piloto dos Distritos-Modelos, especialmente por ser 
uma área que congregava 13 bairros da periferia de Fortaleza, 
que se destacavam no cenário policial pelos altos índices de 
criminalidade, em especial, os homicídios. 

De acordo com MOURA apud LIMA (p.67 - 69): 

[...] a implantação do Projeto Piloto foi 
precedido das seguintes providências:

“I) Inicialmente, em curto prazo (até 31 Jan. 
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98), em termos de:
a) Pessoal: aumentar os efetivos para os 

seguintes níveis
– 4ª Cia/6º BPM: 270 (acréscimo de 48);
– 12º DP: 34 (acréscimo de 18);
– 32º DP: 20 (acréscimo de 06).
O efetivo do 12º DP permitiria que se 

trabalhasse 24 horas/dia, atendendo toda a área do 
projeto, quando o 32º DP não estivesse funcionando.

b) Viaturas
Elevar as frotas de veículos para os seguintes 

níveis:
* 4ª Cia/6ª BPM: 18 viaturas identificadas 

(1/bairro, 2 motos, acréscimo de 11);
* 18 motocicletas (acréscimo de 14);
* 12º DP: 3 viaturas, sendo 2 identificadas 

(acréscimo de 2 + 1 moto);
* 32º DP: Idem.
Aumentar a cota de combustível do 12º DP 

e do 32º DP para 25 litros/viatura/dia (era de 15 
litros).

c) Telefone e radiocomunicações:
* Prover a Cia e os DP com mais um telefone 

e um FAX.
* Prover a Cia com 37 rádios portáteis e 

estação fixa; e os DP com 4 rádios portáteis e uma 
estação fixa.

d) Computadores
* Instalar computadores na Cia, na DP, em 

salas refrigeradas.
* Interligar os computadores da Cia e DP e 

estes ao SEPROCE (Serviço de Processamento de 
Dados do Estado do Ceará).

* Desenvolver um formulário para registro 
de crimes e um software para instalação do mesmo 
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nos computadores.
* Treinar pessoal para trabalhar com o 

formulário e o software acima, e para usar os 
computadores na execução das tarefas burocráticas 
dos DP.

e) Equipamentos
Dotar a Cia e DP com algemas, coletes à 

prova de bala, armamento, munição e mobiliário 
necessários ao desempenho de sua missão.

f) Instalações:
Fazer manutenção nas instalações da Cia e 

DP e, posteriormente, ampliá-la mediante reforma 
geral.

II) Em médio prazo (até 31 jul 98)
a) Concluir a construção do CIOPS, com um 

telefone de emergência unificado e a comunicação 
por rádio, usando o sistema trunking.

b) Reformar e ampliar os DP, incluindo:
* A instalação de circuito interno de TV, para 

controle dos xadrezes;
* A construção de sala de reconhecimento; e
* A construção de alojamento.
c) Ampliar o Auditório da 4ª Cia/6º BPM, 

para uso nas instruções, reuniões operacionais, 
palestras e reuniões com a comunidade.

d) Instalar uma seção do Corpo de Bombeiros.”

Os Distritos-Modelo integravam um complexo formado 
pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia 
Civil. Estavam circunscritos em um mesmo espaço, em 
prédios diferentes, mas com espaços compartilhados como 
estacionamento e auditório. Essa vizinhança tinha o propósito 
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de aproximar os profissionais de segurança num mesmo espaço 
para que a ideia de integração estivesse presente dia a dia.

O primeiro Distrito-Modelo do Estado do Ceará foi 
inaugurado em fevereiro de 1999. Ele foi o protótipo para uma 
ação de segurança pública, caracterizado pelo policiamento 
comunitário, do Governo do Estado. Foi denominado Distrito-
Modelo I.

Fortaleza e Região Metropolitana foram divididas em 
12 Áreas Operacionais Integradas (AOPI). Em cada AOPI foi 
instalado um Distrito Modelo.

Nesse modelo de policiamento, ocorriam reuniões 
mensais, previamente agendadas, entre os representantes 
da PMCE, PC, CBMCE e dos Conselhos Comunitários de 
Segurança e Defesa Social (CCDS) a fim de tratarem de 
assuntos relacionados com a comunidade. Representantes de 
outros setores da sociedade e do poder público também eram 
convidados, tais como: concessionário de distribuição de energia 
elétrica, de água e esgoto; saúde, educação, cultura, esporte e 
lazer; igrejas, associações comunitárias de comerciantes, de 
lojistas e de moradores. Enfim, todos os setores que tinham algo 
a contribuir para a melhoria da comunidade. Essa aproximação 
da polícia com a comunidade caracterizava o valor comunitário 
do projeto.

Entretanto, apesar de ainda coexistirem em um mesmo 
espaço físico, os Distritos-Modelo não foram mais considerados 
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como projeto de segurança pública. Ficaram na história. Vieram 
às eleições de 2002 e o Governador eleito do Ceará não deu 
continuidade aos Distritos-Modelo, criando, diferentemente, 
novo modelo de Policiamento Comunitário, através da USI – 
Unidade de Segurança Integrada, focada apenas no interior 
do Estado (Aracati, Guaramiraga, Morada Nova, São Gonçalo 
do Amarante e Tabuleiro do Norte). Na capital, optou pela 
continuidade apenas dos CCDS. Mais uma vez, um projeto 
de Policiamento Comunitário ficou marcado e restrito a uma 
gestão de Governo. As USI perduraram de 2003 – 2006, 
embora algumas instalações físicas remanescentes atualmente 
sejam ocupadas por efetivos da PMCE, PM e CBMCE, mas não 
executam mais a concepção filosófica inicialmente estabelecida.

4.2.2. A Segurança Pública Humana, Comunitária 
e Sistêmica e o Policiamento Integrado e 
Dinâmico (PID)

O ano de 2007 marcou o início de grandes transformações 
que ocorrem na segurança pública do Estado do Ceará, a partir 
do Governador eleito, Dr. Cid Ferreiras Gomes, e do Comandante 
Geral da Polícia Militar do Ceará, Cel PM Adail Bessa de Queiroz.

O Cel PM Adail Bessa de Queiroz reativou, de forma 
objetiva, a filosofia de Polícia Comunitária ao estabelecer 
de pronto a Doutrina de Comando “SEGURANÇA PÚBLICA 
HUMANA, COMUNITÁRIA E SISTÊMICA”.
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No Boletim do Comando Geral da PMCE do dia 27 de 
fevereiro de 2007, foi publicada a Portaria n.º 040/2007-GC, 
que disciplinava tal filosofia:

 [...] 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Polícia 
Militar do Ceará, como doutrina do Comando Geral, 
o tema “Segurança Pública Humana, Comunitária 
e Sistêmica”, a contar de 01 de janeiro de 2007, 
pragmatizando a atual destinação da Instituição.

Parágrafo Único.  Doravante, a legenda 
disposta no presente artigo deverá constar em nota 
de rodapé de todos os documentos originados das 
diversas Organizações da PMCE.   

Art. 2º. O princípio a que se refere o artigo 
antecedente tem como objetivos:

I – Estabelecer uma política voltada para 
a “Segurança Cidadã”, complementando assim 
a Segurança Pública, como um conceito mais 
compassivo aos dias hodiernos, lembrando à 
máxima “Segurança Pública, dever do Estado direito 
e responsabilidade de todos”;

II – Alocar como ponto fundamental dos 
trabalhos da PMCE, a figura do Cidadão, buscando 
assim uma real aproximação do homem-policial 
com o homem-cliente;

III – Solidificar as atuais atividades da 
Segurança Pública com a Comunidade, viabilizando 
projetos com escopos desta interação;

IV – Elaborar estudos com intuito de 
minimizar a violência urbana, podendo ser 
constituídas comissões para estas finalidades, 
sempre com acompanhamento de um membro da 
coletividade;
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V – Disciplinar a Tropa Alencarina com 
o arquétipo proposto neste ato administrativo, 
constantemente efetivando oficinas de coesão 
policial/social;

VI – Conscientizar o estrito respeito aos 
Direitos Humanos.

Parágrafo Único. Os desígnios supra 
relacionados, não formam apontamentos restritos 
da doutrina do Comando Geral, devendo ser 
visualizadas outras atribuições que tenham no seu 
formato o espírito comunitário deste ideário.   

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

A principal parte executiva dessa filosofia implantada, 
enquanto não iniciava o Programa Ronda do Quarteirão, era o 
Policiamento Integrado e Dinâmico (PID):

Desta forma, e visando a projeção futura do 
PROJETO RONDA DO QUARTEIRÃO, meta política 
amplamente difundida na campanha eleitoral do 
então candidato e atual Governador do Estado do 
Ceará, Dr. Cid Ferreira Gomes, mister se faz a adoção 
de projeto experimental com o objetivo de subsidiar 
tal investidura, partindo da Polícia Militar do Ceará 
a adoção de providências para sua execução.

(BCG nº 037, de 23 de fevereiro de 2007)

O PID se propôs a estabelecer ações de Polícia Comunitária 
como a aproximação entre a Polícia e a comunidade, 
fortalecimento dos laços de confiança para se combater a 
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criminalidade, promover a segurança pública e reduzir índices 
de criminalidade, inspirado no modelo de policiamento 
novaiorquino, conhecido como “Tolerância Zero”, do Prefeito 
Rudolf Juliani, que, através de suas ações, implementou políticas 
públicas que devolveram a credibilidade da polícia e reduziram 
os índices de criminalidade da cidade.

O PID utilizou diversos processos de policiamento na 
execução das ações de policiamento: motorizado, a cavalo, a pé 
e de bicicletas. A proposta era avaliar, através de planejamento, 
execução e coleta de resultados, fatores que favoreceriam 
a implantação do RONDA em áreas com diferenças sociais, 
topográficas e demográficas, que funcionaram como grandes 
laboratórios, os bairros de Vila Velha (Fortaleza) e Porto das 
Dunas (Aquiraz), diametralmente opostos na grande Fortaleza. 

FIGURA 02 – Logomarca do Policiamento Integrado e Dinâmico - PID

Fonte: Fazendo a Ronda
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De acordo com dados populacionais fornecidos pelo IBGE 
e com dados estatísticos fornecidos pela CIOPS:

O Porto das Dunas contava com:
• 5.312 habitantes;
• 1.552 domicílios permanentes;
• Característica de população: sazonal – área de veraneio; 
• Em 2005: 293 ocorrências;
• Em 2006: 370 ocorrências;
• Aumento em 26,27% o número de ocorrências de 

2005 para 2006.

O PID foi implantado no Porto das Dunas no dia 10 de 
janeiro de 2007. No dia 31 de janeiro, há menos de um mês de 
implantação, a avaliação já era positiva e a primeira percepção 
foi a redução em 60% (sessenta por cento) das principais 
ocorrências daquela região como arrombamento de casas, furto 
de fios condutores de energia elétrica, furto em veículos, entre 
outros. (BESSA, 2008, p.77)

Enquanto que o Vila Velha tinha:
• 49.407 habitantes;
• 11.881 domicílios permanentes;
• Característica de população: definitiva
• Em 2005: 4.406 ocorrências
• Em 2006: 6.710 ocorrências
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• Aumento em 52,29% o número de ocorrências de 
2005 para 2006.

Nesse bairro, o PID foi implantado no dia 01 de fevereiro 
de 2007, cujas características geográficas, demográficas e sócio-
culturais são bem distintas do Porto das Dunas.

O projeto do PID destaca algumas situações que o 
justificam, temas que carecem de discussão, análise e solução, 
como se vê no trecho a seguir:

Poucos policiais trabalhando nos locais de 
maior risco de criminalidade, especialmente na 
periferia da Grande Fortaleza e grandes cidades do 
interior do Estado;

Poucos policiais trabalhando nas ruas, 
particularmente perto das escolas, quando deveriam 
prevenir a delinquência juvenil;

Violência, desrespeito, ineficácia e ineficiência 
por parte da polícia, principalmente no atendimento 
à população mais pobre e grupos minoritários onde 
se verifica atendimento preconceituoso;

Polícia distante da comunidade, falta de 
cooperação mútua e feedback;

Policiamento reativo suplantando o 
policiamento preventivo;

Excessiva centralização organizacional e 
operacional na polícia, culminando com a falta de 
motivação responsarial;

Controles interno e externo deficientes e 
inadequados;

Falta de integração real entre as Polícias 
Militar e Civil;
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Falta de coordenação entre os órgãos 
de segurança pública estatal de modo a tornar 
expressiva a integração destes e dentre estes 
os demais segmentos sociais, como Judiciário, 
Legislativo e Ministério Público;

Existência excessiva e descontrolada de 
drogas ilícitas e armas na sociedade;

Desvalorização do sentimento humanístico 
e excessiva exposição da violência nos meios de 
comunicação, criando motivação indireta aos delitos 
sob o manto do conhecimento público dos fatos 
socialmente relevantes;

Políticas públicas sociais insuficientes 
e inadequadas que findam por convergir 
responsabilidade aos órgãos de segurança;

Desemprego e falta de moradia. 
(BCG nº 037, de 23 de fevereiro de 2007)

Esse diagnóstico fez com que a PMCE destinasse parte 
dos seus recursos para o PID. Policiais, viaturas, meios de 
comunicação, recursos financeiros, enfim, toda a logística 
necessária para a sua execução.

Os ensinamentos adquiridos com os modelos 
anteriormente indicados, principalmente os adquiridos com 
o PID, não foram em sua plenitude aproveitados ou utilizados 
como parâmetro do modelo adotado pelo programa RONDA 
DO QUARTEIRÃO, a princípio dado a questões estruturais, 
uma vez que a nova proposta agora defendida neste novo 
modelo de interagir com as comunidades, dentro de uma visão 
comunitária se opunha ao modelo adotado no PID que tinha 
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como central a questão das ações repressivas.

4.2.3. O Programa Ronda do Quarteirão

Vinte anos depois da iniciativa do saudoso Coronel PM 
José Israel Cintra Austregésilo, surge o PROGRAMA RONDA 
DO QUARTEIRÃO, “A polícia da boa vizinhança4”, que foi 
apresentado aos cearenses na campanha eleitoral de 2006, pelo 
então candidato Dr. Cid Ferreira Gomes.

Apesar de não se intitular o “Governo das mudanças”, 
o mandato de Cid seria marcado por uma série de 
transformações e, nesse contexto, a Polícia Militar do Ceará seria 
“revolucionada”. Essa “revolução” começou pelo Comandante-
Geral da Corporação. Em janeiro de 2007, o Cel PM Adail Bessa 
de Queiroz assume o Comando da PMCE, por ser um oficial 
que historicamente sempre esteve vinculado a propostas de 
mudanças na corporação. O Cel PM Adail Bessa de Queiroz 
permaneceu no Comando da PMCE de 01 de janeiro a 14 de 
setembro de 2007, sendo substituído pelo Coronel PM William 
Alves Rocha.

Tendo sido implementado neste momento, através do 
modelo de policiamento comunitário, pautada nas Doutrina 
Segurança Pública do Programa RONDA DO QUARTEIRÃO, 
paralelamente a disposição de novos equipamentos, viaturas, 
fardamentos, surgindo ao mesmo tempo, novas perspectivas 

4 Slogan de divulgação do Programa Ronda do Quarteirão. 
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de mudanças na Lei de Organização Básica da PMCE, Estatuto 
dos Militares Estaduais, Código Disciplinar, Lei de Fixação de 
Efetivo e o tão sonhado subsídio eram festejados nos quartéis da 
PMCE. Tendo a LOB – Lei de Organização Básica, sido aprovada 
no último dia 22 de agosto de 2012.

A partir de 2007, a PMCE passou a recebeu atenção 
especial do governo. Os investimentos foram astronômicos. 
Novos uniformes, equipamentos, viaturas, novas instalações, 
central de Vídeo-Monitoramento, aumento de efetivo policial, 
novas tecnologias, aquisição de softwares. Nem mesmo o mais 
otimista policial seria capaz de imaginar que o governo estaria 
disposto a pagar tão caro por um programa.

A proposta do RONDA DO QUARTEIRÃO era de oferecer 
policiamento restrito a determinados bairros, a regiões 
geográficas de aproximadamente 3km². Além disso, cada viatura 
disporia de telefone interno, através do qual a população manteria 
contato direto com o policial da viatura, sem a necessidade de 
ligar para 190, com a promessa de que as ocorrências seriam 
atendidas em até 05 (cinco) minutos, e se estabeleceria uma 
melhor relação entre sociedade e a polícia, sendo dita situação, 
reforçada com as visitas domiciliares e cumprimento de cartões 
programas de PBs nas áreas respectivas.

O Governador Cid Ferreira Gomes, em 05 setembro de 
2007, inicia o cumprimento de sua promessa de campanha 
e aproveita os aprovados em concurso público para o 
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preenchimento de 1.000 vagas para o cargo de soldado para a 
Polícia Militar do Ceará, a fim de serem lotados no Programa 
RONDA do Quarteirão. A aula inaugural foi proferida no Ginásio 
Coberto da PMCE, sito na Av. Mister Hull, no bairro de Antônio 
Bezerra, em Fortaleza, como a participação do Cel PM Adail 
Bessa de Queiroz, do Secretário da SSPDS, Roberto das Chagas 
Monteiro, e do Governador Cid Ferreira Gomes.

A primeira turma teve formação em período recorde. 
Um curso de treinamento que dura, em média, seis meses, foi 
encurtado para três meses diante da urgente necessidade de 
aumento de efetivo na PM, por determinação do Governador.5 
A partir dessa turma, foi oferecida formação diferenciada, na 
qual os valores de Polícia Comunitária foram redimensionados, 
adquiriram elevado grau de importância, sendo apresentados 
como pré-requisito profissional para os profissionais que fossem 
engajar no RONDA DO QUARTEIRÃO. Concluíram o primeiro 
curso de Formação para o Programa RONDA DO QUARTEIRÃO, 
730 policiais. Do total de 730 PM, 44 eram mulheres.

O RONDA DO QUARTEIRÃO teve seu início operacional 
no dia 17 de dezembro de 2007 e é, hoje, o principal programa 
da área de Segurança Pública do Ceará. Iniciou com 05 (cinco) 
áreas-piloto que foram Bom Jardim, Centro, Jangurussu, 
Meireles e uma equipe no município de Maracanaú6. 

5 Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=467723. DIÁRIO DO NORDESTE Pu-
blicado em 6 de setembro de 2007.
6 JORNAL O POVO on line. Publicado em 05 de setembro de 2007. Autor: Eliomar de Lima. Categoria: Política.
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FIGURA 03 – Logomarca do RONDA DO QUARTEIRÃO

Fonte: Fazendo a Ronda

O Programa elegeu como centro de confluência 
dos interesses comuns de segurança um núcleo urbano 
georreferenciado, com área de 1,5 a 3 quilômetros quadrados, 
chamada de base territorial, onde existe um número de telefone 
que corresponde ao número da viatura.7

Acompanhado do aumento do efetivo policial, o RONDA 
DO QUARTEIRÃO incluía a aquisição de novos veículos para a 
frota de viaturas da PMCE. O veículo vencedor da licitação foi 
o modelo da camionete HILUX SW4, da TOYOTA, cuja compra 
causou polêmica política e entrave jurídico por conta da licitação 
e do valor empregado, cerca de R$ 30 milhões de reais.  

As viaturas do RONDA DO QUARTEIRÃO foram equipadas 
com suporte tecnológico avançado como rádios de comunicação 
com a CIOPS, rádio de comunicação externo (megafone), 04 
(quatro) câmeras, computador de bordo, aparelho telefônico, 

7 Disponível em: http://www.pm.ce.gov.br. Acesso em: 31 de janeiro de 2012.
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monitor de LCD8 de 7”, sistema de sirenes, sistema de luzes 
intermitentes e laterais, sensores de ré, de ignição, de abertura 
de capô e de abertura de xadrez e HD9, cuja capacidade de 
armazenamento pode chegar a até 15 dias ininterruptos de 
gravação.

O rádio de comunicação permite o contato do policial 
militar (PM) direto com a CIOPS. O rádio opera em uma 
frequência que dificulta a interferência de outras frequências 
e, dessa forma, garante agilidade, fluidez e segurança na 
comunicação dos policiais com a CIOPS para atender chamados, 
repassar ou pedir informações relacionadas com as ocorrências 
policiais.

O rádio externo (megafone) auxilia os PM na realização 
de abordagens, avisos de alerta e contato com a comunidade. É 
composto de uma unidade interna, uma espécie de microfone 
que capta o áudio, quando acionado e uma unidade externa, 
localizada no teto da viatura, sobre o sistema de luzes 
intermitentes.

O sistema de câmeras é composto por quatro câmeras 
com infravermelho para gravação de imagens noturnas, que 
transmitem áudio e vídeo em tempo real, via internet, para a 
Central de Vídeo-Monitoramento. Duas câmeras são instaladas 
no centro do para-brisa. Uma capta o interior da viatura, onde 
estão os policiais e a outra capta a visão frontal da viatura. Uma 
8 Display de Cristal Líquido, acrônimo de LCD (em inglês liquid crystal display), é um painel fino usado para 
exibir informações por via eletrônica, como texto, imagens e vídeos.
9 Relacionado à informática. Do inglês Hard Disk, disco rígido, utilizado para armazenamento de informações.
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terceira câmera está instalada no interior xadrez, que em um 
veículo similar é utilizado como porta-malas. Ela serve para 
acompanhar as condições do preso, ressalvando-se que já houve 
casos flagrantes de crises claustrofóbicas, de morte por asfixia10 
e até mesmo de suicídio11 no xadrez de viatura. Há uma quarta 
câmera voltada para o exterior da viatura, instalada no centro 
do aerofólio do para-brisa traseiro, que capta as imagens detrás 
da viatura com ângulo aproximado de 60° e captação de áudio 
de até 5 metros, além de servir como câmera de ré.

As câmeras instaladas no interior das viaturas 
apresentaram-se como um recurso tecnológico extraordinário. 
Uma ferramenta auxiliar no esclarecimento de situações que 
suscitam dúvidas. Casos de acidente com viatura, ocorrência que 
envolva abuso policial, corrupção ou desídia, são armazenados 
no HD da viatura e, se necessário, captadas pela Central de 
Vídeo-Monitoramento e gravadas em uma mídia portátil (CD, 
DVD, pen drive etc).

O computador de bordo ou Terminal Móvel de Dados 
(TMD) se constitui de equipamento cujo teclado assemelha-se 
ao teclado de um computador com teclas emborrachadas e a 
tela apresenta apenas letra e números. Teclado e tela integram 
o mesmo aparelho. Através do TMD é possível consultar, no 
banco de dados do Sistema de Informações Policiais (SIP), 
10 Disponível em:  http://www.meionorte.com/noticias/policia/homem-morto-em-viatura-da-policia-no-ce 
41520.html
11 Ocorrência em Caucaia, na qual o preso se enforcou com o próprio cinto, no xadrez de uma viatura, em tempo 
anterior ao RONDA.
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nomes e placas de veículos. Além disso, o TMD também informa 
o posicionamento GPS.12

Uma das grandes inovações do RONDA DO QUARTEIRÃO 
no Policiamento Comunitário foi instalar um telefone no 
interior da viatura. Inicialmente, foram distribuídos aparelhos 
móveis. Todavia, em virtude de problemas como bateria 
descarregada, perda de aparelho, identificador de chamada e 
custo da ligação, que era equivalente a uma ligação para celular, 
eles foram substituídos. A fim de solucionar esses problemas, 
foram instalados telefones fixos nas viaturas, o que pôs fim aos 
problemas de bateria descarregada, perda do aparelho, sigilo 
nas denúncias realizadas por telefone e o custo da ligação foi 
reduzido para o valor de uma ligação local para telefone fixo. 

Para ligar para a viatura do RONDA DO QUARTEIRÃO, 
basta acrescentar o número que está na lateral do para-choque 
traseiro da viatura, em ambos os lados, ao prefixo 3457. Por 
exemplo, para acionar a viatura RONDA do bairro Floresta, 
cuja viatura RONDA é identificada pelo número 1125, doravante 
denominada RD 1125, é só ligar (85) 3457-1125. Para acionar a 
viatura RONDA do bairro Presidente Kennedy, RD 1036, é só ligar 
(85) 3457-1036. Esse sistema de ligar 3457 + prefixo da viatura 
funciona nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú13. 
Nas demais localidades, ainda é utilizado um número de celular. 
12 Sigla em inglês que significa Global Position System, que traduzido é Sistema de Posicionamento Global, que é 
o sistema de posicionamento, via satélite, em latitude e longitude.
13 Os telefones das viaturas do RONDA estão disponíveis em http://www.pm.ce.gov.br/menu-esquerdo/
comunicacao/telefones-da-RONDA-do-quarteirao.
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Todavia, de acordo com 1º Tenente QOPM Hércules de Aguiar 
Saboya, do BPCOM, o sistema deve ser utilizado por todas as 
viaturas RONDA do Estado do Ceará.

O monitor de LCD, localizado no centro do painel da 
cabine da viatura, mostra as imagens das quatro câmeras e, 
quando acionada a marcha à ré, fica uma imagem única da 
câmera de ré e é emitido o sinal sonoro do sensor de ré.

Os controles dos sistemas sonoros e luminosos estão 
localizados também no centro do painel da cabine da viatura. 
São quatro sons de sirene e quatro modos de intermitência 
das luzes vermelhas. As sirenes associadas às luzes vermelhas 
intermitentes são acionadas conjuntas em situação de 
emergência policial.

 Há, também, um farol de led14 em cada lado da viatura, 
nas extremidades do equipamento das luzes intermitentes, 
sobre o teto da viatura, que auxiliam o patrulhamento em locais 
de baixa luminosidade. 

Os sensores de ignição, de capô e de xadrez emitem um 
sinal de alerta na Central de Vídeo-Monitoramento quando 
qualquer um deles é acionado. O sensor de ignição garante o 
posicionamento correto, via GPS, a cada minuto. O sensor de 
capô é para assegurar que não seja realizada nenhuma alteração 
no motor da viatura ou baterias, a não ser que seja por serviço 
técnico-especializado, devidamente autorizado, a fim de evitar 

14 Sigla em inglês, LED, Light Emitting Diode, que significa diodo emissor de luz.
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que casos como o apresentado no filme “Tropa de Elite 1”, no 
qual os mecânicos trocavam as peças do motor das viaturas, 
tornem-se realidade.  E, finalmente, o sensor de xadrez, que 
impede que o xadrez seja utilizado de forma indiscriminada e 
indevida. São elementos de segurança preventiva que garantem 
a transparência da atividade policial.

O RONDA DO QUARTEIRÃO trouxe outras mudanças 
significativas, além do aparato tecnológico. O RONDA DO 
QUARTEIRÃO era novidade. Tudo era novo: viaturas, policiais, 
uniformes, equipamentos, escala de serviço e filosofia: a filosofia 
de Policiamento Comunitário, amplamente divulgada pelos 
policiais do RONDA DO QUARTEIRÃO junto a comunidade.

Além dos policiais que concluíram o Curso de Formação 
em 2007, o Governador Cid fez a promessa de abrir mais 03 
mil vagas. 02 mil dessas vagas foram preenchidas em 2009 e 
2010. Em 2011, a Polícia Militar do Ceará, por intermédio da 
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e da Secretaria 
do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Edital Nº 1/2011 
– PMCE, de 09 de novembro de 2011, ofertou concurso público 
destinado a selecionar candidatos, visando ao preenchimento 
de 1.000 (mil) vagas no cargo de Soldado da PMCE, sendo 950 
candidatos do sexo masculino e 50 candidatos do sexo feminino.

O uniforme do RONDA DO QUARTEIRÃO também é 
exclusivo na PMCE, exceto pelo Batalhão de Policiamento 
de Turismo – BPTUR, que também o utiliza. A Minuta do 
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Decreto que regulou a escolha do Uniforme do RONDA DO 
QUARTEIRÃO, foi elaborado pelo então Comandante da PMCE, 
Cel PM Adail Bessa de Queiroz. Da minuta elaborada resultou o 
Decreto Estadual n° 28.796, de 18 de julho de 2007 (Normatiza 
a realização de concurso público para a escolha do fardamento 
dos PPMM do Estado do Ceará do PROGRAMA RONDA etc). 
Assim, de forma inédita na história dos milicianos alencarinos, o 
Governo do Estado promoveu concurso15 para eleger o uniforme, 
antes mesmo da alteração do RUPMCE, como se pode observar 
no texto a seguir:

A estilista Cristina Rejane Feitosa Silva, 30 
anos, foi a ganhadora do concurso promovido pelo 
Governo do Estado para criação do fardamento 
dos policiais que irão atuar no programa RONDA 
do Quarteirão. Rejane cursou Estilismo e Moda 
na Universidade Federal do Ceará e colou grau 
em fevereiro deste ano. No total, 89 estilistas se 
inscreveram para o concurso. Destes, apenas seis 
foram selecionados para mostrar as criações. O 
desfile, fechado à imprensa, foi realizado no Museu 
de Arte Contemporânea do Centro Dragão do 
Mar de Arte e Cultura, no dia 21 de setembro. Ela 
recebeu um prêmio de R$ 15 mil. Até as fardas serem 
oficialmente apresentadas ao público, Cristina não 
pode dar detalhes dos modelos, mas adianta que 
usou cores suaves e tecidos leves por causa do calor 
cearense. Para criar os modelos de fardamento 
masculino, feminino e uma capa unissex, Cristina 
pensou no conceito de polícia comunitária, “um 

15 Edital disponível em: http://www.sfiec.org.br/concursorq/EditalSSPDS-fardamento.pdf
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policial que as pessoas se sintam à vontade para 
dele se aproximar”. Antes de criar os modelos, ela 
fez uma pesquisa de campo. Entrevistou policiais 
na rua para saber o que achavam do fardamento, 
quais as vantagens e desvantagens. “Eles reclamam 
muito do calor e do desconforto, principalmente dos 
sapatos”, conta.16

O uniforme vencedor foi utilizado pelos militares em 
dezembro de 2007, mesmo sem existir legalmente, considerando 
que o RUPMCE só foi alterado em 2008, pelo Decreto Estadual 
nº 29.482, de 03 de outubro de 2008.

A fim de dar suporte ao Programa RONDA DO 
QUARTEIRÃO, o Governo do Estado adquiriu pistolas calibre 
.40, modelo 24/7, da TAURUS, e coletes para serem utilizados 
sobre a farda. Entretanto, a experiência dos coletes não foi 
aprovada porque eram desconfortáveis, deixavam o uniforme 
esteticamente deformado, tiravam a mobilidade do policial e 
tornavam o uniforme ainda mais quente.

Em princípio como forma de aproximar a polícia da 
comunidade, as primeiras equipes do RONDA DO QUARTEIRÃO 
eram compostas de 04 (quatro) policiais, distribuídos em uma 
viatura e duas motocicletas. As equipes circulavam nos bairros 
e realizavam as visitas comunitárias, oportunidade em que 
distribuíam folders que continham as fotos dos policiais que 
trabalhavam na área, os bairros abrangidos por aquelas viaturas 
e dicas de segurança, além de panfletos e ímãs de geladeira 
16 (Disponível em: http://www.ufc.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=3272 &Itemid =90)
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com o telefone das viaturas, tendo tido uma boa aceitação da 
comunidade de modo geral.

Inicialmente, as motocicletas de 450 cilindradas 
trafegavam atrás da viatura. Em virtude da baixa velocidade e 
pouca refrigeração, as motocicletas superaqueciam. Executar o 
serviço de 8 horas consecutivas, seis vezes por semana, nessas 
condições, tornou-se o serviço exaustivo e humanamente 
impossível. Portanto, as motocicletas deixaram de acompanhar 
a viatura e foi criado o Pelotão de Motos do RONDA DO 
QUARTEIRÃO, que teve como primeiro comandante o     1º 
Tenente PM Israel Cleriston de Oliveira e como último, o 1º 
Tenente PM Aluísio Teixeira da Silva, considerando que o Pelotão 
de Motos foi extinto em agosto de 2009 e as motocicletas do 
RONDA foram cedidas para o RAIO.

Passados dois anos de existência do Programa RONDA 
DO QUARTEIRÃO, o Batalhão de Policiamento Comunitário 
(BPCOM) foi criado no dia 30 de abril de 2010, mediante a Lei 
nº 14.685, publicada no DOE nº 087, de 12 de maio de 2010, 
transcrita para o BCG nº 089, de 14 de maio de 2010. Portanto, 
o BPCOM passa a existir de fato e de direito, considerando que 
até aquele momento existia apenas de fato. 

Atualmente, o RONDA DO QUARTEIRÃO possui 321 
(trezentos e vinte e um) áreas cobertas, em 43 (quarenta e três) 
municípios, tendo toda a Capital e Região Metropolitana com 
100% de cobertura. Em 2010, passou a contemplar todas as 
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cidades com mais de 50.000 habitantes.
O RONDA DO QUARTEIRÃO possui quase 4.000 (quatro 

mil) Policiais Militares à disposição da população cearense, 
sendo, também, o maior Batalhão de Segurança Pública da 
América Latina (SILVA, 2012).

O RONDA DO QUARTEIRÃO conquistou a simpatia da 
população e apresentou resultados efetivos. Um estudo do IPECE17 
constatou que “o RONDA do Quarteirão” reduziu a criminalidade. 
A pesquisa mostra que o aumento do patrulhamento nas ruas 
inibe os criminosos, podendo interpretar com o resultado 
desta pesquisa que, o patrulhamento se tornou mais eficiente e 
eficaz, por conta das ações de cunho socialmente responsáveis, 
como as visitas domiciliares, que diante das informações 
obtidas durante ditas visitas, contribuíram no resultado final 
da atividade de policiamento, uma vez que, diante da interação 
entre sociedade e polícia, as informações de atividades ilícitas 
chegam com maior frequência.

Avaliação do Impacto de um Maior Efetivo 
Policial na RMF do Estado do Ceará”, de autoria dos 
analistas de políticas públicas Daniel Cirilo Suliano 
e Jimmy Lima de Oliveira, doutorando e doutor em 
Economia, respectivamente, ambos do IPECE, foi 
o vencedor do Prêmio Paulo Haddad. O trabalho, 
que analisa o programa “RONDA do Quarteirão” na 
Região Metropolitana de Fortaleza, implantado pelo 
Governo do Estado do Ceará, constata, por exemplo, 

17 Fonte: http://www.pm.ce.gov.br. Acesso realizado em 31/10/2011.



314 |  Conhecimento científico produzido por cavalarianos

Editora Via  Dourada

Níbio Araújo Pinto | 314

que houve redução de 57% nas taxas de roubos no 
período inicial do Programa.

[...] A avaliação do Programa RONDA do 
Quarteirão ocorreu – segundo seus autores – a partir 
da medição do maior efetivo policial na implantação 
do novo Programa de policiamento ostensivo na 
RMF.

No trabalho, os economistas investigam se 
o aumento do efetivo policial tende a inibir crimes 
contra o patrimônio e crimes contra a propriedade 
em termos de taxas de roubos e taxa de furtos, em 
uma área de grande concentração urbana no Estado 
do Ceará. A hipótese básica é de que uma maior 
quantidade de policiais tende a inibir a ação de 
potenciais criminosos, na medida em que reduz os 
benefícios e aumenta os custos da atividade criminal.

Os resultados, segundos os autores do estudo, 
mostram que o aumento do patrulhamento nas ruas 
altera os incentivos dos criminosos. “Evidências de 
inércia criminal são também encontradas. De certo 
modo, pode fazer-se alusão ao dito de que o crime 
não compensa, pelo menos quando há a presença 
da força policial”. O trabalho, ao indagar “se polícia 
reduz crime”, constata que sim, sobretudo nos casos 
de roubos.

  O caráter socialmente responsável das ações do 
RONDA DO QUARTEIRÃO da Polícia Militar do Ceará, no 
seu trabalho de interação com as comunidades da cidade de 
Fortaleza, tem fundamento na doutrina de polícia comunitária, 
em que a interação com a comunidade é realizada por meio 
de visitas às residências, escolas, condomínios, praças e outros, 
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além das visitas comunitárias e múltiplas palestras, tudo isto 
em auxílio as atividades de repressão e combate a crescente 
onda de violência urbana presente nos grandes centros urbanos 
não sendo diferente na cidade de Fortaleza.

Ocorre, que nem tudo é fácil na atual circunstância no 
RONDA DO QUARTEIRÃO. Um dos gargalos atuais é como manter 
os recém-formados policiais militares trabalhando no interior 
do Estado, uma vez que a massa de aprovados nos recentes 
concursos públicos para ingresso na corporação apresenta em 
sua maioria, pessoas residentes na cidade de Fortaleza, o que 
gera em determinados momentos uma demanda crescente de 
policiais desejosos de servirem na capital, mesmo existindo 
uma deficiência gritante de efetivos no interior, causando deste 
modo uma instabilidade na tropa.

A fixação do homem na área de serviço 
tem sido um problema enfrentado no RONDA DO 
QUARTEIRÃO. Sabe-se que a mesma equipe de 
policiais, na mesma área de serviço e nos mesmos 
horários, possibilita aos moradores e aos policiais 
a criação de um laço de confiabilidade. Entretanto, 
há muita interferência política, vontades alheias ao 
Policiamento Comunitário. Muitos policiais recém-
formados querem ser lotados na cidade de Fortaleza. 
Todavia, com a expansão do programa, as cidades do 
interior do Estado estão sendo alcançadas, muitos 
policiais militares, insatisfeitos com a lotação, 
buscam formas de serem transferidos. (SILVA, 2012, 
p. 70)
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O RONDA DO QUARTEIRÃO tem passado no decorrer 
do tempo por constantes avaliações corretivas, constante 
aprimoramento, e capacitação para o desempenho de ações 
na atividade de prevenção de delitos, como se pode extrair do 
texto a seguir:

- Software georreferenciado que represente 
visualmente as ocorrências criminais, dispondo-as 
no mapa da cidade e acrescentando as informações 
pertinentes que possibilitem a análise diária das 
dinâmicas criminais, passando, assim, a efetivamente 
agir com a inteligência policial.

- Monitoramento eletrônico das viaturas, 
possibilitando a auditoria e o acompanhamento das 
ações desenvolvidas.

- Vídeo-monitoramento, em tempo real, 
imagens e áudio de tudo o que acontece dentro da 
viatura, fiscalização 24 horas.

- Atuação como facilitador, integrando 
as diversas Instituições nas ações de prevenção 
primária.18 

 Afora o que tudo foi escrito neste capítulo, em 
resumo, no que diz respeito ao nosso tema, quanto ao caráter 
socialmente responsável das ações do RONDA DO QUARTEIRÃO 
da Polícia Militar do Ceará, no seu trabalho de interação com 
as comunidades da cidade de Fortaleza, além do trabalho 
operacional (policiamento Comunitário), o esforço é que a 
filosofia (Polícia Comunitária) seja dominante, o que ao que 
nos parece, ainda não atingiu a totalidade da tropa, por diversas 
18 (http://www.pm.ce.gov.br. Acesso realizado em 31/10/2011).
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razões podendo destacar uma destas a falta de aptidão de alguns 
integrantes do Batalhão de Policiamento Comunitário, com a 
filosofia peculiar deste modelo de policiamento e da percepção 
das vantagens de se entender e agir utilizando as doutrinas de 
responsabilidade social no trato com a sociedade em especial as 
mais carentes, na busca de uma maior interação entre esta e a 
polícia, do mesmo modo, carece de receber maior visibilidade 
as atuais ações inovadoras de cunho socialmente responsável 
em desenvolvimento junto aos diversos núcleos do BPCOM, 
ampliando a percepção social destas práticas por parte das 
comunidades assistidas e pela própria cúpula da instituição.

Nota-se que os esforços nesse sentido, o da subjetividade 
filosófica, holística, doutrinária, deontológica, ainda é tímida, 
e merece uma maior atenção por parte do Governo, que 
compreendendo tal importância e alcance, possa disponibilizar 
de mais instrumentos institucionais na amplitude do Programa 
RONDA DO QUARTEIRTÃO para tal fim. O que se vê atualmente 
ainda são esforços isolados e pontuais, desenvolvidos através dos 
mais variados projetos que capacitam crianças e adolescentes, 
tirando-os da ociosidade e das ruas, o que não quer dizer que 
estas ações mesmo tímidas, não estejam contribuindo para a 
formação de uma idéia mais sólida de se entender e agir dentro 
do batalhão comunitário de modo socialmente responsável, 
quando do tratamento com as comunidades assistidas. Onde 
o “RONDA CULTURAL, TURMINHA DO RONDA, VIOLÃO 
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COMUNITÁRIO, UM GOLPE CONTRA A VIOLÊNCIA, PROJETO 
DE AÇÕES CULTURAIS E ESPORTIVAS (PACE), RONDA NA 
EDUCAÇÃO e AMIGOS DO RONDA”, mesmo não tendo sido 
ainda universalizados, já indicam estarmos trilhando o caminho 
certo, e que os resultados com a universalização destas práticas, 
serão de alta efetividade para uma melhor relação com a 
sociedade e própria policia na busca de soluções inovadoras de 
uma redução dos índices de violência urbana.

Entretanto, louve-se, nesse sentido, os esforços 
depreendidos por voluntariosos policiais militares do RONDA 
DO QUARTEIRÃO que, em algumas ocasiões, mesmo estando 
em suas folgas, destinam seu tempo pela causa social e ensinam, 
cuidam e aprendem com esses jovens.

Ressaltando que outros projetos semelhantes e da 
mesma forma excepcionais estão sendo elaborados ou já estão 
em execução nas outras unidades da PMCE, como é o caso dos 
CAVALEIROS DO FUTURO, SEMEAR, PROERD, GUARDIÕES 
MIRINS DO COCÓ e tantos outros, ainda não foram assimilados 
ou percebidos como de caráter coadjuvantes neste sentido 
de caracterizar socialmente e de forma responsável as ações 
do RONDA DO QUARTEIRÃO e destas outras unidades nos 
trabalhos de interação com as comunidades de Fortaleza, e 
diante desta realidade, possamos provocar e cada vez mais 
sensibilizar o Governo do Estado, da necessidade de se fomentar 
nas instituições públicas em especial na de Segurança Pública, 



na estrutura de suas vinculadas cada vez mas, a idéia de se 
institucionalizar, estruturar e dar o suporte necessário para 
que os programas ora desenvolvidos, voluntariamente, e outros 
adormecidos, para que sejam universalizados e utilizados como 
vetores importantíssimos de proximidade entre a POLÍCIA 
e a SOCIEDADE, nas elaboração de novas ações de caráter 
preventivas contra a violência.

5. METODOLOGIA

Neste trabalho, a abordagem inicial do assunto proposto 
foi a análise documental e teórica, uma vez que tal fonte é farta. 
Porém, faltava sistematização, o que fizemos ao reproduzirmos 
tudo em forma de texto inserto na monografia. Entendemos 
ainda que a história oral proporcione a interdisciplinaridade, 
possibilitando ao pesquisador dialogar com outras áreas do 
conhecimento: Antropologia, Sociologia, Geografia, Estatística 
etc.

Utilizamos então, também da oralidade, que possibilitou 
uma abordagem de acontecimentos que estariam mais ligados 
às Ciências Sociais, que foi o nosso objeto de pesquisa, ou 
seja, um diagnóstico histórico do conteúdo, sua cronologia, as 
relações sociais intramuros e extramuros, porquanto abordamos 
aspectos internos da PMCE, da SSPDS, das comunidades de 
Fortaleza e delas entre si.
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 É através de ações socialmente responsáveis, como 
complemento às ações operacionais desenvolvidas pelo 
programa RONDA DO QUARTEIRÃO, hoje o grande aporte 
operacional da PMCE, que a Corporação pode se mostrar mais 
satisfatória na percepção dessa realidade.

Foi nesta perspectiva que realizamos a análise dos 
acontecimentos dos cotidianos das sociedades, por vezes em seu 
tempo real, outras através de vídeos e mídias gravadas colhidas 
na internet, material com os quais pudemos estabelecer nova 
linha de compreensão.

Utilizamos como fontes de suporte primário a própria 
historiografia contemporânea, destacando alguns trabalhos 
onde foram realizados estudos e análises dos comportamentos 
e práticas das polícias militares em determinados estados em 
períodos diversos de nossa história, para se tentar construir a 
idéia das relações vividas entre a PMCE e a sociedade, em suas 
práticas cotidianas.

Como exemplo, utilizamos, na identificação do modelo 
de polícia como aparelho exclusivamente repressor do estado, 
a dissertação de mestrado da Professora Cláudia Mauch, que 
definiu como objeto de estudo a Ordem pública e moralidade: 
imprensa e policiamento urbano em Porto Alegre na década de 
1890.

Na mesma perspectiva foi utilizada a Tese de Doutorado 
do Professor André Rosemberg, que define como tema central 
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de seu estudo a Polícia, policiamento e o policial na província de 
São Paulo, no final do Império, voltando sua pesquisa quanto 
à instituição policial em suas práticas cotidianas, levando em 
consideração o elemento cultural. 

Através da análise documental utilizamos outras fontes, 
como o livro Fazendo a Ronda, de autoria do Coronel PM Adail 
Bessa de Queriroz, ex-comandante Geral da Polícia Militar do 
Ceará, da Monografia do Tenente-Coronel PM Vandesvaldo de 
Carvalho Moura, abordando os Distrito-Modelo: Estratégia de 
Segurança Pública do Estado do Ceará, a Monografia do Capitão 
PM Aluisio Teixeira da Silva, cujo tema foi o Policiamento 
Comunitário na Polícia Militar do Ceará e o Programa Ronda do 
Quarteirão, trabalho do qual pudemos abstrair muito conteúdo 
para embasar nossa pesquisa, além de Relatórios e vários outros 
documentos dos arquivos da PMCE.

Utilizamos os já referidos trabalhos de modo a confrontar 
olhares e interpretações de pesquisadores, uma vez que todos 
buscaram, em seus estudos, enxergar faces distintas da polícia, 
estabelecendo posturas convergentes e divergentes, quanto 
à interpretação das condutas e atitudes da polícia militar no 
ambiente de atuação.

Também foi vislumbrado o aspecto do novo estilo de se 
realizar segurança pública com uma polícia tida como “CIDADÃ” 
– modelo que se tenta estabelecer. O RONDA DO QUARTEIRÃO 
é uma polícia que tem na sociedade não o foco de enfretamento, 
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mas de parceiro na tarefa de realizar segurança pública, como 
bem define o texto constitucional, em seu artigo 144: [...] 
“segurança pública dever do Estado, direito e obrigação de 
todos” [...].

Através dessas pesquisas, procuramos identificar o modelo 
de “polícia da boa vizinhança” na cidade de Fortaleza, que foi 
o “palco” da nossa pesquisa, no atual momento histórico, uma 
vez que buscamos realizar uma investigação sobre as possíveis 
formas de aplicação do poder público, da Segurança Pública, 
no aspecto de potencializador das práticas de Responsabilidade 
Social, junto às comunidades, notadamente as mais carentes 
de Fortaleza, através dos diversos Núcleos do Policiamento do 
RONDA DO QUARTEIRÃO. Nessa linha, percebemos que tanto 
a oralidade como as vastas fontes bibliográficas serviram de 
excelentes fontes na pesquisa. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É quase unanimidade que foram as experiências de 
Policiamento Comunitário em vários países do mundo, através 
do poder público, que conseguiram enfrentar a violência e 
reduzir os alarmantes índices de criminalidade. Todas essas 
experiências exitosas serviram de paradigma, adaptáveis à 
nossa realidade, na tomada e postura governamental no embate 
diuturno contra a violência.

As UPPs – Unidades de Polícia Pacificadora, instaladas nas 
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comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro – RJ, chamam 
a atenção do mundo todo. É bem verdade que essa experiência 
tem se apresentado como solução pontual, e de caráter 
repressivo com ações de guerrilha urbana, diferentemente do 
que tratamos neste estudo, não podendo deixar de analisar 
o caráter socialmente responsável, das ações e serviços que 
estão sendo disponibilizados para as comunidades assistidas, 
paralelamente as ações de enfrentamento, haja vista que os 
alcances destas medidas dependem da interação de outras 
esferas do setor público para que se alcance o objetivo colimado: 
“comunidades pacificadas”. As áreas atendidas estão recebendo 
um portfólio de serviços essenciais: iluminação, terraplanagem, 
saneamento, urbanização, arruamento, educação, lazer, rede 
de dados, inclusão digital, postos de serviços bancários, de 
expedição de documentos, incluindo a legalização de imóveis, 
cultura, saúde, transporte, limpeza e recolhimento regular de 
lixo, rede de Gás, e outras ações de apoio das Forças Armadas, 
do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal etc. Quase 
tudo está sendo contemplado, inclusive como já fora indicado 
anteriormente à repressão.

Sabemos que uns dos principais entravem da administração 
pública no Brasil é a burocracia. Em razão disso, devemos que 
ter a consciência de que a solução dos problemas perpassa 
pela interdisciplinaridade e pela interdependência. Em nossa 
realidade local, o Policiamento Comunitário da Polícia Militar 
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do Ceará já passou por diversas fases, todas apresentando em 
comum o viés de solução para o enfrentamento da violência.

Projetos como o Policiamento Comunitário e Setorial, a 
“PM a Seu Serviço”, os Distritos-Modelo, as USI, o Policiamento 
Integrado e Dinâmico e o Programa RONDA DO QUARTEIRÃO, 
não podem sofrer solução de continuidade. A administração 
pública tem que realinhar quando for necessário, vencendo 
as vontades políticas individuais e as vaidades, focar-se na 
realidade, na percepção social e no quadro da violência e índices 
de criminalidade que se apresentam no tempo.

O Programa RONDA DO QUARTEIRÃO apresentou-
se como ícone e emblematizou a campanha eleitoral para 
Governador do Ceará em 2006, do candidato Dr. Cid Ferreira 
Gomes. Eleito, Dr. Cid Ferreira Gomes, cumpriu com sua 
promessa. Todavia, com o passar dos anos, já estamos na 
segunda gestão (o Governador Cid Ferreira Gomes foi reeleito 
em 2010), o Programa esfriou. Outrossim, não fixou doutrina 
dominante, confiável, entendida e aceita pela maioria da tropa 
e das pessoas nas comunidades. 

Cada novo Comandante do RONDA DO QUARTEIRÃO 
ou da PMCE e cada novo Secretário da SSPDS, querem 
imprimir sua filosofia de trabalho, distanciando-se, não raro, 
dos princípios da Polícia Comunitária. Os reflexos são visíveis. 
Boa parte da tropa da PMCE não assimilou, pois inexiste 
doutrina consolidada. Agora, com a possibilidade de policiais 
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que trabalham no Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e 
no Batalhão Policial Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas 
(BPRAIO), serem mais bem renumerados que os que trabalham 
no RONDA DO QUARTEIRÃO, iguala o tratamento dado a 
este policial criado especialmente – o militar do RONDA – às 
tradicionais práticas do Policiamento Ostensivo Geral cotidiano. 
Tal prática diferenciada, enseja nesses policiais militares o 
interesse de saírem do BPCOM para servirem em outras 
Unidades, preferencialmente aquelas dotadas de gratificações.

É necessário que as ações de implantação da atividade 
de Policiamento Comunitário sejam planejadas e que tenham 
grande aporte logístico, financeiro e humano. Entretanto, 
governantes e todos os demais envolvidos nesse processo, 
precisam entender que a polícia deve ser de ordem social, não 
de ordem institucional, nem governamental. Ademais, que não 
fazemos polícia “sozinhos”. As comunidades devem participar, 
ativamente, e todos os setores da administração pública 
(Municipal, Estadual, Federal), em todas as esferas de poder 
(Executivo, Legislativo, Judiciário) precisam estar efetivamente 
inseridos no processo.

 É necessário fixar no cotidiano das comunidades 
de Fortaleza, além das ações operacionais, as boas práticas 
do Programa RONDA DO QUARTEIRTÃO, da Polícia Militar 
do Ceará, no seu trabalho de interação e aproximação com 
as comunidades da cidade, tais como O RONDA CULTURAL, 
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TURMINHA DO RONDA, VIOLÃO COMUNITÁRIO, UM GOLPE 
CONTRA A VIOLÊNCIA, PROJETO DE AÇÕES CULTURAIS 
E ESPORTIVAS, RONDA NA EDUCAÇÃO e AMIGOS DO 
RONDA. Quiçá, aproveitando, ainda, outros projetos exitosos 
na Corporação, como CAVALEIROS DO FUTURO, SEMEAR, 
PROERD, GUARDIÕES MIRINS DO COCÓ e tantos outros, tudo 
no enfrentamento contra a violência.
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Capítulo 7
 OS IMPACTOS NA VIDA DE QUEM 

TRABALHAM COM BALÍSTICA E LESÕES POR 
PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO

Josué de Sousa Lopes1

Resumo: A qualidade de vida implica em criar, manter e 
melhorar o ambiente de trabalho suas condições físicas, 
psicológicas e sociais, entendendo que, o indivíduo que 
desencadeia o estresse em seu ambiente de trabalho tende a 
possuir uma perda emocional, psíquica e social elevada. Este 
trabalho de pesquisa bibliográfica teve objetivo geral identificar 
a qualidade de vida e estresse de quem trabalha com balística 
e lesões por projéteis de arma de fogo, e com base na pergunta 
problema tivemos os seguintes objetivos específicos: descrever 
agentes geradores de estresse nos funcionários dentro das 
organizações; mostrar as principais consequências do estresse 
na vida dos funcionários dentro das organizações que trabalham 
com perícia forense. A metodologia trata-se de uma revisão 
narrativa de literatura com base no estudo bibliográfico. Quanto 
ao resultado da discussão Em relação à problemática levantada, 
percebeu-se pelos estudos que a Balística Forense é uma parte 
da física e da química aplicada à criminalidade que estuda as 
armas de fogo, suas munições e efeitos dos disparos (trajetória 
e trajeto).  Detectou-se, que a perícia de Balística Forense tem 
um valor todo especial quanto à condenação ou absolvição de 
um acusado que cometeu uma infração penal com arma de 
fogo. Quanto à qualidade sem a presença do estresse, implica 
em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho seja em 
suas condições físicas, psicológicas e sociais, pois o indivíduo 
pode desencadear o estresse em seu ambiente de trabalho.  
Quanto aos objetivos, verifica-se que estes foram contemplados 
1 Pós Graduando em Perícia Forense pela UniAteneu (josuejs2015@gmail.com)
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na pesquisa, visto identificamos os agentes gerais causadores de 
estresse nos funcionários dentro das organizações, identifica as 
principais consequências do estresse na vida dos profissionais 
e as causas específicas de estresse no trabalho. Conclui que se 
deve fazer um investimento em políticas para identificação 
dos agentes geradores do estresse e o aprimoramento em 
ações que combatam essa predisposição funcional, pois as 
ações e atividades precisam ser periodicamente repensadas e 
renovadas, para assegurar o sucesso organizacional do quadro 
de pessoal e da empresa em um todo. A partir das pesquisas 
bibliográficas realizadas, vimos que é possível a implantação de 
atividades eficientes que produzem resultados eficazes.

Palavras-chave: Perícia forense. Estresse no trabalho. 
Qualidade de vida. 

1. INTRODUÇÃO

A Balística Forense é muito extensa, nela encontramos 
estudo das armas, munições e efeitos de tiro. A Balística Forense 
é uma parte da física e da química aplicada à criminalidade que 
estuda as armas de fogo, suas munições e efeitos dos disparos 
(trajetória e trajeto). O setor de Balística Forense é responsável 
pela realização de exames de eficiência, metalográfico, 
comparação e segurança. De acordo com Rodrigues (1996) 
a Balística pode ser dividida em Balística Interna, Externa e 
Terminal. 

A perícia de Balística Forense, além de 
servir como meio de prova, tem um valor todo 
especial, pois dela depende, em muitos casos, a 
condenação ou absolvição de um acusado que 
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cometeu uma infração penal com arma de fogo. 
A qualidade de vida no trabalho pode ser definida 
como forma de pensamento envolvendo pessoas, 
trabalho e organização, onde se destacam dois 
aspectos distintos: a preocupação com o bem-estar 
do trabalhador e com a eficácia organizacional e 
a participação dos trabalhadores nas decisões e 
problemas do trabalho. (RODRIGUES, 1996, p. 71).

Chiavenato (2008) diz que a qualidade de vida implica 
em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho seja em 
suas condições físicas, psicológicas e sociais, resultando em 
um ambiente de trabalho agradável, amigável e uma melhora 
considerável na qualidade de vida das pessoas nas empresas 
em suas atividades diárias.

O indivíduo que desencadeia o estresse em seu ambiente 
de trabalho tende a possuir uma perda emocional, psíquica e 
social, (devido o afastamento de suas atividades) e a organização 
(empresa onde o indivíduo trabalha) acaba perdendo lucro, 
devido ter que manter um funcionário que não está produzindo 
de forma significativa ou muitas vezes o afastando de suas 
atividades. Existe uma preocupação na saúde do indivíduo, pois 
há perdas de ambos os lados, da organização e do trabalhador, 
alguns fatores que pode contribuir para o estresse são os 
aspectos individuais, a maneira que como cada um reage às 
pressões cotidianas, bem como os aspectos culturas e sociais.

Quando os gestores identificam alguns fatores que 
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levam os funcionários ao estresse, torna-se mais fácil criar um 
projeto de qualidade de vida no trabalho adotando medidas 
para satisfazer as necessidades de seus colaboradores, e assim 
tornando um ambiente de trabalho agradável, e os colaboradores 
motivados e satisfeitos.

O mercado atual está cada vez mais competitivo, assim 
sendo, as organizações obrigam-se a buscar novas formas de 
administração e análise de mercado, sempre inovando para 
atender satisfatoriamente. Buscam formas de manter sua 
lucratividade e uma das soluções pode ser encontrada quando 
o empresário preza pela qualidade de vida no trabalho e adota 
ações para obter um saudável clima organizacional.

A escolha do tema se deu pelo fato do interesse dos 
graduandos em aperfeiçoar e acrescentar soluções para o 
desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho com foco no 
estresse dos funcionários dentro das organizações. 

Diante desses fatores, o presente artigo pretende 
responder a seguinte questão: quais os impactos do estresse na 
qualidade de vida no trabalho de quem trabalha com balística 
forense causadas por projéteis de arma de fogo?

Este artigo tem por objetivo descrever algumas lesões 
provocadas por arma de fogo, tendo como objetivo geral 
identificar a qualidade de vida e estresse de quem trabalha com 
balística e lesões por projéteis de arma de fogo, e com base 
na pergunta problema podemos listar os objetivos específicos 
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do trabalho: descrever agentes geradores de estresse nos 
funcionários dentro das organizações; mostrar as principais 
consequências do estresse na vida dos funcionários dentro das 
organizações que trabalham com perícia forense.

Como pressupostos metodológicos essa pesquisa é 
de natureza exploratória, entendendo que existem muitos 
conhecimentos acumulados, embora fragmentados e não 
condensados, tampouco sistematizados acerca do tema 
em estudo, motivo pelo qual precisa-se pesquisar sobre o 
mesmo. Trata-se de uma pesquisa de revisão sistemática 
narrativa. É uma pesquisa bibliográfica, pois possibilita ao 
pesquisador a probabilidade de investigação como busca 
constante e variável para o alcance de entendimento quanto ao 
objeto de estudo:

Portanto, a pesquisa bibliográfica possibilita 
um amplo alcance de informações, além de permitir 
a utilização de dados dispersos em inúmeras 
publicações, auxiliando também na construção, 
ou na melhor definição do quadro conceitual que 
envolve o objeto de estudo proposto (GIL, 2007, p. 
44).

A pesquisa bibliográfica se baseia em materiais publicados 
em livros, legislações específicas, artigos, revistas, periódicos, 
jornais, redes eletrônicas e outros materiais acessíveis ao público 
em geral nas diversas formas existentes. Com esse método 
observa-se o rompimento das barreiras da informação mediada 



pela interpretação institucional, comparando a realidade de 
forma direta com a realidade ao tempo em que se mantém o 
rigor acadêmico.

O presente artigo está dividido em três sessões. Na 
primeira encontra-se a introdução, justificativa, a problemática 
da pesquisa e os objetivos. Na segunda sessão está exposto 
o referencial teórico que trata do estudo e, finalizando, traz 
uma conclusão mostrando se os objetivos foram atingidos, 
se a metodologia foi adequada e responde a problemática 
direcionadora do estudo proposto.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A qualidade de vida e estresse no trabalho é um tema que 
vem sendo abordado desde o início da existência do homem, 
com estratégias e objetivos de promover melhorias para os 
funcionários e empresa.

Colocamos, com isso, que o objetivo da qualidade de 
vida no trabalho é fazer com que os colaboradores se sintam 
bem dentro do ambiente da empresa, quando da realização do 
trabalho, possibilitando que obtenham seus objetivos e metas, 
com respostas positivas às exigências da empresa, dos clientes 
e dos colaboradores.

Segundo Rodrigues, 
No início de 1950, na Inglaterra, Eric Trist e 

colaboradores estudavam um modelo macro para 
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   agrupar o trinômio indivíduo, trabalho e organização. 
Esta nova técnica recebeu a denominação de 
qualidade de vida no trabalho – QVT (RODRIGUES, 
2014, p.75).

Pelo enunciado acima, percebe-se que este novo modelo 
de programa – QVT, passou a ter muita relevância para os 
colaboradores dentro da organização, considerando que ajudou 
os funcionários a desempenhar melhor as suas atividades, 
proporcionando um maior rendimento para a empresa, 
possibilitando, com isso, um aumento da produtividade. 

Entende-se que este programa tem se destacado de forma 
abrangente, pois tem dentro de suas finalidades abranger 
diversos fatores, pois está relacionado à saúde, tais como bem-
estar físico, funcional, emocional e mental do cidadão.

A definição de qualidade de vida no trabalho tem 
passado por uma ampla avaliação e sendo muito questionado 
com o passar dos anos, conceituando-se não como modismo 
passageiro, mas como um método que solidifica a busca do 
desenvolvimento humano e organizacional.

Um dos pesquisadores pioneiros da 
sistematização dos critérios e conceitos de QVT, 
defini-a como algo além dos objetivos da legislação 
trabalhista, surgindo no começo do século XX com a 
regulamentação do trabalho de menores, da jornada 
de trabalho e descaso semanal e das indenizações 
por acidentes de trabalho (FRANÇA et al, 2002, p. 
297).
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De acordo com Walton (1973), o conceito de qualidade 
de vida no trabalho surgiu como uma luta pelos direitos dos 
colaboradores dentro da organização, com objetivo de mostrar 
para os empresários que existe um programa que procura 
melhorias para os funcionários e, assim, mostrando também 
caso não seja comprida os gestores e a empresa será punida.

O programa de qualidade de vida pode-se dizer que se 
trata de um conjunto de ações de uma empresa que procura 
sempre ir de encontro ao bem-estar dos colaboradores na 
organização tornando-os eficientes, com vista a aumentar 
a produtividade, com diminuição dos custos da empresa e 
aumentando a imagem desta no mercado (RODRIGUES, 2014). 

Walton (1973) registra que, para se implantar um 
programa de qualidade de vida no trabalho é preciso ter 
conhecimento teórico e prático da organização, e apresentar 
estratégias de resoluções de conflitos e problemas na empresa, 
usando treinamentos para os gestores e funcionários visando 
proporcionar uma integridade melhor entre todos que fazem a 
empresa.

Segundo o autor acima, o programa de qualidade de vida 
no trabalho vem favorecendo um melhor desenvolvimento, 
tanto para o colaborador quanto para a empresa, motivo pelo 
qual pode-se dizer que este programa é uma ferramenta chave 
para as empresas bem-sucedidas e competitivas.
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Verifica-se que, a cada dia que passa, o mercado está a 
cada dia se tornando mais exigente e competitivo, por isso é 
muito importante que os gestores treinem e capacitem melhor 
os seus subordinados, para assim ofertar um atendimento de 
melhor qualidade e satisfazer as necessidades dos clientes, 
contribuindo com o aumento da produtividade e dos lucros 
para organização.

É importante frisar que alguns fatores podem influenciar 
na qualidade de vida no trabalho dentro da organização tais 
como: supervisão, condição de trabalho, pagamento, benefícios, 
participação na hora das tomadas de decisões, oportunidade de 
utilizar e desenvolver habilidades, oportunidade de crescimento, 
etc (WALTON, 1973).

Em uma organização comandada por um QVT, é notória 
a presença de colaboradores motivados, pois os mesmos vestem 
a camisa, percebe-se o diferencial no atendimento, e os gestores 
notam as diferenças na produtividade e lucratividade, pois os 
funcionários trabalham para o crescimento de ambas as partes.

A importância de se ter um QVT, está ligada tanto para 
a organização como para os funcionários, pois os dois serão 
beneficiados com as mudanças, tanto a empresa a redução 
da rotatividade será bem menor e consequentemente haverá 
uma diminuição nos custos, e os funcionários incentivados, o 
alcanço das metas e objetivos com mais frequências e garra, a 
aceitação das mudanças com mais naturalidade, pois, estarão 



344 |  Conhecimento científico produzido por cavalarianos

Editora Via  Dourada

Josué de Sousa Lopes | 344

participando das decisões junto com os gestores.
Um dos benefícios é que a qualidade de vida no trabalho 

faz é verificar o comportamento do indivíduo dentro da empresa, 
e assim mostrando os caminhos a serem traçados dentro das 
organizações tem o objetivo de proporcionar melhor integração 
entre os companheiros de trabalhos e fortalecendo o trabalho 
em equipe.

2.1. Balística forense

Disciplina integrante da criminalística que estuda as 
armas de fogo, sua munição e os efeitos dos disparos por 
elas produzidos, sempre que tiverem uma relação direta ou 
indireta com infrações penais, visando a esclarecer e provar 
sua ocorrência.

A Perícia de Balística Forense, além de servir como meio 
de prova, tem um valor todo especial, pois dela depende, em 
muitos casos a condenação ou absolvição de um acusado que 
cometeu uma infração penal com arma de fogo.

2.1.1. Divisão da balística  

Balística Interna ou Interior – Estuda a estruturam 
mecanismo e funcionamento das armas de fogo, os efeitos da 
detonação da espoleta e deflagração da pólvora dos cartuchos, 
aceleração e o trajeto do projétil até a saída da boca do cano. 
Armas automáticas ou semiautomáticas, extração do estojo e o 
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recuo do ferrolho.
Balística externa ou exterior – Estuda a trajetória do 

projétil, desde que abandona a boca do cano da arma de fogo 
até a sua parada final (ângulo de elevação resistência do ar que 
atua na frenagem do projétil).

Balística dos efeitos ou terminal – Estuda os efeitos 
produzidos pelo projétil ao atingir o alvo, seja este um ser 
humano, animal ou estrutura física inanimada. Incluem-se 
neste estudo, possíveis ricochetes, impactos, deformações, 
perfurações e lesões externas ou internas nos corpos atingidos.

2.1.2. Efeitos do tiro e distância do tiro

Os projéteis de armas de fogo são verdadeiros 
instrumentos perfuro contundentes e, ao atingirem o corpo 
humano, produzem lesões ou feridas com características muito 
peculiares. Por intermédio do estudo dos efeitos de tiro, pode-
se estabelecer, em muitos casos a que distância foi dado o tiro.

Efeitos Primários – Resultam da ação do projétil ou 
dos projéteis e são características do ponto de impactos, 
independendo da sua distância. Forma-se a zona ou orla 
de enxugo que se localiza ao redor do orifício de entrada. A 
epiderme, menos elástica que a derme, é a que sofre diretamente 
ação abrasiva e mecânica do projétil e que se rompe primeiro, 
formando uma orla denominada orla de contusão.

Efeitos Secundários – São os que resultam nos tiros 
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encostados ou à curta distância, da ação dos gases, seu 
efeitos explosivos, de resíduos da combustão da pólvora e 
de microprojéteis. A região espacial varrida pelos elementos 
que constituem os efeitos explosivos compreende três zonas 
distintas: zona de chama, zona de esfumaçamento e zona de 
tatuagem.

Em lesões produzido com tiro encostado, são aquelas em 
que a boca do cano da arma se apoia no alvo, denominada de 
mina de hofmann.

2.2. Agentes geradores de estresse nos 
funcionários dentro das organizações  

Atualmente, as organizações estão exigindo cada vez 
mais de seus funcionários e estes acumulam muitas obrigações 
e compromissos deixando a saúde em segundo plano, o que 
pode resultar num quadro de estresse.

Para Rossi (1994, p. 39), “na vida diária dos profissionais, 
a sobrecarga de estresse é aceita como rotina. Alguns acreditam 
inclusive que desempenham melhor sua atividade quando a 
situação é de crise”.

O estresse é basicamente definido como a 
resposta fisiológica ou emocional a um estímulo 
externo que origina ansiedade e tensão. O estresse 
pode ser positivo ou negativo, normal ou patológico. 
A tensão normal é uma saudável condição física e 
mental que prepara a pessoa para lidar com uma 
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situação de crise, ou para quando é solicitada a 
produzir ou criar (ROSSI, 1994, p. 39).

De acordo com Fontana (1991) os agentes gerais causadores 
de estresse nos funcionários dentro das organizações são:

Problemas organizacionais: em uma empresa onde a 
hierarquia não é bem definida, ocorrem problemas graves, pois 
não ficam claro os responsáveis por determinada atividade.

Apoio insuficiente: a falta de auxiliares gera a necessidade 
de realização de tarefas abaixo do nível de treinamento e ocupam 
o tempo que deveria ser investido nas atividades do cargo. Isso 
gera nos colaboradores uma sensação de desvalorização da 
qualificação profissional por parte dos superiores.

Longas ou insaciáveis horas: os excessos de horas de 
trabalho provocam efeitos geradores de estresse, pois o trabalho 
torna-se cansativo, gera insegurança quanto às exigências do 
trabalho e prejudica no desenvolvimento das relações pessoais 
e no lazer, dos quais depende o alívio do estresse.

Status baixo, perspectivas de remuneração e de promoção: 
geralmente os profissionais precisam que sua atividade seja 
considerada pela sociedade para que o valor pessoal seja 
sustentado. Bons salários, boas condições de trabalho e boas 
perspectivas de promoção fazem que os funcionários de sintam 
reconhecidos e valorizados, sem essa valorização, muitos 
chegam à frustração de suas ambições.

Rituais e procedimentos desnecessários: como exemplos 
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podemos citar o excesso de reuniões, preenchimentos de 
formulários ou elaboração de relatórios que muitas vezes 
desperdiça tempo e não acrescenta em nada na vida profissional 
do indivíduo.

Incerteza e insegurança: está entre um dos fatores que 
causam os maiores índices de estresse na vida profissional. 
As pessoas precisam de um mínimo de estabilidade para se 
sentirem seguras. Mesmo mudanças positivas, que criam 
entusiasmo, elevam os níveis de estresse.

Ainda, de acordo, com Fontana (1991, p.52) “estes são 
os estressores localizados, constituindo-se menos em uma 
característica do trabalho como tal do que na maneira pela qual 
é executado em particular”. Segundo o mesmo autor (1991), as 
causas específicas de estresse no trabalho são:

Especificações de cargos indefinidas: as especificações de 
cargos indefinidas deixam os funcionários vulneráveis, onde 
não sabem o que deve ser feito e o que não se deve fazer devido 
à falta de clareza sobre suas responsabilidades.

Conflito de cargos: para esta causa específica, o estresse 
costuma ocorrer quando dois aspectos de trabalho são 
incompatíveis entre si.

Expectativas irrealisticamente elevadas (perfeccionismo): 
o funcionário nunca está satisfeito com o resultado do trabalho 
e não reconhece as limitações para execução do mesmo. Outro 
fato é não delegar tarefas, pois não acredita na capacidade do 
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demais, considerando que somente ele é capaz de realizar a 
atividade de maneira correta.

Incapacidade para influenciar a tomada de decisões 
(impotência): o sentimento de incapacidade prejudica a 
consideração de valor pessoal e também aumenta os níveis de 
frustração.

Choques frequentes com os superiores: as más relações 
entre chefe e subordinado são fortes causadores de estresse, 
principalmente quando os superiores agem de forma que os 
subordinados se sintam desvalorizados.

Isolamento do apoio dos colegas: é quando se perde 
o retorno da opinião dos companheiros, ou seja, quando a 
possibilidade de conversa sobre os problemas profissionais 
com os colegas se tornam limitadas.

Excesso de trabalho e pressões de prazo: pressão 
constante e excesso de prazos e metas no trabalho geralmente 
tem um efeito negativo no desempenho do colaborador, que 
podem se sentir presos e ameaçados. 

Falta de variedade: para que se mantenha a concentração 
e a criatividade é necessárias eventuais novas experiências.

Má comunicação: uma comunicação deficiente pode 
ocorrer mesmo entre pessoas que trabalham juntas e esse fator 
é forte fonte de estresse.

Liderança inadequada: uma liderança fraca ou que não 
atende as necessidades das pessoas criam uma deficiência no 
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poder.
Conflitos com os colegas: os conflitos entre colegas de 

trabalho têm os mais variados motivos. Eles esquecem que 
trabalhar em harmonia é mais prazeroso e traz mais vantagens.

Incapacidade para finalizar um trabalho: pode acontecer 
devido a frequente mudança do funcionário de uma tarefa para 
outra, gerando insatisfação, frustração e amargura.

Enfrentando batalhas desnecessárias: constante 
necessidade de enfrentar problemáticas com pouco 
planejamento e muita atenção nas atividades. Os funcionários 
têm que resolver seus problemas e também as dificuldades do 
demais.

2.3. Principais Consequências do Estresse na 
Vida dos Funcionários Dentro das Organizações 
que Trabalham com Perícia Forense

Este tópico mostrará as principais consequências 
do estresse na vida dos profissionais de maneira geral. As 
reações provocadas pelo estresse podem ser psicológicas 
como: ansiedade, medo, fobias, desânimos e isolamento; e 
reações físicas, como: alergias, gastrites, úlceras, diarreia. Ele 
também pode causar perturbações mentais, problemas na 
pele, alterações do aparelho digestivo e glândulas internas, 
perturbações menstruais, desinteresse pela atividade sexual e 
etc. As doenças associadas ao estresse são: hipertensão arterial, 
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infartos do miocárdio, derrames cerebrais, câncer, úlceras, 
depressão, artrite, alergias, dores de cabeça. (SELYE, 1995). 
No entanto, os efeitos do estresse variam de acordo com cada 
profissional considerando as características pessoais. 

Um determinado funcionário pode reagir positivamente 
diante de um estímulo, ou pode ocorrer que este indivíduo 
não se adapte e reaja negativamente, ficando sob o estado de 
estresse constante e desenvolvendo danos psicológicos e físicos. 
(ROSSI; PERREWÉ; SAUTER, 2007). Neste sentido, entendemos 
que o desgaste profissional e emocional que os trabalhadores 
se submetem diariamente pode gerar diversos problemas de 
saúde física e mental.

Para Rossi (1994) o excesso de exigências internas e 
externas podem gerar elevados níveis de pressões psicológicas 
gerando no trabalhador a síndrome de Burnout, caracterizada 
por um tipo de estresse ocupacional crônico, onde o indivíduo 
tem um desgaste profissional, resultando na perda do interesse 
pelo trabalho e pelo fraco desempenho, fadiga e cansaço.

Para França; Rodrigues (1999, p. 48) “o conceito 
de Burnout é considerado um dos desdobramentos mais 
importantes do estresse profissional”.

O Burnout seria a resposta emocional a 
situações de stress crônico em função de relações 
intensas – em situações de trabalho – com outras 
pessoas ou de profissionais que apresentam grandes 
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expectativas em relação a seus desenvolvimentos 
profissionais e dedicação à profissão; no entanto, 
em função de diferentes obstáculos, não alcançaram 
o retorno esperado. (FRANÇA; RODRIGUES, 1999, 
p. 48).

O Burnout é um estado mais avançado do estresse, 
sendo encarado como um stress ocupacional crônico. (SILVA, 
2005). Esta síndrome é o ponto crítico do estado de estresse 
desencadeado pelo trabalho, é uma reação à tensão emocional 
crônica gerada a partir excessivas e longas jornadas de trabalho, 
causando no funcionário a perda da relação com o trabalho, de 
forma que as coisas deixem de ter importância.

Ao contrário das reações agudas ao stress, 
que se desenvolvem em resposta a incidentes críticos 
específicos, o burnout é uma reação cumulativa a 
estressores ocupacionais contínuos. No burnout, 
a ênfase tem sido colocada mais no processo de 
erosão psicológica e nas consequências psicológicas 
e sociais desta exposição crônica, e não apenas nas 
físicas. (ROSSI; PERREWÉ; SAUTER, 2007, p.42)

O Burnout causa uma alteração mental, ou seja, gera 
efeitos negativos na saúde mental dos trabalhadores, tais 
como depressão, ansiedade, diminuição da autoestima sendo, 
certamente, um dano para sua vida pessoal e profissional.

Segundo França; Rodrigues (1999), pela conceituação de 
Maslach, o Burnout é caracterizado por três aspectos básicos: 
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exaustão emocional, despersonalização e redução da realização 
pessoal e profissional.

3. METODOLOGIA

3.1. Tipo de Pesquisa 

Para o alcance do objetivo proposto, propõe-se a 
realização de um estudo do tipo Revisão Narrativa da Literatura 
que apresenta as seguintes características, segundo Cordeiro 
(2007).

A revisão narrativa ou revisão tradicional, quando 
comparada à revisão sistemática, apresenta uma temática mais 
aberta, pois dificilmente parte de uma questão de pesquisa bem 
definida, não exigindo um protocolo rígido para sua confecção; a 
busca das fontes não é pré-determinada, sendo frequentemente 
menos abrangente. A seleção dos artigos é arbitrária, provendo 
o autor de informações sujeitas a viés de seleção, com grande 
interferência da percepção subjetiva (CORDEIRO, 2007).

A questão problema que conduz a presente investigação é: 
Quais os impactos do estresse na qualidade de vida no trabalho 
de quem trabalha com balística forense causadas por projéteis 
de arma de fogo?

Para obtenção dos dados foram utilizados descritores 
com a finalidade de se realizar um entrecruzamento nas 
informações e uma busca consistente dos artigos disponíveis, a 
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saber: perícia forense, estresse no trabalho e qualidade de vida. 

3.2. Técnica de coleta e análise de dados

A técnica de coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica, 
cuja busca foi realizada em importantes bases de dados do 
contexto da perícia forense, a priori selecionadas as bases como 
livros, e-books e o sistema Web of Science (WOS).

A referida busca foi realizada nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2019. Determinou-se para seleção dos estudos os 
seguintes critérios de inclusão: artigos publicados no idioma 
português, sem delimitação temporal do período de publicação, 
que abordem os impactos do estresse que afetam a qualidade 
de vida do trabalhador que atua na área da balística forense.

Os dados coletados nos artigos incluídos na amostra da 
presente revisão foram: autores do estudo, título do estudo, 
foco do trabalho e resultados do estudo. 

Nesse sentido, o artigo ora apresentado está embasado 
a partir da síntese e análise do conhecimento científico já 
produzido sobre o tema investigado.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

No quadro abaixo, apresentamos o resultado do estudo 
realizado a partir das leitura dos autores investigados. 



Estanislau Ferreira Bié | 355

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 8

AUTOR TITULO FOCO RESULTADOS
RODRIGUES, 
M. V. C. 

Q u a l i d a d e 
de vida no 
t r a b a l h o 
com perícia 
F o r e n s e : 
e v o l u ç ã o 
e análise 
no nível 
gerencial.

E s t u d a r 
perícia

A Balística Forense é uma parte 
da física e da química aplicada à 
criminalidade que estuda as armas 
de fogo, suas munições e efeitos dos 
disparos (trajetória e trajeto).  A 
perícia de Balística Forense, além de 
servir como meio de prova, tem um 
valor todo especial, pois dela depende, 
em muitos casos, a condenação 
ou absolvição de um acusado que 
cometeu uma infração penal com 
arma de fogo.

CHIAVENATO, 
I.

Recursos 
humanos: 
o capital 
humano das 
organizações.

M e l h o r a r 
ambiente de 
trabalho

A qualidade de vida implica em criar, 
manter e melhorar o ambiente de tra-
balho seja em suas condições físicas, 
psicológicas e sociais, pois o indiví-
duo pode desencadear o estresse em 
seu ambiente de trabalho. Quando os 
gestores identificam alguns fatores 
que levam os funcionários ao estres-
se, torna-se mais fácil criar um pro-
jeto de qualidade de vida no trabalho 
adotando medidas para satisfazer as 
necessidades de seus colaboradores, e 
assim tornando um ambiente de tra-
balho agradável, e os colaboradores 
motivados e satisfeitos.

RODRIGUES, 
Rui Martinho.

P e s q u i s a 
a c a d ê m i c a : 
q u a l i d a d e 
de vida e 
estresse no 
trabalho

M a n t e r 
q u a l i d a d e 
de vida sem 
estresse no 
trabalho

A qualidade de vida e estresse no 
trabalho é um tema que vem sendo 
abordado desde o início da existência 
do homem, pois o objetivo da 
qualidade de vida no trabalho é fazer 
com que os colaboradores se sintam 
bem dentro do ambiente da empresa, 
quando da realização do trabalho, 
possibilitando que obtenham seus 
objetivos e metas, de forma a não 
desenvolver estresse e levar os 
funcionários a desempenharem 
suas atividades, proporcionando um 
maior rendimento para a empresa, 
possibilitando, com isso, um aumento 
da produtividade. 
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F O N T A N A , 
David. 

E s t r e s s e 
faça dele 
um aliado 
e exercite a 
autodefesa.

Evitar agentes 
causadores de 
estresse.

Muitas organizações estão exigindo 
cada vez mais de seus funcionários e 
estes acumulam muitas obrigações e 
compromissos deixando a saúde em 
segundo plano, o que pode resultar 
num quadro de estresse. Na vida 
diária dos profissionais, a sobrecarga 
de estresse é aceita como rotina. 
Alguns acreditam inclusive que 
desempenham melhor sua atividade 
quando a situação é de crise. O 
estresse é basicamente definido como 
a resposta fisiológica ou emocional 
a um estímulo externo que origina 
ansiedade e tensão. O estresse pode 
ser positivo ou negativo, normal ou 
patológico. A tensão normal é uma 
saudável condição física e mental 
que prepara a pessoa para lidar 
com uma situação de crise, ou para 
quando é solicitada a produzir ou 
criar). Os agentes gerais causadores 
de estresse nos funcionários dentro 
das organizações são: problemas 
organizacionais, apoio insuficiente, 
longas ou insaciáveis horas, status 
baixo, perspectivas de remuneração e 
de promoção, rituais e procedimentos 
desnecessários, incerteza e 
insegurança. As causas específicas 
de estresse no trabalho são: 
especificações de cargos indefinidas, 
conflito de cargos, expectativas 
irrealisticamente elevadas 
(perfeccionismo), incapacidade para 
influenciar a tomada de decisões 
(impotência), choques frequentes 
com os superiores, isolamento 
do apoio dos colegas, excesso de 
trabalho e pressões de prazo, falta 
de variedade, má comunicação, 
liderança inadequada, conflitos com 
os colegas, incapacidade para finalizar 
um trabalho, enfrentando batalhas 
desnecessárias.
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SELYE, Hans. Stress, a 
tensão da 
vida.

C o n h e c e r 
consequências 
do estresse

As principais consequências do 
estresse na vida dos profissionais 
aparecem motivadas por reações 
de ordem psicológicas, como: 
ansiedade, medo, fobias, desânimos 
e isolamento; e reações físicas, como: 
alergias, gastrites, úlceras, diarreia. 
Ele também pode causar perturbações 
mentais, problemas na pele, alterações 
do aparelho digestivo e glândulas 
internas, perturbações menstruais, 
desinteresse pela atividade sexual e 
etc. As doenças associadas ao estresse 
são: hipertensão arterial, infartos 
do miocárdio, derrames cerebrais, 
câncer, úlceras, depressão, artrite, 
alergias, dores de cabeça.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com referência na pesquisa bibliográfica realizada, 
percebe-se a importância de combater o estresse e os seus 
impactos no ambiente de trabalho, garantindo, assim, a 
qualidade de vida aos funcionários em seu ambiente de trabalho. 
Percebemos ao longo dos estudos que o trabalho com balística 
forense é uma tarefa que pode ocasionar muito estresse no 
trabalhador. Isso ocorre pela sobre carga de atividades, pois.
com um mercado muito competitivo, as empresas procuram 
a todo custo se destacar frente aos concorrentes, e em muitos 
dos casos não se preocupa com o bem-estar do seu funcionário, 
como também não estão muito interessados em desenvolver 
um ambiente saudável. Mas, o empregador precisa mudar essa 
mentalidade, para melhorar não só para a saúde econômica da 
empresa, mas também para a saúde de seus colaboradores. 
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Durante as pesquisa constatamos que os impactos do 
estresse repercute de forma negativa na qualidade de vida no 
trabalho, visto que prejudica o desempenho do funcionário. É 
necessário, pois, ficarmos alertas que é possível solucionar os 
problemas que surgem, desde que suas causas sejam submetidas 
tratamentos adequados dentro do ambiente organizacional.

O objetivo geral desse trabalho foi identificar a qualidade 
de vida e estresse de quem trabalha com balística e lesões por 
projéteis de arma de fogo, e com base na pergunta problema 
tivemos os seguintes objetivos específicos: descrever agentes 
geradores de estresse nos funcionários dentro das organizações; 
mostrar as principais consequências do estresse na vida dos 
funcionários dentro das organizações que trabalham com 
perícia forense. 

Em relação à problemática levantada, percebeu-se 
pelos estudos que a Balística Forense é uma parte da física e 
da química aplicada à criminalidade que estuda as armas de 
fogo, suas munições e efeitos dos disparos (trajetória e trajeto).  
Detectamos, também, que a perícia de Balística Forense, além 
de servir como meio de prova, tem um valor todo especial, pois 
dela depende, em muitos casos, a condenação ou absolvição 
de um acusado que cometeu uma infração penal com arma de 
fogo. Quanto à qualidade sem a presença do estresse, implica 
em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho seja em 
suas condições físicas, psicológicas e sociais, pois o indivíduo 
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pode desencadear o estresse em seu ambiente de trabalho.  
Quanto aos objetivos, verificamos que estes foram contemplados 
na pesquisa, visto identificamos os agentes gerais causadores 
de estresse nos funcionários dentro das organizações são, que 
são: problemas organizacionais, apoio insuficiente, longas ou 
insaciáveis horas, status baixo, perspectivas de remuneração e 
de promoção, rituais e procedimentos desnecessários, incerteza 
e insegurança. Ainda identificamos as principais consequências 
do estresse na vida dos profissionais, aos quais são motivadas 
por reações de ordem psicológicas, como: ansiedade, medo, 
fobias, desânimos e isolamento; e reações físicas, como: alergias, 
gastrites, úlceras, diarreia. O estresse pode causar perturbações 
mentais, problemas na pele, alterações do aparelho digestivo 
e glândulas internas, perturbações menstruais, desinteresse 
pela atividade sexual e etc. As doenças associadas ao estresse 
são: hipertensão arterial, infartos do miocárdio, derrames 
cerebrais, câncer, úlceras, depressão, artrite, alergias, dores 
de cabeça. Completando os estudos dos objetivos, estes foram 
atingidos quando encontramos as causas específicas de 
estresse no trabalho são: especificações de cargos indefinidas, 
conflito de cargos, expectativas irrealisticamente elevadas 
(perfeccionismo), incapacidade para influenciar a tomada de 
decisões (impotência), choques frequentes com os superiores, 
isolamento do apoio dos colegas, excesso de trabalho e pressões 
de prazo, falta de variedade, má comunicação, liderança 
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inadequada, conflitos com os colegas, incapacidade para 
finalizar um trabalho, enfrentando batalhas desnecessárias.

Assim, concluímos diante desse trabalho, que deve-
se fazer um investimento em políticas para identificação 
dos agentes geradores do estresse e o aprimoramento em 
ações que combatam essa predisposição funcional, pois as 
ações e atividades precisam ser periodicamente repensadas e 
renovadas, buscando a inovação para alcançar crescimento e 
o sucesso organizacional do quadro de pessoal e da empresa 
em um todo. A partir das pesquisas bibliográficas realizadas, 
vimos que é possível a implantação de atividades eficientes que 
produzem resultados eficazes.
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Capítulo 8
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: PROTEÇÃO 

OU ESQUECIMENTO? 
Análise sobre possíveis danos causados à 

criança após prolongado tempo de acolhimento 

Aline Furtado Brasil Passos1 
 

Resumo: O presente estudo teve por objetivo identificar e analisar 
os principais danos gerados nas crianças institucionalizadas no 
Abrigo Tia Júlia. O interesse pela temática surgiu durante o período 
de estágio em Serviço Social, realizado na referida instituição, 
em Fortaleza, no período de Fevereiro de 2013 à Maio de 2014, 
a partir da percepção do comportamento e o desenvolvimento 
das crianças acolhidas e que ultrapassava o tempo estimado 
pelo ECA, de no máximo 2 anos. O Abrigo Tia Júlia tem como 
missão o acolhimento e a proteção provisória de crianças na 
faixa etária de 0 a 7 anos que se encontram em situação de 
risco ou tiveram seus direitos básicos violados, na sua grande 
maioria na condição de abandonados ou temporariamente 
impossibilitados de permanecerem com sua família de origem. 
Objetivando a realização desse trabalho realizamos entrevistas 
com profissionais do Abrigo e operadores do CNA, Cadastro 
Nacional de Adoção, do Juizado da Infância e da Juventude 
de Fortaleza-Ce, como também analisamos depoimentos das 
mesmas. O estudo se deu através de pesquisa de campo e 
revisão bibliográfica, apresentando abordagens qualitativas e 
quantitativas. Constatamos, por ocasião da pesquisa de campo, 
que o uso de substâncias entorpecentes pelos genitores dessas 
1 Bacharel em Serviço Social - FAC, Especialista em Políticas Públicas e Seguridade Social – 
FAC, Coordenadora Técnica do Projeto Cavaleiros do Futuro - Regimento de Polícia Montada 
Coronel Moura Brasil (PMCE) e Colaboradora do Centro de Formação e Inclusão Social Nossa 
Senhora de Fátima - CFIS 
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crianças é o fator preponderante atualmente e tornando-se 
determinante para a institucionalização de crianças. A criança 
institucionalizada é o protótipo dos resultados devastadores da 
ausência de uma vinculação afetiva estável e constante e dos 
prejuízos causados por um ambiente empobrecido e opressivo 
ao desenvolvimento infantil. Portanto buscaremos pesquisar e 
relatar todos os danos que interferem neste desenvolvimento, 
causados pelo prolongado tempo de acolhimento institucional. 

Palavras – chave: Infância, Convivência Familiar e Comunitária 
e Acolhimento Institucional. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Neste trabalho refletiremos sobre crianças e 
institucionalização, uma medida protetiva prevista no Art. 101 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que na prática 
se apresenta de forma diferenciada e muitas vezes distinta 
do termo “proteção”. Abordaremos também as políticas para 
a infância e adolescência no Brasil bem como suas formas de 
enfrentamento.  

Em dois anos de estágio em Serviço Social no Abrigo 
Tia Júlia, localizado à Rua Guilherme Perdigão, nº 305, bairro 
Parangaba, trabalhamos com crianças abandonadas, mal 
tratadas e/ou negligenciadas, algumas disponíveis para adoção 
ou em processo, como também com crianças que estão em 
processo de manutenção de vínculos com sua família de origem. 

O Abrigo Tia Júlia, lócus desta pesquisa, tem como objetivo 
acolher, provisoriamente e excepcionalmente, crianças em 
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situação de risco pessoal e social, na condição de abandonadas 
ou temporariamente impossibilitadas de permanecer 
inseridas no ambiente familiar, bem como, contribuir para o 
restabelecimento dos laços familiares, reintegrando as crianças 
ao convívio familiar; orientando e encaminhando pretendentes 
à adoção. 

O interesse em pesquisar o tema, foi resultado do período 
de estágio desenvolvido na instituição supracitada no período 
de 2012 a 2014, quando tivemos a oportunidade de acompanhar 
diariamente e diretamente as crianças em seu desenvolvimento 
biopsicosocial. 

Conhecemos e vivenciamos o imenso estigma e 
preconceito no cotidiano do Abrigo, quando se envolve as famílias 
que “abandonam”, sendo muito criticadas e desvalorizadas 
tanto pelos que assumem os cuidados de seus filhos como 
pela sociedade de forma geral. Os pais passam a ser tratados 
e considerados incapazes de criar e educar seus filhos, por 
omissão, negligência ou desamor, quando nem sempre esses 
são os motivos determinantes para o acolhimento. 

Apesar de todos estes aspectos que fragilizam o núcleo 
familiar, a família é muito importante para a criança acolhida. 
Por isso, não é possível prestar o melhor atendimento a essa 
criança, sem considerar as necessidades e as problemáticas de 
sua família. 

Portanto, será que essas ações e políticas públicas de 
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atendimento à família, são fragmentadas e praticamente 
ineficazes? Os poucos recursos das políticas compensatórias 
e focalizadas são dispensados em programas isolados apenas 
para idosos, deficientes, crianças, entre outros? A proteção à 
família, inscrita na Constituição é algo ainda a ser concretizado? 

Sabemos que a falta de condições materiais não constitui 
motivo para a destituição do poder familiar, porém, o que ocorre 
na realidade é bem diferente. Mesmo na miséria os pais têm 
direito ao poder familiar e os filhos o direito de permanecer 
com eles, em contrapartida, crianças e adolescentes gozam de 
todos os direitos inerentes à pessoa humana; direitos esses 
violados pela miséria e pela omissão da sociedade e do Estado, 
embasados nessa política neoliberal. 

Alguns autores foram estudados para a elaboração deste 
trabalho como; Ariés, Rizzini, Lajolo, Mary Del Priori, Marcilio 
e Bowlby, Foucault entre outros. 

Assim sendo, a presente monografia encontra-se 
estruturada em três capítulos distribuídos da forma descrita a 
seguir. 

No primeiro capítulo, intitulado: Aspectos Metodológicos 
da Pesquisa, apresentamos o percurso metodológico e a 
aproximação com o tema, como também, o histórico da 
instituição e o perfil das profissionais entrevistadas. 

No segundo capítulo com título de: A Trajetória Histórica 
da Infância e suas Legislações realizamos uma excursão teórica 



Estanislau Ferreira Bié | 367

Série Segurança publica, direito e justiça brasileira: Volume 8

sobre as noções de Infância. Buscamos abordar como a infância 
era vista no mundo e posteriormente no Brasil, bem como 
descrevemos como se deu o surgimento das legislações voltadas 
para a infância no nosso país. 

No terceiro capítulo, intitulado: Fatos Históricos e Atuais 
Institucionalização Infantil no Brasil, traçamos um histórico 
da institucionalização de crianças no Brasil, descrevendo como 
se deu esse processo desde a criação da Roda dos Expostos 
até a contemporaneidade, com a medida de acolhimento 
institucional. Caracterizamos as mudanças ocorridas nas 
Unidades de acolhimento institucional após a promulgação do 
ECA e discutimos o acolhimento institucional como medida 
de proteção, quando também, abordamos o direito da criança 
à convivência familiar e comunitária. Encerramos o capítulo, 
analisando as falas da equipe técnica entrevistada, quanto à 
visão de acolhimento institucional e os possíveis danos que 
ocorrem quando este período é consideravelmente prolongado. 

No último momento caracterizado pelas considerações 
finais, foram expostas algumas reflexões acerca dos resultados 
obtidos com essa pesquisa e a contribuição da mesma para os 
profissionais que atuam na área do acolhimento institucional.  

 
2. CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

2.1. Motivação, vivências e implicações 
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Durante a vivência de estágio iniciada no período de 
Agosto de 2012, finalizando em Maio de 2014 na instituição 
Abrigo Tia Júlia, o que mais fora incentivado pelas Assistentes 
Sociais e pela Supervisora de Estágio, da Faculdade Cearense, 
foram as práticas de Observação. Portanto, diante dessas 
observações, primeiramente percebemos que há um grande 
número de crianças institucionalizadas e proporcionalmente 
há grande dificuldade no retorno dessas ao contexto familiar, 
seja o biológico, ou até mesmo o substituto.     

Na ocasião percebemos a necessidade de uma preparação 
com esta criança que se encontra na Unidade de Acolhimento 
Institucional, visando analisar e romper possíveis traumas 
psicológicos, já que muitas dessas passaram por situações de 
abandono e grande parte nunca teve nem mesmo a percepção 
de vida em família. 

Ressalta-se que conhecer a realidade dessas crianças 
institucionalizadas mais de perto foi uma experiência muito rica 
e a partir daí, iniciamos um contato direto com as mesmas. Já no 
primeiro encontro houve um “bombardeio” de questionamentos 
por parte delas, do tipo “Você é mãe de quem?”. Ao responder 
que iria trabalhar no local, os mesmos passavam a questionar 
se encontraria uma mãe para eles.  

Esses momentos iniciais, de observação, incentivaram 
a busca por estudos que tratassem desta temática para 
inicialmente saber como lidar com esse tipo de questionamento 
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e muitos outros que poderiam surgir. 
No primeiro momento do estágio, iniciamos uma análise 

da instituição, sobretudo da sua estrutura física.  Observamos 
que o local é organizado basicamente em salas de equipe técnica 
e os quartos das crianças, divididos por idade. Procuramos 
conhecer também, nesse momento, um pouco sobre o trabalho 
desenvolvido pela equipe multidisciplinar e, especificamente, 
pelo setor de Serviço Social.  

 Foi a partir daí que despertou o interesse pela pesquisa 
na Instituição, por perceber também interesse por parte da 
equipe que me recebera como estagiária, em contribuir no que 
fosse possível. De acordo com Gondim (1999), o interesse do 
aluno pelo assunto deve ser o primeiro critério norteador da 
escolha do tema. (pág.61) 

Na Faculdade, durante a disciplina de Pesquisa em 
Serviço Social II no ano de 2012 e Fundamentos de Trabalho de 
Conclusão de Curso, no ano de 2013, houve a necessidade de 
delimitar um tema para a elaboração de um Projeto de Pesquisa. 
Então desde o início do estágio tivemos grande interesse em 
abordar a temática de Adoção Tardia, apesar de ainda não 
ter delimitado o tema neste período, mas sempre procurei 
informações que partissem deste, para ajudar na pesquisa. 

A partir da disciplina de Fundamentos de TCC, foi 
finalmente delimitado este tema, pois se aproximava cada vez 
mais o período da definição do mesmo para o Trabalho de 
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Conclusão de Curso. 
Ressaltamos que a escolha deste tema partiu também 

do interesse em buscar avaliar quais os danos causados pelo 
longo tempo de institucionalização de crianças, que conforme 
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, não pode 
ultrapassar dois anos, bem como as possíveis intercorrências 
em um futuro processo de adoção. Então se fez necessário para 
maior entendimento acerca do tema, delimitar o objeto ou 
problema em forma de pergunta. A pergunta foi a seguinte: 
“Quais os principais danos causados na criança após um longo 
período de institucionalização?”.  

A delimitação do tema para Minayo (2010), representa 
o entendimento do investigador na pesquisa de visualizar um 
dado fenômeno social, uma possibilidade do investigador de 
conhecer a realidade social, mas não com a pretensão de esgotar 
o real. 

Espera-se com essa pesquisa, possibilitar uma troca 
de saberes e debates dos profissionais do Abrigo Tia Júlia, 
principalmente do setor de Serviço Social, como subsídio para 
reflexão sobre a prática profissional junto ao programa de 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária. 

Que seja também uma possibilidade para os estudantes 
de Serviço Social conhecerem a Prática do Assistente Social no 
Abrigo Tia Júlia, junto ao Programa Nacional de Garantia de 
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Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, no sentido de contribuir numa maior compreensão 
e interação com o Serviço Social. 

2.2. Abrigo Tia Júlia: lócus da pesquisa  

O Abrigo Tia Júlia recebeu esse nome como uma 
homenagem do movimento de Promoção Social, atual 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, a uma 
de suas fundadoras, Júlia Giffone, Assistente Social, falecida em 
1972, vítima de um acidente automobilístico, que teve a vida 
inteiramente dedicada à assistência social, principalmente 
durante a seca de 1958, época em que dirigia a extinta Hospedaria 
Getúlio Vargas, em Fortaleza. 

Em 06 de fevereiro de 1975, a instituição foi inaugurada 
como Creche Tia Júlia, pela primeira dama do país Lucy Geisel 
e pela primeira dama do Estado, Marieta Cals, com capacidade 
para atender 100 crianças. O seu surgimento decorreu da 
verificação de um aumento da demanda de famílias em situação 
de risco dos bairros Parangaba e João XXIII, que não tinham 
um lugar que acolhesse seus filhos enquanto estivessem 
trabalhando. Dessa forma, as crianças ficavam durante todo 
o dia na creche enquanto seus responsáveis trabalhavam, só 
retornando à residência no final da tarde. 

Com a promulgação do ECA - Lei Federal nº 8.069, a 
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infância/juventude passa a ser vista de outra forma, requerendo 
mudanças na forma de trabalho de instituições ligadas a esse 
público. Assim, redirecionando suas ações para a garantia do 
cumprimento do Estatuto, em 1994, a Creche Tia Júlia torna-
se Abrigo constituindo-se uma Unidade da STDS, vinculada à 
coordenadoria de Proteção 

Social Especial, passando a abrigar crianças na faixa etária 
de 0 a 7 anos, oriundas de Fortaleza e outros municípios do 
Ceará, que se encontravam em situação de ameaça ou violação 
de direitos, na condição de abandonados ou temporariamente 
impossibilitados de permanecer com sua família.  

Em setembro de 2002, a instituição foi beneficiada pelo 
projeto Casa da Criança, uma ação de âmbito nacional do 
Instituto Ayrton Senna, criado com a proposta de beneficiar 
crianças e adolescentes desfavorecidos socialmente, através da 
mobilização voluntária de arquitetos, decoradores, construtores, 
fabricantes e fornecedores de material de construção. A 
reforma proporcionou ao Abrigo um aspecto lúdico, com belas 
decorações, ambiente espaçoso e agradável. 

A instituição está localizada na Rua Guilherme Perdigão, 
305 – Parangaba, tendo como público alvo crianças de 0 a 7 
anos (podendo haver algumas exceções) que se encontram em 
situação de risco pessoal e social, na condição de abandono 
ou temporariamente impossibilitadas de permanecer com a 
família, enquanto são tomadas medidas de retorno ao lar ou de 
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possível adoção, no caso de não haver possibilidade de retorno 
à família biológica. Estas devem ser encaminhadas pelo Juizado 
da Infância e Juventude e excepcionalmente pelos órgãos de 
defesa dos direitos de crianças e adolescentes (como Conselho 
Tutelar, Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social – CREAS, entre outros).  

De acordo com documentos institucionais, sua missão 
é acolher, proteger e educar as crianças, com o objetivo de 
proporcionar atendimento integral em suas necessidades 
biopsicossociais e pedagógicas, buscando assegurar o direito 
à convivência familiar e comunitária, principalmente, à 
manutenção dos vínculos com a família de origem.  

Atualmente estão acolhidas 91 crianças na instituição 

, por diversos motivos, dentre eles: abandono, negligência 
familiar, situação de risco, violências etc. Dessas 91 crianças 
institucionalizadas, a maior parte, ou seja, 40 delas estão 
acolhidas após terem sido abandonadas por seus genitores, 
seguidas por 31 que foram negligenciadas, 14 que estavam em 
situação de risco, 04 que sofreram violência doméstica e 02 que 
foram vítimas de abuso sexual. Esses dados serão delimitados 
no gráfico a seguir. 
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MOTIVOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

 

 

 

Conforme a legislação, afirma-se o tempo necessário para acolhimento e resolução de 
cada caso isolado: 

 

 A permanência da criança e do adolescente 
em programa de acolhimento institucional, não 
se prolongará por mais de 02 (dois) anos, salvo 
comprovada a necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. (ECA, 1990. Art. 19 § 2º) 

Cuneo (2008) ressalta que a institucionalização 
prolongada, traz consequências sérias para o desenvolvimento 
da criança, pois a mesma não possui um convívio afetuoso, 
personalizado e individualizado. Nas palavras do autor: 

A institucionalização prolongada impede 
a ocorrência de condições favoráveis ao bom 
desenvolvimento da criança. A falta de vida em 
família dificulta a atenção individualizada, o que 
constitui obstáculo ao pleno desenvolvimento das 
potencialidades biopsicossociais da criança. ( p. 422) 

Porém, muitas crianças acabam passando um tempo bem maior do que o estipulado 
pela legislação e acabam crescendo dentro da instituição, verificamos essa há mais de 
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02 (dois) anos, seguidas pelas 18 crianças que estão acolhidas há 06 meses; 14 que 
estão no Abrigo por um período de 06 meses a 01 (um) ano e 11 crianças que estão 
acolhidas por um período entre 01 (um) e 02 (dois) anos. 
O gráfico abaixo evidencia essa realidade, mostrando o tempo de institucionalização 
das crianças: 

 

TEMPO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO 
ABRIGO TIA JÚLIA 

Gráfico 2 – Abrigo Tia Júlia: Tempo de Institucionalização. Fonte: Pesquisa 
Direta, 2014..

A estrutura física para acolher todas essas crianças, 
fora organizada por quartos divididos de acordo com a faixa 
etária das mesmas, objetivando garantir a “ordem” através 
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de um melhor controle e vigilância, já que aproximadamente 
15 crianças ficam sob os cuidados de dois(a) (e em alguns 
momentos somente um) educador (a).  

Assim, temos o berçário I (ou BI) para crianças de 0 a 6 
meses, o berçário II (ou BII) para crianças de 6 meses a 1 ano, 
o berçário III (ou BIII) para crianças de 1 a 2 anos, o infantil I 
com crianças na faixa etária de 2 a 3 anos, o infantil II  para 
crianças de 3 a 5 anos, o infantil III para crianças de 5 a 7 anos  
e o berçário especial, para crianças que possuem algum tipo de 
comprometimento de saúde, como paralisia cerebral.  

Com relação a estrutura organizacional da instituição 
verificamos que a entidade mantém uma equipe técnica 
capacitada, não somente para encaminhar os casos e entender 
as famílias, mas também para dar suporte à proposta de 
atendimento do abrigo. Além do corpo administrativo e serviços 
de apoio, mantém em seu quadro funcional pelo menos dez 
profissionais de nível superior na área de ciências humanas e 
saúde. Esta organização se dá a partir do quadro demonstrativo 
ao lado:  
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Gráfico 2 – Abrigo Tia Júlia: Tempo de Institucionalização. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2014

Sua caracterização funcional, mostrando 
quantitativamente as categorias existentes, é ilustrada no 
quadro abaixo.
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CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL
 

CARGO QUANTITATIVO DE 

PROFISSIONAIS 

Atendente Infantil 89 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

11 

Assistente 
Administrativo 

02 

Motorista 07 

Lactarista/Cozinheira 13 

Lavadeira 05 

Economista Doméstica 02 

Vigia 05 

Assistente Técnico 03 

Auxiliar de Manutenção 01 

Auxiliar de Enfermagem 11 

Auxiliar de Dentista 01 

Médica 01 

Assistente Social 04 

Pedagoga 01 

Enfermeira 05 

Dentista 01 

Psicóloga 01 
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Fonoaudióloga 02 

Fisioterapeuta 4 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

11 

Estagiários de Serviço 
Social 

03 

Estagiários de 
Psicologia 

02 

Estagiários de 
Enfermagem 

04 

Estagiários de 
Fonoaudiologia 

02 

Estagiários de 
Pedagogia 

04 

Estagiários de 
Fisioterapia 

03 

Direção 01 

  Tabela 1- Equipe Técnica do Abrigo Tia Júlia 

Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 
 

 

Considerando que a dimensão estrutural das instituições 
não se reduz ao discurso oficial, hierárquico, das normas 
explícitas, vamos agora analisar as normas não reveladas. 
Buscando no discurso institucional o que ele supõe, embora não 
manifeste, a sua aparência abstrata, universal. Nas palavras de 
Madel (1986):
 

(...) buscar além das normas, as regras do 
jogo do poder, sua estrutura. Permanecer no nível 
normativo – nível da retórica institucional – é, do 
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ponto de vista metodológico, ratificar o discurso 
hegemônico nas instituições.” ( p.28) 

E, de acordo com Lourau (1975), precisamos saber o que 
está por trás, o não dito, o sistema oculto de normas e valores 
que modelam as condutas humanas no interior das instituições. 
É nesse sentido que o método dialético adquire relevância na 
análise institucional, pois dá lugar às antinomias racionais 
e naturais entre o indivíduo e a sociedade, possibilitando 
a visualização das contradições, das lutas internas. Lorau 
acrescenta: 

A análise institucional não pretende produzir 
um supersaber clandestino e misterioso, mais 
completo, mais verdadeiro” que os outros setores 
fragmentários do saber. O que tem em vista produzir 
é uma nova relação com o saber, uma consciência do 
não-saber que determina nossa ação.” (Pag.34 ). 

No campo da singularidade, a Unidade de Acolhimento 
é um corredor de passagem rápida de crianças de 0 à 7 anos. 
“Uma medida provisória e excepcional, utilizável como forma 
de transição para a colocação em família substituta, não 
implicando privação de liberdade.” (art. 101, parágrafo único 
do Estatuto da Criança e do Adolescente.). Porém, adentrando 
as particularidades da instituição, percebemos que a realidade 
é outra. Muitas crianças já ultrapassaram dois anos de 
permanência aguardando ansiosamente uma família que, um 
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dia, as acolha. 
Se nos limitarmos ao discurso institucional, percebemos 

que existe uma preocupação com o bem-estar da criança, porém, 
se atentarmos para o dia-a-dia da instituição visualizamos 
uma estrutura rígida, impessoal, “agressiva” e eminentemente 
material, suprindo as necessidades básicas, como alimentação 
e vestimenta, sem, no entanto, incluir a afetividade como uma 
das necessidades humanas a ser atendida.  

Outro princípio importante para refletirmos é o da 
individualidade, quando no inciso III do art. 92/ECA preconiza 
o atendimento personalizado e em pequenos grupos. Tal 
inciso ressalta a importância da subjetividade. Mas devido a 
grande quantidade de crianças acolhidas, esse atendimento é 
totalmente massificado e impessoal.  

A instituição, atualmente, tem capacidade para 75 
crianças, porém, no momento dessa pesquisa constava com 91 
crianças, sendo 18 disponíveis para adoção, 66 em manutenção 
de vínculo com a família de origem e 07 em processo de 
destituição do poder familiar. Vale ressaltar que das crianças que 
estão disponíveis para adoção, 15 são portadoras de problemas 
neurológicos e físicos e a perspectiva de adoção é muito remota. 
Isto porque, na nossa sociedade, as diferenças são, na prática, 
convertidas em desigualdades, e, portanto, crianças com 
necessidades especiais não são tratadas como outras crianças 
e adolescentes.  
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Segundo Weber (1998, há também um grande número 
dessas que não está no perfil desejado pela maioria dos 
pretendentes a adoção, pois não são brancas e nem bebês, 
correndo o risco de permanecerem longos períodos na 
instituição 

Para analisarmos a instituição no contexto da dinâmica 
social precisamos compreender além da dimensão estrutural. 
Trataremos agora da dimensão das relações sociais, as relações 
de poder, que configuram a ação institucional, para analisarmos 
a dinâmica interna das instituições que permeiam a prática 
profissional dos Assistentes Sociais. Pois, conforme Madel, 
na dimensão das relações sociais temos predominantemente 
o aspecto “grupal” a dominação concretizada em forma de 
comandantes e subordinados, de autoridade e obediência.” 
(MADEL, p.35). 

As Unidades de Acolhimento, têm uma microfísica. São 
rotinas, regulamentos, tradições, modos de compreensão e de 
relacionamento instituídos. As instituições têm memória. Nem 
sempre esta memória é explícita ou consciente. Muitas vezes, 
são gestos que se repetem e ninguém sabe explicar a origem e 
são definidos por uma necessidade de ordenação, disciplina. 

As crianças, no dia-a-dia da instituição, são “fabricadas 
e adestradas”, sendo submetidas a atividades rotineiras e a 
tratamentos coletivizados, com horário definido para todas as 
suas atividades: acordar, ir à escola, almoçar, ir ao banheiro, 
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jantar, dormir, etc, e isso é o que podemos chamar de disciplina, 
de poder disciplinar, que, segundo Foucault: 

(...) é uma técnica, um dispositivo, um 
mecanismo, um instrumento de poder, são métodos 
que permitem o controle minucioso das operações 
do corpo, que asseguram a sujeição constante de 
suas forças e lhes impõe uma relação de docilidade-
utilidade.” (FOUCAULT, 1975) 

Todas essas atividades adestram, moldam os 
comportamentos, fazendo cada criança “o espelho e a medida 
do outro” tornando visível qualquer tipo de desvio, diferença 
e resistência, quando isso acontece essa criança é rotulada de 
“problemática”, “revoltada”, com “desvio comportamental”.  

Existe na instituição um livro de registro das chamadas 
“ocorrências”, destinado a anotar os problemas, os erros, as 
brigas e as medidas adotadas. Pois sabemos que onde há poder 
há certamente formas de resistência. E essas negatividades 
podem dar nascimento à quebra da disciplina, da ordem e da 
hierarquia. 

Aqui o importante a se destacar, baseando-se no 
pensamento de Madel, é a vigilância da instituição e sua 
desconfiança para o membro que não aceita sem dúvidas as 
regras do jogo e as normas institucionais visíveis. Desta forma, 
através de um processo de formação ideológica, as instituições 
criam ao mesmo tempo o normal e o desviante e instituem 
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indivíduos-sujeitos. (MADEL, p.38) 
Para imaginar o que é o olhar microscópio presente na 

instituição é só olharmos as crianças quando há uma infestação 
de piolhos. Para acabar com eles deixam as crianças sem 
cabelos. Mas o cabelo não é só um conjunto de pêlos. Se curto 
ou comprido, com franja ou sem, são molduras para o rosto, 
é o modo como a pessoa é reconhecida. Na busca pela ordem, 
vontades e direitos vão para o lixo. 

No entanto, a criança, vista como quem tem direitos, a 
partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca novas 
exigências para antigas demandas. Precisamos acabar com o 
piolho, mas não podemos cortar compulsoriamente o cabelo, 
para ilustrar o limite. Parece tão simples e prático, por exemplo, 
raspar a cabeça da criança. Mas se este procedimento afeta um 
direito, deve-se buscar novas soluções.  

O aspecto pragmático não autoriza as instituições a 
destruírem o único bem que normalmente a criança leva consigo: 
seu corpo e sua imagem . Nenhuma higiene é necessariamente 
destrutiva. As justificativas econômicas, por exemplo, rapidez e 
facilidade, não se sustentam. Porque a imagem é um bem e um 
direito da criança como muitos outros. 

O Serviço Social está presente desde a fundação do Abrigo, 
em 1972. É responsável pelo atendimento das necessidades 
sociais das crianças acolhidas, zelando pelo cumprimento 
de seus direitos, em consonância com o ECA; atende os pais 
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e responsáveis das crianças acolhidas, acompanhando o seu 
desenvolvimento social e incentivando a reintegração familiar 
dos filhos, mantém relações com órgãos responsáveis pelo 
cumprimento das leis referentes às crianças e acompanha 
os processos de adoção, trabalhando com os pretensos pais 
adotivos com o objetivo de analisar se eles têm condições de 
adotar aquela criança e se há reciprocidade no processo de 
adaptação. 

O objetivo do Serviço Social é a manutenção e recuperação 
dos vínculos familiares, facilitando o retorno da criança ao 
seu ambiente familiar. Para isso são realizados atendimentos 
sociais e visitas domiciliares com a intenção de conhecer 
a historicidade de cada uma das crianças em situação de 
acolhimento, conhecer a situação da família e saber se a criança 
tem condições de retornar ao lar, mantendo constantemente a 
autoridade judiciária informada sobre a real situação social da 
criança. através dos relatórios sociais.  

Esgotados todos os recursos possíveis para o retorno 
ao contexto familiar de origem e na impossibilidade de se 
resgatarem os papéis e funções parentais, encaminham-se 
relatórios ao Juizado da Infância e da Juventude para a inserção 
da criança em família substituta, na modalidade de adoção. 

1.2.1. Percurso Metodológico 
O presente estudo trata sobre os possíveis danos causados 

pelo prolongado período de institucionalização. A pesquisa 
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foi de natureza qualitativa, como também quantitativa para 
alguns dados estatísticos recolhidos na instituição, visando 
compreender os fenômenos sociais através do ponto de vista 
da pesquisa.  

Para Osterne, (2000) “(...) a pesquisa qualitativa se 
destina a trabalhar com a complexidade e as contradições de 
fenômenos singulares em termos de suas origens e de sua 
razão de ser.” (pág. 11). Também, Minayo (2004) segue uma 
mesma lógica que Osterne, detalhando mais sobre a pesquisa 
qualitativa: 

A pesquisa qualitativa responde as questões 
muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com um nível de realidade que não pode 
ser quantitativo. Ou seja, ele trabalha com universo 
de significados, motivações, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um esforço 
mais profundo das relações e dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. ( pág.11)    

A pesquisa qualitativa, ainda de acordo com Minayo 
(1994), responde questões muito particulares, preocupando-se 
com um espaço mais profundo das relações, trabalhando com 
um universo de significados, preocupando-se com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. 

A pesquisa objetivou chamar atenção para uma realidade 
social normalmente silenciada na singularidade das trajetórias 
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individuais, contribuindo para uma nova cultura no trato com 
a criança acolhida institucionalmente. 

O objeto de estudo a ser analisado, terá como lócus de 
pesquisa o Abrigo Tia Julia, onde estão acolhidas 91 crianças, 
com idade de 0 a 7 anos e que tem como objetivo atender 
integralmente essas crianças, buscando assegurar o direito à 
convivência familiar e comunitária.  

O trabalho da equipe Multiprofissional da Instituição 
tem como finalidade acompanhar e atender as necessidades 
dessas 91 crianças que se encontram acolhidas, de acordo com 
sua especialidade. Então, por obterem contato direto com as 
crianças, usaremos como amostra a visão de 03 funcionárias da 
equipe Multiprofissional do Abrigo, dentre elas, 02 Assistentes 
Sociais e 01 Psicóloga. Essas profissionais foram selecionadas por 
acompanharem diretamente o desenvolvimento biopsicossocial 
das crianças. Observando sempre a recuperação de danos 
causados àquelas que estão há mais de dois anos acolhidas sem 
referências familiares.  

Também realizaremos entrevista com uma profissional 
da Coordenação do Setor de Cadastro do Juizado da Infância e 
da Juventude, que mantém contato direto com os profissionais 
do Tia Júlia, em função do trabalho realizado nos processos de 
adoção, além de conhecer a trajetória institucional da maioria 
das crianças acolhidas.  

As técnicas utilizadas para a coleta de dados serão 
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pesquisa bibliográfica, onde estudaremos autores que discutem 
as categorias que serão abordadas durante a pesquisa: infância, 
acolhimento institucional e convivência familiar e comunitária. 
Tal pesquisa irá proporcionar uma fundamentação teórica ao 
pesquisador.  

Faremos também uma pesquisa Documental, 
Bibliográfica e de Campo. A pesquisa Documental consiste em 
um levantamento com as Assistentes Sociais sobre os dados 
das crianças e adolescentes institucionalizados. Os dados 
institucionais, a exemplo dos contidos nas planilhas, foram 
utilizados com o intuito de conhecer o número de crianças e 
adolescentes e o tempo de institucionalização, além da análise 
de prontuários para identificar seus perfis socioeconômicos.  

A pesquisa bibliográfica apresenta os autores relevantes 
das Categorias Centrais (Infância, Convivência Familiar e 
Comunitária e Acolhimento Institucional ): Áries, Rizinni, 
Márcílio e da Legislação social pertinente (CF, ECA, PNCFC), 
dentre outros. Na pesquisa de campo foram utilizadas as técnicas 
de entrevistas com roteiro Semiestruturado e a Observação 
Simples.  

MINAYO (2010) chama atenção sobre os tipos de 
documentos necessários à investigação. “Na perspectiva da 
investigação é preciso decidir que documentos listar e de que 
tipo: escritos, visuais, audiovisuais e outros.” (MINAYO,2010, 
pág. 195)    
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O período de estágio foi utilizado também como técnica de 
pesquisa com a Observação Participante, que segundo Minayo, 
este processo ocorre a partir da presença do observador numa 
situação social, com a finalidade de realizar uma investigação 
científica. O observador está em relação face a face com os 
observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, 
colhe dados.  Assim o observador é parte do contexto sob 
observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado 
por este contexto.  

Ainda segundo a autora acima citada, durante esta 
observação é de suma importância que o observador registre 
informações e verifique pistas e palpites para que seja um 
trabalho minucioso e prolongado. Percebe-se que um grande 
problema a superar pode ser o intervalo de tempo entre a 
observação e o registro, porém, utilizamos esta técnica há 
exatamente 01 (um) ano, quando decidimos abordar essa 
temática no Trabalho de Conclusão de Curso. 

Entre a pesquisa documental e a Pesquisa Bibliográfica 
existem semelhanças e diferenças, segundo GIL (1999), a saber: 

A pesquisa documental assemelha-se muito 
a pesquisa bibliográfica. A única diferença entre 
ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 
das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto , a pesquisa documental 
vale-se de materiais que não receberam ainda 
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um tratamento analítico, ou que ainda podem 
ser reelaborados de ac ordo com os objetivos da 
pesquisa.  (GIL, 1999, pág.66) 

Para o aprofundamento do exercício da Prática profissional 
do Assistente Social e dos demais técnicos entrevistados, 
realizamos entrevistas semiestruturadas de perguntas abertas, 
com a utilização de gravador e a Observação Simples. Segundo 
Minayo (2012), essas entrevistas são consideradas conversas 
com finalidade e se caracterizam por combinarem perguntas 
fechadas e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de 
falar sobre o tema, sem se prender a uma pergunta formulada.  

A entrevista semiestruturada conterá perguntas 
abertas e fechadas, que permitirão uma aproximação com os 
entrevistados, conhecendo suas experiências e seu ponto de vista 
acerca da realidade social em que se encontra a criança acolhida. 
De acordo com Minayo (1994), a entrevista semiestruturada 
permite que o participante discorra sobre o tema proposto pelo 
pesquisador, sem “respostas ou condições pré-fixadas”. 

Portanto, a pesquisa será exploratória, que conforme Gil 
(1995) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer 
e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. 

Logo, neste próximo tópico, partiremos da proposta de 
traçar o perfil dos sujeitos entrevistados para que possamos 
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nos aproximar da relação que os mesmo têem com a temática 
e com as crianças do Abrigo Tia Júlia.  

2.3. Traçando o perfil dos entrevistados 

Objetivando uma maior aproximação dos leitores com os 
entrevistados, traçamos o perfil de cada um dos profissionais 
que entrevistamos, relacionando com suas respectivas funções 
e atividades realizadas em seu âmbito de trabalho, buscando 
entender a percepção de cada um, quando se trata de danos 
que possam ser causados nas crianças durante o tempo de 
institucionalização.  

Vale ressaltar que não apenas entrevistamos profissionais 
que atuam no Abrigo Tia Júlia, como também do Juizado da 
Infância e da Juventude de FortalezaCE, para que possamos 
cruzar os dados e diferentes opiniões, chegando assim a uma 
conclusão para nossa pesquisa. 

A seguir descreveremos o perfil de cada um dos 
entrevistados, coletado através de questionário aplicado antes 
de cada entrevista. Vale ressaltar que os nomes adotados são 
fictícios. Optamos por nomes de personagens da história em 
quadrinhos Turma da Mônica por serem histórias infantis e 
seus personagens principais serem crianças, foco principal da 
nossa pesquisa.  
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Profissional 1: 

MAGALI, Assistente Social, 22 anos. 
Instituição: Abrigo Tia Julia  
Tempo de Serviço: Totaliza-se 3 anos, quando iniciou 

com seu estágio obrigatório do curso de Serviço Social 
Atividades realizadas: Atendimento Social às 

famílias dos acolhidos, Visitas Domiciliares e Institucionais, 
acompanhamento com estagiárias e elaboração de Relatórios e 
Pareceres Sociais. 

Carga horária: 30h/s 
Regime de Contratação: CLT. 
Sua experiência com a Instituição e sua aproximação 

com a temática de acolhimento Institucional e seus principais 
motivos. 

Durante minha experiência, iniciada como estágio e hoje 
como Assistente social eu observo que no abrigo, a maioria das 
crianças que chegam é por negligencia familiar, maus tratos, 
algo desse tipo e na maioria das vezes, quando nós estamos 
fazendo atendimentos, quando vamos ver os relatórios dos 
órgãos que encaminharam as crianças, a gente percebe que 
os genitores ou a pessoa responsável são usuários de drogas e 
eu acredito que atualmente um dos grandes motivos pra que 
haja esse acolhimento é a dependência química, tanto do álcool 
como das drogas por parte dos genitores, inclusive na pesquisa 
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do IPEA, realizada em 2004, uma das causas mais apontadas 
é a dependência química dos responsáveis  das crianças para o 
acolhimento institucional. 

Profissional 2: 

MÔNICA, Advogada e atual Coordenadora do Setor de 
Cadastro do Juizado da Infância e da Juventude de Fortaleza, 29 
anos. 

Instituição: Setor de Cadastro – Fórum Clóvis Beviláqua. 
Tempo de Serviço: 5 anos. 
Atividades realizadas: Vinculação de pretendentes 

habilitados a crianças disponíveis para adoção, Cadastramento de 
crianças para adoção, habilitação de crianças institucionalizadas,  

Carga horária: 30h/s 
Regime de Contratação: Servidora Pública 
Sua experiência na Instituição e sua aproximação com a 

temática de acolhimento Institucional e seus principais motivos. 
“Minha experiência na área, não se caracteriza diretamente 

no acolhimento, mas o contato com os abrigos aproxima-me 
algumas vezes desta temática, quando realizamos a vinculação 
de pretendentes habilitados a adotar, cadastramentos e inserção 
dessas crianças acolhidas, para disponibilizá-las para adoção”  

Relacionado à temática “acolhimento” a entrevistada 
afirmou: “ Trata-se de uma medida protetiva que só deve ser 
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utilizada em casos excepcionais e em caráter provisório, com o 
objetivo de resguardar a integridade física e moral, bem como 
a dignidade da criança e/ou adolescente. Entendo que deva ser 
utilizada quando o mesmo encontra-se em situação de risco, 
como forma de transição para a sua reinserção na família.” 

Profissional 3:  

ROSINHA, Psicóloga, 26 anos 
Instituição: Abrigo Tia Júlia 
Tempo de Serviço: Totaliza-se 3 anos, quando iniciou com 

seu estágio obrigatório do curso de Psicologia, onde atualmente 
assumiu a função. 

Atividades realizadas: Acolhimento das crianças, 
intervenção psicológica, através de intervenção grupal e 
individual. 

Carga horária: 30h/s 
Regime de Contratação: CLT. 
Sua experiência na Instituição em que atua e sua 

aproximação com a temática de acolhimento Institucional. 
Minha experiência deu inicio a partir do estágio realizado 

nesta instituição, há 2 anos e atualmente com minha atuação 
na área e com relação a medida de acolhimento institucional 
entendo que esta medida foi criada como uma política pública 
para proteger os direitos (estabelecidos pelo ECA), de crianças 
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e adolescentes, na tentativa de oferecer para estas o melhor 
desenvolvimento biológico, psicológico e social. Acredito que 
essa medida só deverá ser aplicada em casos de extremos, no 
qual a criança ou adolescente não possa estar na companhia de 
seus responsáveis e ninguém da família possa se responsabilizar 
pelos cuidados com estes. Acredito que todas as tentativas 
devem ser utilizadas e apenas a medida de acolhimento deve 
ser aplicado em ultimo caso.” 

Profissional 4:  

MARGARIDA, Terapeuta Ocupacional,  
Instituição: Abrigo Tia Júlia 
Tempo de Serviço: 1 ano e 7 meses 
Atividades realizadas: Estimulação precoce cognitiva, 

motora, visual e de fala, voltadas para AVD’s das crianças. 
Carga horária: 30h/s 
Regime de Contratação: CLT. 
Sua aproximação com o tema abordado: 
Com a experiência que obtive na instituição, percebo 

claramente que relacionado ao acolhimento há um grande 
atraso das crianças, principalmente na fala e um pouco na 
cognição e carência afetiva. 

2.4.  Coleta e análise de dados  
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No caminho metodológico percorrido, como já 
mencionamos, realizamos entrevistas, segundo roteiro que se 
encontra em anexo, com três técnicas que trabalham no Abrigo 
Tia Júlia e a Coordenadora do Setor de Cadastro de Adotantes e 
Adotados de Fortaleza- Ce. 

As entrevistas das profissionais do Tia Júlia foram 
realizadas na própria instituição, com hora e data previamente 
agendadas, para que não houvessem interrupções e o 
andamento das mesmas fossem satisfatório para o andamento 
da pesquisa. Ressaltamos que todas, foram gravadas apenas 
com áudio, autorizadas através de Termo de Consentimento, 
para que fossem ainda mais consideradas e oficializadas diante 
das entrevistadas. 

A entrevista com a Coordenadora do Setor de Cadastro 
de Adotantes e Adotados, foi concedida após contato telefônico 
realizada com a mesma para que pudéssemos realiza-la. 
Após o agendamento da data com a profissional, fomos até o 
Fórum Clóvis Beviláqua, para dar continuidade ao processo de 
entrevista e poder inserir sua opinião quanto a temática desta 
pesquisa. 

Todas as profissionais abordadas para participar da 
pesquisa foram devidamente esclarecidas sobre a finalidade da 
entrevista e aceitaram de imediato não colocando empecilhos 
para a utilização do gravador. Ressaltamos que os nomes 
utilizados na pesquisa são fictícios, a fim de preservar o sigilo e 
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a ética do processo. 
De acordo com dificuldades enfrentadas, não houve 

nenhuma relevante ao ponto de prejudicar o andamento da 
pesquisa, a não ser a disponibilidade de horário que fosse 
compatível com suas atividades laborais das mesmas. Mas 
problema este, que logo se resolveu, pelo interesse também das 
entrevistadas em contribuir para os resultados desta pesquisa. 

A partir da sistematização das categorias e confronto dos 
dados foram extraídas as categorias empíricas que nortearam 
a exposição da análise.  

3. A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA INFANCIA E SUAS 
LEGISLAÇÕES  

Para falar da criança acolhida institucionalmente, objeto 
principal da nossa pesquisa, faz-se necessário conhecer o 
aparato sócio-histórico que transcorreu ao que concerne à 
história literária da Infância, buscando compreender como 
essa categoria foi construída, percebida e analisada ao longo da 
história pelos diversos atores e autores que a compõe.  

Abordaremos, portanto, a categoria infância e as 
legislações voltadas para a criança e o adolescente, buscando 
fazer um breve histórico acerca da infância no mundo, e no 
Brasil, analisando os avanços na maneira de ver esse público ao 
longo dos anos. Abordaremos também, a trajetória das leis, até 
o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de 
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direitos.  

3.1. As diversas descobertas da infância  

O conceito de infância foi socialmente construído ao 
longo dos anos e dos séculos. Este dependia do período e do 
contexto em que a criança estivesse inserida. Lajolo (2011) 
afirma existirem diversas concepções de infância. Concepções 
estas que vão se modificando ao longo da história. Nas palavras 
de Lajolo apud FREITAS 2011: 

Primeiro vendo a criança como um adulto 
em miniatura; depois, concebendo-a como um ser 
essencialmente diferente do adulto, (...) Fomos 
acreditando sucessivamente que a criança é a tabula 
rasa onde se pode inscrever qualquer coisa, ou que 
seu modo de ser adulto é predeterminado pela sua 
carga genética..”. (pag 232)  

Ariès (2006) preocupou-se em desvendar a infância, 
estudando as crianças da França Medieval, e segundo seu estudo 
constatou, que até o século XII a infância era desconhecida pela 
sociedade medieval, não existindo o “sentimento de infância”. 

Percebia que neste período Medieval, não havia diferença 
entre criança e adulto, o que não significava que não houvesse 
afeição por elas, conforme o autor: 

Na sociedade medieval, que tomamos como 
ponto de partida, o sentimento de infância não 
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existia – o que não quer dizer que as crianças fossem 
negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 
sentimento da infância não significa  mesmo que 
afeição pelas crianças: corresponde à consciência 
da particularidade infantil, essa particularidade 
que distingue essencialmente a criança do adulto, 
mesmo jovem. Essa consciência não existia. Por 
essa razão, assim que a criança tinha condições de 
viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de 
sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e 
não se distinguia mais destes.” (ÀRIES, 2006. p. 99) 

 

Verifica-se que essa fase da vida era considerada como 
um momento de passagem ou transição, o qual era logo 
ultrapassado e sua lembrança esquecida, pois, “a infância era 
apenas uma fase sem importância, que não fazia sentido fixar 
na lembrança.” (ARIÈS, 2006. p. 21) 

Segundo o autor, percebia-se que nas obras de arte 
daquela época, as crianças distinguiam-se dos adultos apenas 
pelo tamanho, desconsiderando-se as suas formas e traços 
peculiares, sendo vistas como homens de tamanhos reduzidos, 
ou seja, “mini-adultos”.  

Além disso, as cenas retratadas na época, ainda segundo 
Áries (2006), mostram que na vida cotidiana as crianças estavam 
sempre misturadas às pessoas mais velhas, dividindo o mesmo 
espaço, as mesmas atividades e o mesmo vestuário. Conforme 
descreve em seu texto: “na vida cotidiana, as crianças estavam 
misturadas com os adultos, e toda reunião para o trabalho, o 
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passeio ou o jogo reunia crianças e adultos”. (ARIÈS, 2006. p. 
21).  

Ariès (2006) ressalta ainda, que até o século XVII, a 
adolescência foi confundida com a infância, pois não existia 
uma palavra que as diferenciassem, sendo enfant a palavra 
utilizada para ambas as fases da vida. O autor salienta que não 
havia um fator biológico que determinasse essa mudança de 
fase da vida, pois o que determinava a passagem da infância 
para a fase seguinte era a independência, ou seja, a pessoa só 
deixava a infância ao se tornar independente.  

Neste período, ao completar sete anos de idade, as 
crianças deixavam a sua família biológica, e eram enviadas 
para outras famílias, onde eram educadas e aprendiam uma 
profissão. Deste modo, Àries (2006), explica como a família 
daquela época tratava a criança. 

“A criança era tão insignificante, tão mal 
entrada na vida que não se temia que após a morte ela 
voltasse para importunar os vivos(...) Não devemos 
nos surpreender diante dessa insensibilidade, 
pois ela era absolutamente natural nas condições 
demográficas da época” (ARIES, 2006.pag.22) 

Assim, foi durante o século XVII que se generalizou o 
hábito de pintar objetos e na mobília uma data solene para a 
família. Podemos então afirmar que foi na Idade Média que as 
“Idades da Vida” começaram a ter importância, nesse período 
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se dizia que existia seis etapas da vida, dividida por idades, mas 
sempre ressaltava que somente a  partir  de 21 anos que as 
pessoas começavam a ser reconhecidas socialmente. 

A grande mudança no trato da família com as crianças 
começou a surgir no século XV, mas tomou força nos séculos 
XVI e XVII, quando um grande número de eclesiásticos e 
juristas, começou a se preocupar com a educação. Tal atenção 
correspondeu também a um cuidado dos pais em vigiar 
seus filhos mais de perto. Àries (2006) destaca ainda que o 
surgimento da escola exprime também uma aproximação da 
família e da criança: 

Passou-se a admitir que a criança não estava 
madura para a vida, e que era preciso submetê-la a 
um regime especial, a uma espécie de quarentena 
antes de deixa-la unir-se aos adultos (...) a família 
deixou de ser apenas uma instituição do direito 
privado para a transmissão dos bens e do nome, e 
assumiu uma função moral e espiritual, passando a 
formar os corpos e as almas. (ÀRIES, 2006. p. 194) 

Àries (2006), afirma ainda que a partir dessas mudanças, 
a família deixou de ser apenas uma instituição para transmitir 
os bens e o nome, assumindo uma função moral e espiritual, 
formando pessoas. Diante disso, a criança passou a ser o centro 
da família, sendo imposto aos pais que proporcionassem a todos 
os filhos a mesma educação e as mesmas oportunidades, e não 
apenas ao mais velho, como faziam anteriormente. Deste modo, 
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a criança tornou-se o centro da vida cotidiana da sociedade, e 
os adultos passaram a preocupar-se com sua educação e futuro. 
Portanto, a criança foi retirada da sociedade dos adultos aos 
poucos, como resultado da união da escola e da família, nas 
palavras de Àries (2006): 

“A criança havia conquistado um lugar 
junto de seus pais, lugar este que não poderia ser 
aspirado no tempo em que o costume mandava que 
fosse confiada a estranhos. Essa volta da criança ao 
lar foi um grande acontecimento: ela deu à família 
do século XVII sua principal característica, que a 
distinguiu das famílias medievais.” (p. 189) 

Segundo pensamento de Levin (1997), surgiu no século 
XVII, nas classes dominantes, a primeira concepção real de 
infância, a partir da observação dos movimentos de dependência 
das crianças muito pequenas. O  adulto passou, então, pouco a 
pouco a preocupar-se com a criança, enquanto ser dependente 
e fraco. 

Fato este, que relacionou esta etapa da vida a ideia de 
proteção. 

Ainda segundo o autor supracitado, a palavra infância 
passou a definir a primeira idade de vida: a idade da necessidade 
de proteção, que perdura até os dias de hoje. Percebe-se que 
foi então a partir das ideias de proteção, amparo, dependência, 
que surge a infância. 

E a partir deste surgimento percebemos que se inicia a 
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primeira preocupação com a infância, totalmente interligada 
a disciplina, a difusão da cultura existente, destinando todo e 
qualquer movimento infantil ao prazer e aprendizado. Assim, 
o único caminho existente seria uma rígida disciplina infantil. 
Para exemplificar, utilizamos um provérbio da época, que diz: 

“ Quem não usa a vara, odeia seu filho. Com mais amor 
e temor castiga o pai ao filho mais querido. Assim como uma 
espora aguçada faz o cavalo correr, também uma vara faz a 
criança aprender (Levin, 1997,p.230) 

 Veremos a seguir, como se deu a trajetória da infância 
no Brasil, para observarmos que em nossa cultura, a infância 
também não foi valorizada inicialmente, e só após algum tempo 
teve o reconhecimento necessário. 

3.2.  A trajetória da infância no Brasil 

No Brasil percebemos que os estudos sobre infância 
são recentes, e que durante muito tempo essa idade da vida 
havia sido ignorada e confundida com as outras fases da vida, 
em que as crianças eram vistas como adultos em miniatura 
e tinham os mesmos deveres de um adulto, não levando em 
consideração a sua condição especial de pessoa em formação e 
desenvolvimento, e não tendo a importância que tem nos dias 
atuais. Nas palavras de Lage & Rosa (2011): 
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“A história da infância no Brasil não se 
inicia em 1500 com seu descobrimento pelos 
portugueses, tão pouco por volta de 1530 quando 
se deu seu povoamento, essa história se inicia com 
o recrutamento de crianças que adentravam nas 
embarcações portuguesas rumo à terra de Santa 
Cruz. Recrutamento que era incentivado pela coroa 
portuguesa, já que havia uma grande desvalorização 
da vida infantil. Estas não eram vistas como crianças 
e sim como animais, que deveriam usar sua mão de 
obra enquanto suas vidas durassem...”  ( pags. 3-4) 
 

Ainda segundo Lage & Rosa (2011), as crianças que 
advinham de Portugal, como também os filhos dos índios que 
já moravam no Brasil, eram obrigados a trabalhar nas lavouras. 
Com o desenvolvimento da colônia brasileira (entre os anos de 
1530 e 1815), a mão de obra indígena passou a ser substituída 
pela escrava, e as crianças negras que chegavam dos navios 
negreiros, também eram obrigadas a enfrentar severas rotinas 
de trabalho. 

De acordo com Galeno apud Del Priori (2007) ressalta 
ainda que entre os séculos XVI e XVIII, a infância era definida 
como a primeira idade do homem, obtendo duração desde o 
nascimento até os 14 anos e era dividida em três fases. A primeira 
fase estendia-se até o momento final da amamentação, ou seja, 
até os três ou quatro anos. A segunda fase era caracterizada pela 
dependência das crianças em relação aos pais, acompanhando-
os em todas as tarefas diárias, tal fase tinha seu fim aos sete 
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anos de idade.  
Já na terceira e última fase da infância, as crianças já 

trabalhavam em pequenas atividades ou estudavam. Desse modo 
Lage & Rosa (2011) relatam que esse também foi o período em 
que elas eram trazidas para o Brasil em navegações, precisavam 
viver como adultos, enfrentando a fome e trabalhando duro, 
sofrendo ainda abusos sexuais, maus tratos e humilhações por 
parte dos adultos que encontravam-se na embarcação.  

Del Priori (2007) salienta em seus argumentos, que 
nas crianças de até seis anos não existia uma diferença muito 
grande entre os filhos dos senhores e os filhos dos escravos, 
chegando até mesmo a brincarem juntos. Após essa idade, as 
crianças eram separadas, o filho do senhor era encaminhado 
para estudar nas melhores escolas, enquanto o filho do escravo 
acompanhava os pais, aprendendo o ofício na lavoura, como 
explica CIVILETTI apud KREUZ (2012):

(...) até os seis anos, a criança branca 
era entregue a uma ama de leite, por quem era 
alimentada, enquanto o pequeno escravo, seu 
próprio filho, sobrevivia com muitas dificuldades 
e tinha que se adaptar ao trabalho da mãe, que 
reiniciava três dias após o parto. Após os seis anos, 
os brancos começam a escolarização e os negros 
iniciavam as atividades laborativas. (p. 20-21) 

Deste modo, outra característica marcante do trato à 
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infância no período colonial eram os castigos físicos dados às 
crianças para corrigir seus vícios e pecados, as crianças eram 
submetidas a açoites e castigos severos. Tal violência também 
era dirigida à mãe das crianças, o que ocasionava o fim de 
muitas famílias e deixava marcas irreversíveis nas crianças da 
época, conforme escreve Del Priori (2007):  

“As violências físicas, muitas vezes dirigidas 
às mães, atingiam os filhos e não foram poucas as 
famílias que se desfizeram deixando entregues ao 
Deus dará, mães e seus filhinhos: fome, abandono, 
instabilidade econômica e social deixaram marcas 
em muitas das crianças. Não são poucas as que 
encontramos, nos documentos de época, esmolando 
em portas de igrejas, junto com suas genitoras. (p. 
98) 

Observa-se que na época colonial, havia uma grande 
preocupação pedagógica com a criança, tal preocupação 
tinha o objetivo de tornar os “infantes” – termo utilizado 
para identificar as crianças na época - pessoas responsáveis. 
Portanto, a educação era voltada para que as crianças fossem 
educadas moralmente e aprendessem a escrever e a ler, com o 
objetivo de ler a Bíblia.  

Portanto, os ensinamentos da época misturavam 
elementos de formação doutrinal, com elementos de reflexão 
e leitura. Além dos temas relacionados com a Igreja, eram 
abordados também temas voltados ao comportamento, 
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como “a virtude das donzelas”, “os prejuízos das zombarias”, 
a desobediência dos filhos e todos os outros ensinamentos 
considerados importantes para uma boa educação. Segundo 
Del Priori (2007): 

“Cartilhas de alfabetização e ensino da religião 
eram comumente usadas, tanto no aprendizado a 
domicilio, quanto naquele público. Sedimentando 
o trabalho que já deveria ter sido feito pela mãe, 
na primeira fase da vida da criança, tais cartilhas 
voltavam à carga sobre tudo o que dizia respeito à 
vida espiritual.” (p. 100) 

Portanto, podemos identificar que dos séculos XVI ao 
XVIII, a criança era tratada inicialmente como algo sem valor. 
A infância era vista como uma fase de pouca importância no 
desenvolvimento humano. Porém, aos poucos, pais, médicos 
e educadores procuravam adequar as crianças às normas 
de civilização, preparando-as para tornarem-se indivíduos 
responsáveis.  

Segundo Nascimento; Brancher; Oliveira, apenas com a 
institucionalização da escola é que o conceito de infância passou 
a ser lentamente alterado. Portanto, a partir do desenvolvimento 
de uma pedagogia para as crianças podemos começar a falar 
sobre uma construção social da infância que se concretiza pelo 
estabelecimento de valores morais e expectativas de conduta 
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aprendidas dentro da família.  
De acordo com os autores, existiram diferentes 

tratamentos para a infância ao longo da História, mas todos 
apontam para uma nova perspectiva da infância. 

Del Priori corrobora com os autores citados, afirmando 
que a infância no Brasil foi vista inicialmente como uma etapa da 
vida considerada de pouca importância, pois era vista como um 
tempo sem maior aproveitamento, um momento de transição e 
algumas vezes, de esperança.  

Em seguida, a partir do século XIX, no conjunto das 
transformações econômicas e sociais e com as novas relações de 
produção, a infância passou a ser visível e seu conceito passou 
a adquirir novos significados e uma dimensão social que até 
então era desconhecida no mundo ocidental. Para Leite, apud 
Freitas (2011): 

A infância passa a ser “visível” quando o 
trabalho deixa de ser domiciliar e as famílias, ao se 
deslocarem e dispersarem, não conseguem mais 
administrar o desenvolvimento dos filhos pequenos. 
[...] No século XIX, criança, por definição, era uma 
derivação das que eram criadas pelos que lhe deram 
origem. Eram o que se chamava de “crias” da casa, 
de responsabilidade (nem sempre assumida inteira 
ou parcialmente) da família consanguínea ou da 
vizinhança. (p. 20).  

De acordo com o autor, o século XIX foi marcado por 
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uma revolução nas mentalidades e na própria família, portanto, 
o interesse pela infância deve ser entendido como um reflexo 
dessas novas ideias. A criança deixou de ocupar uma posição 
sem importância na família e na sociedade e passou a ser vista 
como o “futuro” da nação, um ser que por estar em formação 
pode ser moldado.   

Diante de todas as transformações ocorridas no país, 
onde se buscava reconstruir a pátria, as crianças eram vistas 
como instrumentos para o crescimento tão esperado do Brasil. 
Eram empreendidos esforços para moralizar, civilizar e educar 
a criança, vigiando a sua formação moral, para que futuramente 
fossem capazes de mudar o país. Nas palavras de Rizzini (2011): 

Descobre-se, pois, na infância o potencial 
que se tinha em mãos. Identificava-se na criança a 
possibilidade de moldá-la para o bem (virtuosa) ou 
para o mal (viciosa). Esse potencial é evidenciado 
em declarações e publicações que compõem o 
discurso da elite intelectual e política da época [...] 
eram vozes que apontavam a necessidade de atingir 
sobretudo a infância que encontrava-se moralmente 
abandonada, até então sujeita a má influência de 
famílias viciosas ou entregues a instituições de 
caridade. (p. 27) 

Neste período, começam a se destacar os conhecimentos 
médicos sobre higiene, voltados especialmente para essas 
crianças “filhas da pobreza”. O médico Moncorvo Filho, 
preocupado com os altos índices de mortalidade infantil, 
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criou o Instituto de Proteção e Assistência à Infância em 1891, 
implementando a educação higiênica como um caminho para 
o crescimento do país. Zaniani e Boarini (2011) destacam como 
foi este período: 

No decurso do século XIX, o quadro sanitário 
permanecia precário e as estatísticas atribuíam à 
mortalidade infantil o posto de “flagelo nacional e 
social”. Os médicos haviam constatado que, entre 
1845 e 1847, do total da mortalidade geral do país, 
51,9% afetavam a população de um a dez anos de 
idade. A despeito do futuro promissor que se abria 
nos albores do Brasil republicano, a mortalidade 
infantil se firmava como obstáculo eminente à 
concretização dos ideais de ordem e progresso. (p. 
275) 

Segundo Rizzini (2011), esta prevenção consistia em 
vigiar a criança, pois sua degradação significaria também a 
degradação da sociedade. Educar era necessário para que os 
pobres pudessem ser moldados para o trabalho e para viver 
de acordo com as regras de civilidade. A recuperação consistia 
em reeducar o “menor” considerado como vicioso, retirando-o 
da criminalidade e tornando-o útil para a sociedade e por fim, 
utilizava-se da repressão, buscando conter o menor delinquente, 
impedindo que causasse novos danos à sociedade, procurando 
reabilitá-lo através do trabalho. Passeti apud Del Priori (2007) 
afirma que: 

A difusão da ideia de que a falta de família 
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estruturada gestou os criminosos comuns e os 
ativistas políticos, também considerados criminosos, 
fez com que o Estado passasse a chamar para si as 
tarefas de educação, saúde e punição para crianças e 
adolescentes [...] o Estado nunca deixou de intervir 
com o objetivo de conter a alegada delinquência 
latente nas pessoas pobres. Dessa forma, a integração 
dos indivíduos na sociedade, desde a infância, passou 
a ser tarefa do Estado por meio de políticas sociais 
especiais destinadas às crianças e adolescentes 
provenientes de famílias desestruturadas, com o 
intuito de reduzir a delinquência e a criminalidade. 
(p. 348) 

Ressaltava-se que a criança deveria ser educada, pois 
esta seria o futuro da nação, entretanto, quando se tratava 
da infância pobre, educar tinha como objetivo moldá-la para 
atender as demandas das classes mais abastadas.  

A partir da Constituição de 1988, da Convenção dos 
Direitos da Criança, de 1989, e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, de 1990, estabeleceram-se direitos para todas 
as crianças e adolescentes brasileiros indistintamente. Nesse 
cenário, a manutenção em família e na comunidade passa a 
ser tratada como prioritária, e se introduz a obrigatoriedade de 
promoção do direito à convivência familiar e comunitária pelas 
entidades que oferecem programas de abrigo. 

A trajetória das legislações relacionados a infância e 
a adolescência no Brasil, ao longo dos anos, teve inúmeras 
atualizações, reflexo das diferentes óticas. Desde uma 
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perspectiva correcional e repressiva, propondo sempre a 
proteção à sociedade de crianças e adolescentes “em situação 
irregular”. Até uma visão de garantia de direitos, com o objetivo 
de oferecer proteção integral a todas as crianças e a todos os 
adolescentes. 

Portanto, apresentaremos a seguir uma breve trajetória 
destas legislações voltadas para a infância e adolescência, 
com o objetivo de esclarecer sobre os seus direitos e também 
demonstrar a necessidade da execução dos direitos para este 
segmento. 

3.3. Legislações para Infância e Adolescência

Sabemos, através de nossos estudos que, o atendimento 
às necessidades sociais da população brasileira, até 1900, era 
de responsabilidade da Igreja, que o fazia principalmente por 
meio das Santas Casas de Misericórdia.  Não havia qualquer 
atuação do Estado nesse sentido. Somente em 1922 começa a 
funcionar no Rio de Janeiro, o primeiro estabelecimento público 
para atendimentos de crianças e adolescentes. 

Kreuz (2012) afirma que no ano de 1950, é instaurada no 
Brasil o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, tal 
organização posicionou-se a favor dos direitos das crianças e 
adolescentes, atuando em parcerias com a sociedade civil, ONG’s 
e com o Estado, atuando em campanhas de grande importância 
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pra a infância, como: aleitamento materno, movimento pelo 
acesso à educação e programas de combate ao trabalho infantil. 

De acordo com Kreuz (2012), o marco histórico no 
reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente foi a 
Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela Organização 
das Nações Unidas – ONU, em 1959, que enumera os direitos e 
liberdades que fazem jus a qualquer criança. Posteriormente, 
foram criados a FUNABEM2, em 1964 e o novo Código de 
Menores em 1979  

O Código de Menores de 1927, que consolidou toda 
a legislação sobre crianças até então emanada de Portugal, 
pelo Império e pela República, consagrou um sistema dual 
no atendimento à criança, atuando especificamente sobre os 
chamados efeitos da ausência, que atribui ao Estado a tutela 
sobre  o órfão, o abandonado e os pais presumidos como ausentes, 
tornando disponível seus direitos pertinentes à criança inserida 
em uma família padrão, em moldes socialmente aceitáveis, 
continuaram merecendo a proteção do Código Civil Brasileiro, 
sem alterações substanciais. 

O descumprimento de quaisquer das obrigações 
estipuladas aos pais pelo Código Civil, bem como a conduta 
“antissocial” por parte da criança passaram a justificar a 
transferência da sua tutela dos pais para o juiz, consequentemente, 
do Código Civil para o Código de Menores. 

O Código de Menores denominou essas crianças de 
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expostas (menores de sete anos), abandonadas (as menores de 
18 anos), vadias (os atuais meninos e meninas em situação de 
rua rua), mendigas (as que pedem esmola ou vendem coisas 
nas ruas) e libertinas (que frequentam prostíbulos). Segundo 
Santos (2004): 

O 1º Código foi, portanto, responsável 
pela criação da categoria “menor”, imprimindo 
no imaginário social de forma estigmatizada a 
diferença entre crianças de classes mais favorecidas, 
e crianças pobres. “Menor”, longe de distinguir 
adulto de criança, passou a ser sinônimo de criança 
pobre (2004:119).  

O mesmo Código estabeleceu que os processos de 
internação dessas crianças e o processo de destituição do pátrio 
poder seriam gratuitos e deveriam correr em segredo de Justiça, 
sem possibilidade de vinculação pública de seus dados, de suas 
fotos ou de acesso aos seus processos por parte de terceiros. 

O Código de 1927, também, instituiu o intervencionismo 
oficial no âmbito da família, dando poderes aos juízes e aos 
comissários de menores, pelo artigo 131, para vistoriarem suas 
casas e quaisquer instituições que se ocupassem das crianças já 
caracterizadas como menores. 

Como resultado das negociações para erradicar o 
Sistema da Roda e a Casa dos Expostos garantiu-se também o 
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segredo de Justiça, reservando-se às entidades de acolhimento 
de menores e aos cartórios de registro de pessoas naturais o 
sigilo em relação aos genitores que quisessem abandonar seus 
filhos, garantindo-se em particular o sigilo da mãe quanto ao 
seu estado civil e às condições em que foi gerada a criança. 

No caso de crianças que tivessem sido encaminhadas a 
famílias substitutas, foi concedida a possibilidade de legitimação 
adotiva por cônjuges casados há mais de cinco anos, por casais 
que não pudessem ter filhos ou por viúvos e viúvas, ocasião em 
que a criança passaria a ter todos os direitos de filho legitimo. 
Sua tutela passaria a ser regida pelo Código Civil e não mais 
pelo Código de Menores, isto é, a inclusão em uma família 
legalmente constituída e julgada moralmente capaz tinha o 
poder de fazer cessar sobre ela a jurisdição do juiz. 

O Código Penal, que data de 1940 e ainda está em vigor, 
estabeleceu pena de detenção de seis meses a três anos ao genitor 
que abandonasse crianças; pena de reclusão de um a cinco anos 
se o abandono resultasse lesões corporais de natureza grave. Se 
o abandono causasse a morte da criança, a pena seria de quatro 
a doze anos, agravada se ocorrido em lugar ermo onde não 
fosse possível o socorro à criança. 

Segundo Rizzini & Rizzini (2004), o período iniciado 
na década de 1930 caracteriza-se por uma maior participação 
Estatal no que se refere à infância. A partir daí, em 1941, no 
governo Vargas, é instalado o Serviço de Assistência ao Menor – 
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SAM, órgão subordinado ao Ministério da Justiça e independente 
do Juizado de Menores, que tinha como objetivo assistir os 
desvalidos. Porém, sua finalidade foi deturpada, devido à 
corrupção, e o órgão foi tomado pelas relações clientelistas.  

Segundo Morelli, Silvestre e Gomes (2000), em 1950, o 
SAM ficou conhecido como o internato de horrores, acusado de 
fabricar criminosos, se transformando em uma escola do crime 
e prisão de menores transviados.    

O desempenho do SAM foi tão conturbado 
quanto os organismos anteriores, contribuindo com 
a prática de internamentos, não proporcionando 
ações de apoio ao desenvolvimento das crianças e 
dos adolescentes, em suas cidades, com suas famílias 
ou em instituições integradas com a comunidade. 
(p. 67) 

O Ceará tornou-se então um dos pioneiros nesse trato 
da questão da infância e da adolescência com a criação, na 
década de 30, de seu primeiro internato, o Instituto Carneiro de 
Mendonça, o qual passou a ser conhecido como Santo Antônio 
do Buraco e possuía uma política opressora, sendo utilizado 
pelos pais como ameaça aos filhos que não se adaptavam a suas 
regras e disciplinas.  Osterne afirma que:  

Para a comunidade, o ICM traduzia-se em 
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sinônimo de castigo, pois era usado como argumento 
ameaçador por parte dos pais, àqueles filhos que não 
se enquadravam nos modelos de comportamento 
socialmente aceitos (1986:38).  

Décadas depois, foi promulgada a Declaração Universal 
dos Direitos da Criança pela ONU, do qual o Brasil é signatário. 
Entretanto em nosso país, a Política de Assistência à Infância e 
Adolescência era criticada devido as graves denúncias de maus 
tratos ocorridos nos internatos pelo SAM. 

Segundo Foucault (1987), as instituições fazem uso da 
tecnologia política do corpo, uma espécie de microfísica do 
poder, embora seja impossível localizá-las nesses aparelhos. 
Essa tecnologia política do corpo seria o controle e o saber sobre 
este, o conhecimento de que ele é também corpo político, onde 
as relações de poder atuam, imprimindo-lhes marcas. 

Ainda segundo o referido autor, o estudo dessa 
microfísica supõe que o poder nela exercido é uma estratégia 
e que seus efeitos de dominação não devem estar associados a 
apropriações, mas a manobras e estratégias. 

Nesse esquema de uso de poder, se encaixam as disciplinas. 
De acordo com Foucault (1987), elas existiam há muito tempo 
nos conventos, mas foi nos séculos XVII e XVIII que se tornaram 
fórmula geral de dominação, sendo uma coerção sobre o corpo, 
métodos que o tornam mais útil quanto mais obediente e vice-
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versa, pois manipulam seus gestos e seus comportamentos de 
maneira premeditada. 

O autor fala também que a penalidade das instituições 
disciplinares serve para normalizar, uma vez que seus processos 
comparam, hierarquizam, homogeneízam e também excluem. 
Essas instituições funcionam como aparelhos cujo objetivo é 
tornar os corpos dóceis e submissos. 

Ainda no governo de Getúlio Vargas, na mesma época do 
SAM, foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA) para dar 
apoio aos combatentes da 2ª Guerra Mundial e suas famílias, 
sendo, depois, de estabelecido como instituição de assistência 
suplementar para sociedade civil de modo geral. 

Após 30 anos de luta da sociedade para acabar com o 
SAM, em razão de suas práticas tipicamente repressivas, no 
ano de 1964 – primeiro ano de regime militar - foi estabelecida 
a Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM)2, com 
proposta claramente assistencialista, a ser executada pela 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), essa 
política se estendia através das Fundações Estaduais do Bem-
Estar do Menor (FEBEM). 

O objetivo era dar um caráter nacional à política de bem-
estar de crianças e adolescentes. A FUNABEM surgiu como 
integrante do Ministério da Justiça, tendo sido transferida, 
depois, para a Previdência Social, na qual permaneceu de 1972 

2  Lei nº 4.513/64. 
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até 1986. Apesar dessa fundação se comprometer em mudar 
o enfoque dado a infância e a adolescência no Brasil, até então 
em sua prática permaneceu a visão criminalizadora do público 
infanto-juvenil, que era encarado como caso de polícia.  

Nesse período da FUNABEM, foi difundido o modelo 
de internato de menores e de internatos-prisão, como forma 
de castigar os menores que cometiam alguma infração, os 
mantendo longe do convívio com sua comunidade e sua família, 
como nos demonstra Rizzini & Rizzini (2004): 

Boa parte dos internatos contratados 
(145) e próprios (08) estava situada no interior, 
números que revelam uma política deliberada de 
não só “limpar” as ruas da cidade dos elementos 
indesejáveis, mas de punição, pelo afastamento da 
família e desarticulação, ao retirá-los de seu meio 
social. (. p. 38) 

Em 1979, foi aprovado o novo Código de Menores3, que 
tratava da proteção e da vigilância às crianças e adolescentes 
considerados em situação irregular e se constituía num único 
conjunto de medidas destinadas, indiferentemente, a menores 
de 18 anos autores de ato infracional, carentes ou abandonados – 
aspecto típico da doutrina da situação irregular que o inspirava. 
Para Siqueira (2012): 

3  Lei nº 6.697/79. 
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Essa lei considerava a criança e o adolescente 
como “menores”, estabelecendo estratégias de 
controle e disciplina para os “desviados”. (...) no 
Código de Menores (Brasil, 1979) não estava presente 
a preocupação com o desenvolvimento das crianças 
e adolescentes, nem o seu reconhecimento como 
sujeito de direitos e deveres em situação peculiar. 
(p. 438) 

O modelo coletivizado e o local desapropriado para 
acolher essas crianças ainda permaneciam com este novo 
código. As crianças eram institucionalizadas por desvio de 
conduta, abandono ou por sofrerem violência, todas elas no 
mesmo local e sem a perspectiva de retorno à família, nem 
direito a convivência comunitária, já que todas as atividades 
eram realizadas dentro da própria instituição. Nestes locais, 
a violência era comum e as regras da instituição não se 
importavam com o bemestar da criança e adolescente, visando 
apenas controlá-los. Nas palavras de Siqueira (2012): 

Ainda, as instituições possuíam uma rotina 
rígida, como horários fixos para acordar, tomar 
banho, fazer as refeições, brincar e estudar, entre 
outros. As crianças e adolescentes compartilhavam 
peças do vestuário e objetos pessoais, de modo que 
a mesma roupa era usada ora por uma, ora por 
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outra. Outro aspecto presente era a restrição da 
liberdade das crianças e adolescentes em medidas 
de proteção, visto que eles permaneciam dentro dos 
muros da instituição e todos os atendimentos eram 
geralmente ali prestados, como consultas médicas, 
psicológicas e odontológicas. Inclusive o acesso à 
escola era proporcionado nos limites da entidade. ( 
p. 438).  

No fim dos anos 1970, surge um movimento social com 
uma nova visão sobre crianças e adolescentes - considerando-
os sujeitos de sua história – que evidenciava, entre outras 
coisas, a perversidade e a ineficácia da prática de confinamento 
de crianças e adolescentes em instituições. 

Na década de19 80, que se caracterizou pelo início da 
abertura democrática a legislação e as políticas destinadas 
aos “menores”, passam a ser vistas como representativas do 
arcabouço autoritário do período anterior. Ao mesmo tempo 
em que, o menino de rua torna-se a figura emblemática da 
situação da criança e do adolescente no Brasil.  

O crescimento e a consolidação dessas discussões 
culminaram com a criação, em 1986, da Comissão Nacional 
Criança e Constituinte. No mesmo ano, já no governo de José 
Sarney, a FUNABEM foi para o Ministério do Interior então 
responsável pelas áreas social e de desenvolvimento. 
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Em 1988, a nova Constituição Federal representou 
um marco na garantia de direitos básicos. Nesse contexto, 
a Constituição contempla a proteção integral a crianças e 
adolescentes em seus artigos 227 e 228, além de introduzir 
no campo legal brasileiro o conceito de seguridade social, 
agrupando as políticas de assistência, previdência social e saúde. 

Além disso, com a Constituição Brasileira de 1988 e com 
a aprovação do ECA, em 1990, iniciou-se um processo que 
exigiu mudanças e revisão das práticas adotadas por aqueles 
que desenvolvem serviços para crianças e adolescentes.  

Perez & Passone (2010), afirmam que o ECA norteia a 
política de atendimento as crianças e adolescentes em quatro 
linhas de ações: 

“a. as políticas sociais básicas de caráter 
universal, como saúde, educação,alimentação, 
moradia, etc. (art. 87, item I); 

as políticas e programas de assistência social 
(art. 87, item II), de caráter supletivo, para aqueles 
de que delas necessitem; 

as políticas de proteção, que representam 
serviços especiais de atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso e opressão (art. 87, item III); 
os serviços de identificação e localização de pais, 
responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos 
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(art. 87, IV); 
as políticas de garantias de direitos, que 

representam as entidades e os aparatos jurídicos 
e sociais de proteção dos direitos individuais e 
coletivos da infância e juventude (art. 87, item V). 
( p. 666) 

3.4.  O surgimento do ECA e a criança vista 
como sujeito de direitos. 

Salientamos que o grande salto em defesa dos direitos 
da criança e do adolescente se deu em 1990, com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) que coroa a proteção integral, 
constituindo-se na única legislação do contexto latino 

–americano adequada aos princípios da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito da Criança. 

Em decorrência da aprovação do ECA, a FUNABEM  foi 
extinta, tendo sido criada a Fundação Centro Brasileiro para 
Infância e a Adolescência (FCBIA),dentro do Ministério da Ação 
Social, cuja estrutura tinha como objetivo contemplar os novos 
princípios do estatuto e realizar a ação integrada com as outras 
esferas do governo. 

Em 1995 extingue-se a FCBIA, juntamente com a LBA, no 
processo de implementação da Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS)4 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Com a 

4 Lei nº 8.742/93. 
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extinção desses órgãos, suas atribuições foram assumidas pela 
Secretaria de Defesa dos Direitos da Cidadania, no Ministério 
da Justiça, e pela Secretaria de Assistência Social, no Ministério 
da Previdência e Assistência Social. 

Segundo dados do IBGE5, no índice de desenvolvimento 
humano que engloba renda per capita, longevidade, alfabetização 
e escolaridade, o Brasil esteve na 70ª posição em 1998, ficando 
em 74ª em 1999 e ocupando a 105ª na classificação da Unicef, 
no Relatório Situação Mundial da Criança de 2000. Esses 
indicadores sociais revelam a realidade brasileira como uma 
das mais graves quanto à situação da criança e do adolescente. 

A partir do ECA, surgem também os Fundos e Conselhos 
dos Direitos da Criança e do Adolescentes, nas esferas municipais, 
estaduais e nacional, bem como os Conselhos Tutelares, que 
são agentes de defesa dos direitos dessa parcela da população.  

O Sistema de Garantia de Direitos da infância é um 
conjunto de instituições, organizações, programas e serviços 
de atendimento infanto-juvenil e familiar que devem atuar de 
acordo com o que preconiza o ECA, aplicando os instrumentos 
normativos existentes para garantir os direitos das crianças e 
adolescentes. Tal Sistema é formado por três eixos: promoção, 
controle e defesa dos direitos e conta com a participação da 
sociedade e do poder público.  

Portanto, podemos afirmar que a partir da década de 

5 Relatório do PNUD: IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 1999. 
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1980, as políticas públicas para a infância começaram a ver a 
criança como um sujeito de direitos, que encontra-se em fase 
de desenvolvimento, precisando de proteção integral.  

Após a promulgação do ECA, várias outras leis e 
mecanismos surgiram para garantir o direito das crianças e 
adolescentes no Brasil.  Dentre eles, Perez e Passone (2010), 
citam: a institucionalização do Conselho Nacional de Direitos da 
Criança e do Adolescente - Condeca, em 1991; a Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS, em 1993, que garante prioridade no 
atendimento às crianças e adolescentes, por meio da assistência 
social; a criação do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil – PETI, em 1996, por meio da Secretaria Nacional de 
Assistência Social – SAS, e por fim, a criação do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, em 2004, 
que passou a coordenar a política de desenvolvimento social; a 
elaboração da Política Nacional de Assistência Social – PNAS em 
2004, que trata das condições para extensão e universalização 
da proteção social básica e especial à criança e ao adolescente, 
em situação de vulnerabilidade social.  

Foram criadas ainda políticas na área da saúde, educação 
e justiça, bem como ONG’s para garantir os direitos das crianças 
e adolescentes presentes no ECA. Diante disso, é possível 
visualizar o avanço existente nas políticas de atendimento à 
criança e ao adolescente no país.  

Além disso verificamos também a mudança na concepção 
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de infância e de família, como esses conceitos mudaram durante 
a história do país, e como foram sendo construídos socialmente. 

No caso especifico do atendimento em Unidades 
de Acolhimento, a evolução na legislação demandou seu 
reordenamento com vistas à adequação à nova legislação, 
o que envolve considerar novos princípios, destacando-se 
os seguintes: substituição da tendência assistencialista por 
propostas de caráter socioeducativo e emancipatório; prioridade 
à manutenção da criança e do adolescente na família e na 
comunidade, buscando-se prevenir seu abandono; garantia 
do pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social às crianças e os adolescentes, em condições de liberdade 
e dignidade; garantia e que o acolhimento seja de fato uma 
medida de proteção social caracterizada pela provisoriedade6. 

Ressalta-se que em todas as leis voltadas para a infância, 
é destacado o papel fundamental da família como espaço 
privilegiado para o desenvolvimento da criança e do adolescente, 
bem como, é dado à família o papel de proteger a criança. 

Portanto, abordaremos essas legislações durante o 
próximo tópico. 
 
4. FATOS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS DA 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS NO BRASIL
6  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Secretaria de 
Estado de Assistência Social. 
Subsídios para o ordenamento e financiamento dos serviços de abrigo – Programa Aco-
lher. Brasília, 2000. 
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 Iniciamos este capítulo, fazendo um breve histórico 
de institucionalização das crianças no Brasil, percorrendo 
o caminho desde o momento em que surgiram as primeiras 
instituições de acolhimento, ainda no período Colonial, até o 
atual momento.  

Falaremos também, das mudanças que ocorreram 
no processo de institucionalização a partir da publicação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, o reordenamento desta 
modalidade, suas novas características de funcionalidade 
e o acolhimento como medida de proteção prevista em lei. 
Traçaremos também, um panorama atual do acolhimento 
institucional no Brasil. 

4.1.  A cultura histórica da institucionalização 
no Brasil

Havia no Brasil uma tradição, onde crianças e jovens, 
priorizando os de famílias pobres, eram institucionalizados em 
asilos, passando pela experiência de serem educados longe do 
âmbito familiar, pois a institucionalização foi vista pelo poder 
público como uma solução para estes. 

Desde o período colonial, foram criadas algumas 
instituições denominadas de “internato de menores” ou 
“orfanatos” para receber crianças que mesmo possuindo 
família, passavam grande parte do tempo no local já que essas 
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famílias eram consideradas incapazes de criar seus filhos, por 
não apresentarem condições financeiras “satisfatórias”. 

Houve a criação, ainda neste período, pela Santa Casa de 
Misericórdia, de uma das instituições brasileiras de mais longa 
vida, que foi a Roda dos Expostos7.  

Esta, por muito tempo foi praticamente a única instituição 
de assistência a criança abandonada no Brasil.  

Marcilio (2001) relata que o fenômeno de abandonar os 
filhos é tão antigo como a história da colonização brasileira, e 
antes da Roda as crianças abandonadas deveriam ser assistidas 
pelo governo, porém, havia descaso e omissão por parte das 
autoridades. Nas palavras da autora: 

A maioria dos bebês que iam sendo largados 
por todo lado acabavam por receber a compaixão 
de famílias que os encontravam. Estas criavam os 
expostos por caridade, mas também, em muitos 
casos, calculando utiliza-los, quando maiores, como 
mão-de-obra familiar suplementar, fiel, reconhecida 
e gratuita; desta forma, melhor do que a escrava. 
(MARCILIO apud: FREITAS, 2011. p.54) 

As primeiras Rodas do Brasil foram instaladas em Salvador, 
Recife e Rio de Janeiro, ainda no século XVIII, por iniciativa da 
Santa Casa de Misericórdia e posteriormente surgiram mais 
7 A Roda dos Expostos foi inventada na Europa Medieval, como um meio para que as pessoas que quisessem 
abandonar crianças fossem mantidas no anonimato, o que buscava evitar que os bebês fossem deixados pelas 
ruas, jogados no lixo, colocados em portas de Igrejas e famílias. Antes da criação da Roda, as crianças abandona-
das eram por muitas vezes, criadas por famílias substitutas (MARCILIO apud: FREITAS, 2011):  
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dez no país, que só foram extintas definitivamente em 1950. 
Esta modalidade tinha caráter caritativo, portanto, tinham uma 
grande e inicial preocupação de batizar as crianças, para que a 
mesmas pudessem ter suas almas salvas e limpas de maldade.   

Na segunda metade do século XIX, esse modelo começou 
a ser questionado pelo higienistas e demais moralistas que 
segundo Rizzini (2011), se posicionaram contra essa assistência 
caritativa, baseados em argumentos respaldados na moral e 
nos conhecimentos médicos. Já que, constituía-se um atentado 
a moral e a saúde. 

Durante o período Imperial, a assistência à infância 
obteve outros segmentos, quando passaram a preocupar-se 
com a formação das crianças e principalmente pela contenção 
dos desvalidos. Portanto, as Companhias de Aprendizes de 
Marinheiros, foram criadas, sempre caracterizadas como 
internatos. E logo houve a necessidade de criação de um 
modelo para meninas, dando continuidade ao modelo antigo 
de internato e ressaltando sempre os interesses da Igreja. 

Durante o período republicano, de acordo com Rizzini 
& Rizzini (2004), a preocupação central foi de identificar e 
estudar as categorias que necessitavam de um olhar do Estado, 
visando melhorar o aparelhamento institucional e salvar a 
infância brasileira do século XX. Logo, esse período foi de 
grande presença do Estado, no que se refere ao planejamento e 
implementação das políticas de atendimento ao menor.  
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Portanto, em 1923, foi criado o primeiro Juízo de Menores 
do país, no Rio de Janeiro, e em 1927, aprovado o Código de 
Menores, idealizado por Mello Matos8. Tal juízo de menores tinha 
diversas funções, dentre elas: vigiar, regulamentar e intervir 
diretamente sobre essa parcela da população (os menores). 
Percebe-se que, segundo VIANNA, 1999. apud: RIZZINI, 2004.:

 
consolidou-se um modelo de classificação 

e intervenção sobre o menor, herdado da ação 
policial, que através das delegacias, identificava, 
encaminhava, transferia e desligava das instituições 
aqueles designados como menores.” (p. 30). 

 

Durante esta primeira fase do Juízo de Menores, a 
internação ganhou destaque na imprensa e popularizou-se 
entre as partes mais pobres da sociedade, tornando-se uma 
alternativa para os pais de crianças pobres que não tinham 
como educá-las. Cabendo ressaltar que, a maior parte dos 
requerimentos por internações eram feitos por mulheres sem 
companheiros. Rizzini & Rizzini (2004) relatam que devido ao 
grande número de internações, o sistema saturou-se, pois não 
conseguiu atender a demanda criada por ele próprio.  

O Código de Menores supracitado, foi duramente atacado 
pela sociedade, como nos mostram Morelli, Silvestre e Gomes 

8 Juiz que desde a década de 1920, passou a elaborar projetos voltados para a infância e adolescência. Titular do 
Juízo de Menores do Distrito Federal em 1924.   
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(2000): 

(...) este Código, mesmo sendo 
declaradamente voltado à regulamentação das 
ações do Estado com os “menores abandonados e 
delinquentes”, foi duramente atacado. Primeiro, por 
fortalecer as leis que regulamentavam a utilização 
de crianças como mão de obra em diversos tipos 
de serviços. Segundo, por apresentar restrições às 
ações dos responsáveis, principalmente quanto aos 
castigos físicos e à manutenção dos filhos. ( p. 66) 

Após 1941, foram instalados alguns serviços voltados 
para a infância, dentre eles o Serviço de Assistência ao Menor – 
SAM, órgão subordinado ao Ministério da 

Justiça e independente do Juizado de Menores, que 
tinha como objetivo assistir os desvalidos. Além da criação da 
FUNABEM em 1964, e depois de várias FEBEMs pelo país. 

 Porém, a prática de recolher as crianças que estavam 
nas ruas tornou-se recorrente, pois as crianças nas ruas eram 
incômodas às pessoas em tempo de 

“segurança nacional”, e como afirmam Rizzini & Rizzini 
(2004), as mesmas eram vistas como causa da insegurança: 

Com o aumento da violência nas grandes 
cidades e o golpe militar de 1964, o “menor” era 
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sempre visto como um “menor infrator”; afinal, se 
não cometeu algum crime, está prestes a cometer. 
Novamente, o internamento é a linha de ação desse 
novo organismo, agora com maior participação da 
polícia. (MORELLI, SILVESTRE E GOMES, 2000. p. 
68) 

No ano de 1979, foi instaurado o novo Código de Menores, 
que criou a categoria de “menor em situação irregular” (crianças 
e adolescentes em situação de abandono ou deliquencia) e este 
modelo coletivizado e o local desapropriado para acolher essas 
crianças ainda permaneciam com este novo código.  

As crianças eram institucionalizadas por desvio de 
conduta, abandono ou por sofrerem violência, todas elas no 
mesmo local e sem a perspectiva de retorno à família, nem 
direito a convivência comunitária, já que todas as atividades 
eram realizadas dentro da própria instituição. Nestes locais, 
a violência era comum e as regras da instituição não se 
importavam com o bem-estar da criança e adolescente, visando 
apenas controlá-los.  

Cabe ressaltar que, de acordo com Siqueira (2012), 
mesmo já existindo um novo modelo de atendimento para 
essas crianças e adolescentes, ainda é possível encontramos 
atualmente instituições com características de rotinas rígidas, 
como horários fixos para acordar, tomar banho, fazer as refeições, 
brincar e estudar, entre outros, como o compartilhamento de 
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peças do vestuário e objetos pessoais, de modo que a mesma 
roupa era usada ora por uma, ora por outra.  

Outro aspecto presente era a restrição da liberdade das 
crianças e adolescentes em medidas de proteção, visto que 
eles permaneciam dentro dos muros da instituição e todos os 
atendimentos eram geralmente ali prestados, como consultas 
médicas, psicológicas e odontológicas. Inclusive o acesso à 
escola era proporcionado nos limites da entidade. 

Portanto, a partir dos anos 1980, a institucionalização 
de crianças e adolescentes começa a tomar outros rumos, e a 
cultura vigente até então passa a ser nitidamente questionada. 
Até esse período, todas as instituições que recebiam crianças e 
adolescentes eram conhecidas como “internato de menores”, 
com caráter de confinamento, independente de qual fosse a 
sua finalidade (educação, punição, orfanato, etc.). Logo, essa 
medida e sua eficácia passaram a ser questionadas através de 
seminários, publicações e discussões que buscavam alternativas 
para mudar tal cultura de institucionalização.     

A partir de toda essa discussão, começaram a ser pensadas 
novas alternativas para atender a infância brasileira, sem que 
essas crianças fossem apenas depositadas em instituições.  

4.2. O acolhimento institucional como medida 
de proteção. 
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Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 
o Acolhimento Institucional é definido como uma medida 
de proteção. Segundo Rizzini (2007), o termo Acolhimento 
Institucional é atual e utilizado para diferenciar a prática de 
institucionalizar crianças, contribuindo para o rompimento 
dos elos familiares, e exemplos contemporâneos de execução 
de medidas de acolhimento, da forma excepcional e provisória, 
de acordo com os paradigmas estabelecidos pelo Estatuto. 

Ao interpretarmos esta definição, conduzimo-nos ao 
raciocínio de que as instituições que oferecem programas de 
acolhimento atendem crianças e adolescentes que tenham seus 
direitos violados e que, em razão disso e pela especificidade do 
caso, necessitem ser temporariamente afastados da convivência 
com suas famílias. Funcionando, então, como moradia 
alternativa até o retorno à família de origem ou até a colocação 
em família substituta, quando se trata de adoção.  

Além disso, o ECA estabelece que essas crianças e esses 
adolescentes sejam encaminhados a Unidades de Acolhimento, 
por decisão da Justiça da Infância e da Juventude ou dos Conselhos 
Tutelares, sendo, neste caso, necessário o conhecimento do 
Judiciário9. 

O Estatuto indica ainda que sendo as Unidades de 
Acolhimento, um lugar onde essas crianças e adolescentes estão 
afastados da família ou de seus responsáveis, por um período 
9  Ainda de acordo com o estatuto, as próprias unidades de acolhimento, poderão 
acolher crianças e adolescentes, em caráter excepcional e de urgência, comunicando o fato 
às autoridades competentes até o segundo dia útil imediato (art. 93). 
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ininterrupto ou não, o gestor da entidade é equiparado, do ponto 
de vista legal, ao guardião das crianças ou adolescentes sob sua 
responsabilidade, ainda que isso seja apenas circunstancial, 
como nos casos de albergues, por exemplo.  

Observamos que, na prática, são encontradas várias 
situações em que crianças e adolescentes necessitam ser 
encaminhadas para instituições, afastadas de seus familiares. 
Como, por exemplo, crianças e adolescentes oriundos de famílias 
cujos responsáveis não têm local fixo de residência, devido sua 
situação de vulnerabilidade social, bem como sua condição 
financeira, pois, na maioria das vezes, seus pais encontram-se 
desempregados.  

Também crianças e adolescentes com vivência de 
rua passam pelas instituições sem a companhia de um 
responsável, mas, nesse caso, não se configura como situação 
de moradia alternativa: para eles, as instituições de acolhimento 
institucional  funcionam como um espaço de proteção onde 
podem pernoitar, tomar banho e se alimentar, sem que isso 
represente, necessariamente, uma rotina.  

As medidas de proteção estabelecidas no artigo 101 do 
ECA, revelam prioridade a ser dada a manutenção de vínculos 
familiares e comunitários, a garantia de  direitos básicos, e 
como consequência, a prevenção do abandono. 

Nesse caso a colocação em família substituta é uma forma 
de garantir o direito à convivência familiar desses meninos e 
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meninas a quem foram aplicadas medidas de acolhimento10. 
Configura-se, assim, como opção importante frente à 
tradicional prática brasileira de institucionalização de crianças 
e adolescentes em situação de risco, condenados a viver grande 
parte de suas vidas privados de qualquer vivência familiar. 

A família substituta na qual nos referimos aqui seria uma 
opção intermediária, não definitiva, diferente da modalidade 
de adoção. São os programas de apadrinhamento e de famílias 
acolhedoras, que surgem como alternativas para propiciar o 
convívio em ambiente familiar para crianças e adolescentes 
que estão sob medida de acolhimento, mas cujas chances de 
retorno à família de origem ainda existem. 

Mesmo que a colocação em família substituta não dependa 
exclusivamente do trabalho das instituições de acolhimento, 
estas podem desempenhar um papel fundamental nesse 
processo. 

Portanto, a colocação em família substituta envolve 
importantes questões adicionais. No âmbito das instituições, é 
preciso superar a cultura de que, havendo problemas familiares, 
o melhor lugar para crianças e adolescentes é uma instituição, 
onde podem “ter melhores condições de vida”, o que resulta em 
certa “apropriação” de meninos e meninas por estas instituições.  

Além disso, das instituições de acolhimento, depende a 
avaliação periódica das condições de reintegração à família de 
10  O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como principio a ser 
seguido pelas entidades de acolhimento “a colocação em família substituta, quando esgo-
tados os recursos de manutenção na família de origem” (Lei nº 8.069/90, art. 92, inc. II). 
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origem e a rápida comunicação com as autoridades judiciárias 
quando esgotadas essas possibilidades, para que sejam 
providenciadas, quando for o caso, a destituição do poder 
familiar e a encaminhamento para adoção.  

Por outro lado, é necessário problematizar as concepções 
sociais na tentativa de mudar os mitos em torno da adoção de 
crianças e adolescentes – que tem como ideal a adoção de bebês 
fisicamente parecidos com os pais adotivos. O predomínio de tal 
padrão social e cultural é um dos principais fatores responsáveis 
pelo fato de grande parte de crianças e adolescentes negros 
e maiores de sete anos permanecerem nas instituições de 
acolhimento até a maioridade.  

De acordo com o estabelecido no ECA, os equipamentos 
de acolhimento existem para oferecer proteção integral, em 
caráter provisório e excepcional, a crianças e adolescentes que 
tiverem seus direitos violados ou ameaçados e cuja a convivência 
com sua família de origem seja considerada prejudicial a sua 
proteção e ao seu desenvolvimento biopsicosocial. 

A concepção de proteção integral impõe para os serviços 
de acolhimento a revisão da antiga postura assistencialista e da 
prática indiscriminada da institucionalização, em direção a uma 
atuação com caráter mais emancipatório e educativo. Busca-
se a superação das práticas mais subjetivas de atendimento, 
conferindo a crianças e adolescentes em situação de risco a 
condição de sujeitos plenos de direitos. 
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Como a inserção em instituições de acolhimento não 
representa a privação de liberdade, as crianças e adolescentes 
que necessitam desta proteção têm direito a convivência em 
grupo, a um espaço próprio e individualizado para morar, a 
participação na vida comunitária, na escola e nos serviços de 
saúde como também atividades externas de esportes, cultura e 
lazer. Precisam, ainda, do apoio de profissionais qualificados, 
e de atenção individualizada, de forma a sofrerem o mínimo 
possível com a situação peculiar em que se encontram. 

O Acolhimento Institucional é a sétima das oito medidas 
de proteção especial a crianças e adolescentes indicadas no 
ECA. A sua implicação é sempre uma decisão extrema, pois a 
medida busca proteger crianças e adolescentes ameaçados ou 
efetivamente violados em seus direitos no seio de sua própria 
família – daí a necessidade de afastá-los da convivência com 
esse círculo de pessoas – ela mesma implica a violação do direito 
à convivência familiar, fundamental para o desenvolvimento 
infanto-juvenil e, por isso, garantido constitucionalmente e 
reafirmado no ECA.  

Nesse sentido, o grande desafio que se coloca para a 
rede de proteção integral11 é o de promover uma intervenção 
psicossocial eficaz sobre as crianças e adolescentes acolhidos, 
bem como sobre suas famílias, de modo a abreviar o período de 

11  Se organizam localmente para promover o atendimento às necessidades de crianças e adolescen-
tes. Uma  trama de conexões interorganizacionais em que se baseia o sistema de garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes, pois compreende o complexo de relações acionadas, em diferentes momentos, pelos 
agentes de cada organização para garantir esses direitos. 
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afastamento e permitir o retorno desses meninos e meninas para 
seus lares em condições de segurança; ou, caso se comprove a 
impossibilidade de reintegração à família de origem, promover 
o seu encaminhamento para a convivência com uma família 
substituta. 

No caso específico do lócus da nossa pesquisa, o Abrigo 
Tia Júlia, verificamos que o perfil das crianças acolhidas revela 
que a pobreza, embora não devesse ser causa de aplicação 
dessa medida, ainda está entre os principais fatores que levam 
crianças e adolescentes a serem acolhidos. Dada às dificuldades 
que as famílias desses enfrentam para acessar os serviços 
públicos de apoio e educação de seus filhos, muitas delas acabam 
acreditando que o melhor para seus filhos é o acolhimento, na 
expectativa de que essa medida possa garantir proteção e acesso 
aos serviços básicos de educação e saúde. 

Esta situação impõe um desafio a mais para a rede de 
proteção integral, o qual remete para a necessidade de assegurar 
a inserção da política de atendimento a crianças e adolescentes 
em acolhimento no âmbito mais amplo das políticas locais 
de atenção à família, articulando esforços com outras áreas 
de intervenção social (trabalho, renda e assistência social, 
habitação, saúde, etc.). 

Tendo em vista os dados relativos às condições de 
acolhimento de crianças no Abrigo Tia Júlia, e os dados 
referentes ao trabalho desenvolvido por esta instituição junto 
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aos acolhidos e suas famílias, percebemos um quadro de 
limites enfrentados pelo programa de acolhimento para fazer 
cumprir os princípios da brevidade da medida e do incentivo à 
convivência familiar. Esse dado, contudo, evidencia não apenas 
os limites da atuação da instituição, mas questiona diretamente 
a própria dinâmica do sistema de garantias de direito e da rede 
de proteção integral no sentido de fazer valer os direitos de 
uma parcela das crianças e dos adolescentes brasileiros. 

3.3.  Principais danos biopsicossociais causados 
pelo prolongado tempo de acolhimento, na concepção dos 
entrevistados. 

A reflexão sobre o tema em questão leva-nos a perceber 
que crianças institucionalizadas são privadas do seu espaço 
subjetivo, dos seus conteúdos individuais, da realidade dos 
vínculos afetivos. São despojadas de experiências sócio-
psicológicas da normalidade infantil. A sensação é de vazio, a 
dor, falta de carinho, aconchego, afago, às vezes a indiferença, 
ou a perplexidade. São filhos da solidão… o sonho destas 
crianças é ter uma mãe e um pai. E por não entenderem bem 
as angústias do mundo, essas crianças têm sua personalidade 
comprometida e repleta de contradições.     

É importante destacar a informação contida no art. 9º 
da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança que:  

 Os Estados-partes deverão zelar para que a 
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criança não seja separada dos pais contra a vontade 
dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão 
judicial, as autoridades competentes determinarem, 
em conformidade com a lei e os procedimentos 
legais cabíveis, que tal separação é necessária ao 
interesse maior da criança. Tal determinação pode 
ser necessária em casos específicos, por exemplo, 
nos casos em que a criança sofre maus - tratos ou 
descuido por parte de seus pais ou quando estes 
vivem separados e uma decisão deve ser tomada a 
respeito do local da residência da criança. 

Portanto consideramos a fala das entrevistadas de suma 
importância para esta pesquisa quando, de forma sucinta, 
discutem esta temática, abordando o que diz as principais 
legislações voltadas para a Infância, de acordo com o tema 
abordado.  A seguir temos a fala das entrevistadas, após 
solicitarmos uma breve explanação sobre a temática: 

a maioria das crianças que chegam é por 
negligencia familiar, maus tratos, algo desse tipo e 
na maioria das vezes, quando nós estamos fazendo 
atendimentos, quando vamos ver os relatórios dos 
órgãos que encaminharam as crianças, a gente 
percebe que os genitores ou a pessoa responsável são 
usuários de drogas e eu acredito que atualmente um 
dos grandes motivos pra que haja esse acolhimento 
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é a dependência química, tanto do álcool como das 
drogas por parte dos genitores(MAGALI) 

Trata-se de uma medida protetiva que só 
deve ser utilizada em casos excepcionais e em 
caráter provisório, com o objetivo de resguardar a 
integridade física e moral, bem como a dignidade da 
criança e/ou adolescente (MONICA) 

No caminho metodológico percorrido, como já 
mencionamos, realizamos entrevistas, segundo roteiro que 
encontra-se anexo, com 3 (três) profissionais que trabalham 
no Abrigo Tia Júlia e para percebermos uma visão externa 
do referido assunto, entrevistamos também a Coordenadora 
do Setor de Cadastro Nacional de Adoção de Fortaleza, para 
identificarmos a percepção de alguém que não tem contato 
direto com as crianças durante o acolhimento, porém as 
reconhece posteriormente, durante o processo de adoção. 

Os sujeitos entrevistados pertencem as seguintes 
categorias profissionais: Assistente Social, Psicóloga e Terapeuta 
Ocupacional do Abrigo Tia Júlia. O critério de escolha dos 
profissionais para entrevista foi a relação de proximidade com 
as crianças abrigadas e com o tema abordado. 

Numa tentativa de compreender os principais danos 
biopsicosociais gerados na criança institucionalizada, segundo 
a visão das entrevistadas, ao serem indagadas acerca desses, 
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assim se manifestaram: 
Eu acredito que as crianças, elas acabam 

perdendo essa referencia de família e acabam ficando 
mais “ariscas”, ́ né?! Elas ficam também muito mais 
carentes, nessa questão de receber afeto, mais amor. 
A criança tem mais dificuldades, ficam mais travadas 
em casos de receber uma nova visita. Ao mesmo 
tempo que tem ansiedade de ter um pai de ter uma 
mãe, tem o medo de não conseguir responder as 
expectativas, porque já passou muito tempo no 
abrigo, então elas se acostumam. (MAGALI) 

São muitos, desde nas crianças pequenas, tipo 
de 0 à 3 anos, o atraso na linguagem e desenvolvimento 
na fala, também o atraso na aprendizagem formal, 
carência emocional, dificuldade em manter vínculo 
e confiança com os adultos (ROSINHA) 

Perdas afetivas, de laços, perdas no 
desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento 
motor em alguns casos, adoecimentos recorrentes, 
enfim, diversos danos que poderiam ser evitados 
com a agilização da “desistitucionalização” da 
criança. (MARGARIDA) 

“ Bem, Acredito que o dano mais frequente, 
seja o atraso cognitivo, e isso acaba assustando os 
pretendentes à adoção que acham que a criança tem 
alguma deficiência mental” (MONICA) 

O que podemos constatar nas respostas dadas por quatro 
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entrevistadas foi que os danos causados às crianças estão, 
sobretudo, relacionados  a vida coletiva que levam na instituição, 
onde tende a inibir as áreas da inteligência nas crianças de 
forma global, interferindo negativamente na coordenação 
motora geral, na interação social e na linguagem.  

Por carência de estimulação, de vínculos afetivos e de 
atenção emocional, as crianças de abrigos podem ter deficiências 
cognitivas, deficiências de integração, dificuldade em processar 
a linguagem no ritmo que é falada e, consequentemente, 
prejuízo no processo de aprendizado.  

Estes danos se agravam proporcionalmente ao aumento 
do tempo em que elas permanecem na instituição, assim quanto 
maior for o tempo passado em instituições que oferecem 
atendimento massificado e sem respeito às escolhas individuais, 
maior é a possibilidade da criança vir a sofrer os efeitos nocivos 
dessa experiência ao longo da vida. Percebemos que isso ocorre 
na prática através da fala desta profissional: 

Passar mais de 2 anos, é prejudicial para o 
desenvolvimento cognitivo da criança, prejudica o 
desenvolvimento escolar, pois acaba acarretando 
um atraso, quer queira, quer não e a criança não 
tem essa atenção individualizada, só pra ela, é tudo 
dividido com todas as crianças do abrigo. Por mais 
que tenham funcionários que tenham um vínculo 
maior com uma criança, nunca vai suprir o amor 
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que uma criança teria dentro de uma família. Então 
eu acho que (...) passar um período de 2 anos, esses 
danos são ainda maiores, porque acarreta tudo que 
falei anteriormente.” (MAGALI) 

Diante das experiências adquiridas no estágio, 
percebemos vários danos nas crianças acolhidas tais como: 
ao se expressarem, geralmente, falam apenas palavras 
monossilábicas. Uma grande parte destas, necessita de reforço 
escolar, há uma “certa” demora no engatinhar, sentar, andar, 
falar etc. Como também, temem construir novos vínculos 
afetivos com adultos. 

Seguindo o roteiro da entrevista indagamos acerca do 
prolongado tempo de institucionalização e que “danos futuros” 
poderá acarretar à vida social dessas crianças acolhidas , e 
obtivemos as seguintes respostas: 

A criança vai se tornar um adulto inibido, 
retraído, um adulto até ríspido. Que muitas vezes 
não nesse sentido de ser grosseiro, mas fechado para 
novas relações sociais, mais amedrontada. Difícil de 
confiar nas outras pessoa, porque vai ter sempre no 
histórico daquela pessoa o abandono que ela viveu, 
(...). (MAGALI) 

Acredito que principalmente o trauma da 
experiência vivida, pois as crianças, principalmente 
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as que passam um longo período na instituição e 
não recebem nenhuma visita, tem o desejo de ter 
um pai e uma mãe. O medo do abandono quando 
são adotadas e a baixa autoestima, mas acredito 
que esses são os fatores que podem ser superados 
facilmente com o acolhimento em família substituta, 
a adoção. (ROSINHA) 

Se não for bem trabalhado, poderá gerar 
questões mal resolvidas psicologicamente, o que 
pode acarretar em situações que o próprio ( futuro 
adulto) não saberá explicar, isolamento, timidez, 
dificuldade de relacionamento, dificuldade de expor 
seus sentimentos, enfim, uma série de questões. 
(MARGARIDA) 

Eu acredito que a institucionalização 
prolongada, impede o direito ao convívio familiar, 
bem como o desenvolvimento sadio da criança, em 
face das rotinas rígidas na entidade de acolhimento. O 
convívio restrito as mesmas pessoas e impossibilidade 
de um trabalho de atenção individualizada, sem 
trocas afetivas, vínculos emocionais e referenciais, 
também podem acarretar a formação de uma 
personalidade insegura e carente. (MONICA) 

Segundo Bowlby (1993), a privação prolongada de 
cuidados maternos para uma criança muito nova pode causar 
efeitos de graves consequências no caráter, efeitos esses que 
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podem se prolongar por toda a sua vida futura. E isso tanto se 
relaciona a crianças acolhidas, aquelas que sofreram separação 
dos pais, ou mesmo aquelas que, apesar de viverem em seus 
lares, são abandonadas por negligência ou omissão.  

Portanto, percebemos a sintonia da equipe entrevistada, 
quanto as suas percepções relacionadas a esses danos futuros. 
Quando se relatam danos como insegurança, medos, carências. 

Através de contato direto com as crianças do Abrigo 
Tia Júlia, observamos ainda grandes prejuízos causados na 
formação da identidade dessas, as crianças sentem dificuldades 
de planejar o futuro e são essencialmente pessimistas em 
relação a seus relacionamentos afetivos.   

Percebe-se que essas crianças construíram hipóteses 
acerca do mundo tendo por base o abandono que sofreram, 
abandono este, não somente protagonizado por seus pais, mas, 
pelo Estado e pela sociedade como um todo. 

Como podemos observar em suas falas: 

“Tia porque minha mãe não vem me pegar?”. 
“Tia, arruma uma mãe pra mim?  
“Você não quer ser minha mãe?”. 
“Será que minha mãe vem hoje?”. 

“Por que ninguém quer me adotar?”. 

Dentre outras afirmações que encontramos ao 
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observarmos e nos aproximarmos das crianças acolhidas, no 
cotidiano da instituição. Inúmeras vezes nos deparamos com 
frases repletas de sentimentos de angústia, desprezo, baixa 
auto-estima e incerteza quanto à perspectiva de futuro. Pois, 
diariamente essas crianças observam outras em sua mesma 
situação recebendo visitas e sendo adotadas, e elas vão 
permanecendo no local, ficando para trás, perdendo toda sua 
infância e o sonho de viver em família. 

Existe ainda um grande entrave, burocrático, para realizar 
o maior sonho dessas crianças, embora elas em sua maioria, 
não tenham qualquer vínculo com sua família de origem e a 
probabilidade de ser resgatado este vínculo seja quase nula, 
eles também não podem ser encaminhados para uma família 
substituta (adoção), sem antes ser concluído o processo de 
destituição do poder familiar de seus genitores.  

Os operadores de direito afirmam que as informações 
repassadas pelas instituições nem sempre são suficientes para 
a solução dos casos, em contrapartida, as instituições dizem 
que o sistema dificulta o andamento da questão; e as crianças 
institucionalizadas ficam à margem deste entrave, acreditando 
serem culpados por não terem sido adotados, revivendo a cada 
dia a situação de rejeição e abandono. 

Partindo para os processos de Destituição do Poder 
Familiar, o primeiro passo para que a criança possa ser 
encaminhada à adoção é a abertura de um processo de destituição 
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do poder familiar, em que os pais poderão perder a guarda do 
filho. Antes disso, a equipe do abrigo precisa fazer uma busca 
ativa para incentivar as mães e os pais a visitarem seus filhos, 
identificar as vulnerabilidades da família e encaminhá-la aos 
centros de assistência social para tentar reverter as situações de 
violência ou violação de direitos, que retiraram a criança do lar 
de origem. Relatórios mensais são produzidos e encaminhados 
às varas da Infância. Se a conclusão for que o ambiente familiar 
permanece inadequado, a equipe indicará que a criança seja 
encaminhado para adoção, decisão que caberá finalmente ao 
juiz. 

Dando continuidade aos nossos questionamentos com 
a equipe, indagamos quanto à morosidade nos processos de 
Destituição do Poder familiar e reinserção familiar e comunitária 
das crianças e obtivemos as seguintes respostas: 

A falta de recursos humanos e materiais, 
tanto da equipe do Juizado e também do Abrigo, que 
prejudica bastante, pois são muitas crianças, são 
muitos casos. Eu acho que se tivesse a especialização 
das Varas lá no Juizado, talvez fosse bem mais rápido. 
Porque o projeto é que fosse uma vara só para 
atender as crianças em acolhimento institucional 
(...) (MAGALI) 

O tempo que os processos levam para serem 
julgados, por muitas vezes, estendem-se por anos. 
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Como já disse anteriormente, dois anos é tempo 
suficiente para se estudar e emitir um parecer sobre 
o caso.(ROSINHA) 

 Acredito que a maior morosidade seja por 
parte da justiça, que acumula processos e enquanto 
isso as crianças vão crescendo dentro das instituições.
(MARGARIDA) 

Os operadores do direito (Juiz, promotor), 
acabam valorizando muito o retorno das crianças 
à família biológica. E isso faz com que as equipes 
de manutenção de vínculos e das entidades de 
acolhimento, façam inúmeros relatórios e visitas, 
quando não há condições de retorno. O que deveria 
ser valorizado é o melhor interesse da criança.  
(MONICA)    

 Corroborando com as entrevistadas, percebemos que, 
apesar da indagação feita se referir também a importância da 
convivência familiar e comunitária, a maioria das profissionais 
apenas citou suas percepções quanto a morosidade dos processos 
de Destituição do Poder familiar e foram unânimes em mencionar 
a falha ou falta de recurso do Juizado da Infância e da Juventude 
na realização desta atuação. observamos que as mesmas, foram 
unânimes em afirmar a que a demora da conclusão desses 
processos são prejudiciais para o desenvolvimento psicossocial 
da criança, quando a principal consequência destaca-se pela 
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permanência prolongada na unidade de acolhimento.    
O Art. 92 do ECA, ressalta a importância do envio 

semestral do relatórios circunstanciados acerca da situação 
de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, pois 
permitirá ao Juiz a instrução do procedimento de jurisdição 
para embasar a reintegração familiar ou a destituição do poder 
familiar. 

Entretanto, verificamos pelas respostas concedidas, que 
na prática isto pouco acontece e por mais que as equipes se 
empenhem em enviar informações atualizadas, os processos 
continuam a caminhar a passos lentos.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe: “a 
criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência”.(ECA. Artigo 7º). 

Para as entrevistadas, as crianças acolhidas, apresentaram 
características que decorrem do prolongado tempo de 
institucionalização, indagamos então, quais medidas deveriam 
ser adotadas para minimizá-los, quando tivemos as seguintes 
afirmações: 

No caso, é, o mais rápido possível, resolver a 
história da criança dentro na unidade de acolhimento, 
o seu desligamento, seja para o retorno à família 
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biológica ou seja o retorno para a família substituta. 
Esse trabalho é um trabalho em equipe, tanto da 
equipe do abrigo, quanto a do juizado. A equipe 
do Abrigo tem que ser rápida, mas cuidadosa ao 
mesmo tempo em analisar se há a possibilidade ou 
não e encaminhar um relatório e ao mesmo tempo 
a equipe do Juizado tem que ser rápida, os Juízes, 
enfim, os defensores, promotores, em definir, em dar 
logo a “canetada” vamos dizer, se vai ser destituído, 
se vai ser inserido no Cadastro, ou se vai retornar 
para a família. (MAGALI) 

Primeiro que os processos judiciais não 
demorassem um longo período para serem julgados 
e depois que a equipe técnica da unidade de 
acolhimento trabalhasse em parceria para minimizar 
os danos do tempo de acolhimento para a criança. 
E o mais rápido possível, a reinserção da criança 
no seio familiar, seja ele biológico ou substituto.
(ROSINHA) 

Agilização no processo de destituição, no 
caso de crianças sem possibilidade para a família de 
origem.(MARGARIDA) 

Seria a rápida reinserção da criança na 
família biológica ou colocação em família substituta 
através da adoção. (MONICA) 

Através da fala das entrevistadas em todos os 
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questionamentos, percebemos características de crianças 
institucionalizadas apresentadas por Bowlby, tais como: tristeza, 
abatimento, solidão. Ressaltamos também, a preocupação em 
citar que, toda a estrutura oferecida no Abrigo Tia Júlia, não 
chega a ser suficiente para suprir a necessidade da convivência 
em família. A equipe técnica da instituição se preocupa com a 
problemática em si, porém, percebemos através da observação 
participante, realizada durante o período de estágio, a falta de 
uma maior interdisciplinaridade entre os técnicos que ali se 
encontram. 

Segundo Bowlby (1993) que foi o primeiro pesquisador a 
detectar, que a criança vitima de separação e perda, passa por um 
período de tristeza e abatimento.  A tentativa bem intencionada 
de algumas instituições sobre um tipo de tratamento muito 
carinhoso para com suas crianças é, evidentemente, muito 
melhor que um tratamento frio e distante. Mas, ainda segundo 
o mesmo, o vínculo que estabelece a criança é monotrópico, 
ou seja, ocorre sempre predominantemente com uma única 
pessoa. 

Percebemos portanto, que esta problemática por sua 
complexidade, exige um maior compromisso por parte dos 
poderes públicos, maior dedicação, preparação e capacitação 
continuada dos profissionais envolvidos nessa questão. Além 
do que, se tornam necessárias ações que venham a contribuir 
para maior articulação entre vários setores responsáveis pela 
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solução do problema, buscando garantir a interação com a 
família e a comunidade.  

Romper com posturas preconceituosas, fundamentadas 
ainda na concepção de família nuclear burguesa e nas relações 
de gênero, digo, “papéis de homem e mulher”, perante à 
sociedade. 

A temática pesquisada, não teve a pretensão de esgotar 
a problemática, pelo contrário, de despertar o interesse de 
acadêmicos e profissionais que lidam com a questão dos danos 
gerados nas crianças institucionalizadas. As indagações lançadas 
objetivaram despertar uma maior atenção para essas crianças 
que, na maioria das vezes, são esquecidas nas instituições de 
abrigo. 
 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa nos propiciou conhecer a 
trajetória da assistência às crianças e adolescentes no Brasil 
bem como analisar os principais danos gerados às crianças 
institucionalizadas no Abrigo Tia Júlia. 

Sabemos que é dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
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salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 

Portanto a teoria da proteção integral é a compreensão 
de que as normas que tratam de crianças e adolescentes 
devem vê-los como cidadãos plenos, sujeitos protegidos 
prioritariamente, pois se trata de pessoas em condição peculiar 
de desenvolvimento físico, psicológico e moral. Sua cidadania é 
plena, sendo-lhes conferidos todos os direitos a elas inerentes. 

Vimos que um dado relevante da presente pesquisa é o fato 
do papel do Poder Judiciário ser fundamental para possibilitar 
às crianças e adolescentes o acesso aos meios de defesa de seus 
direitos, responsabilizando aqueles que porventura venham a 
ofendê-los. 

Este fator ilustra a morosidade do Judiciário em julgar os 
processos, que acaba por vezes, deixando a criança esquecida 
dentro da instituição, vivendo por anos privada de sua 
convivência familiar, seja ela na família biológica ou substituta.  

No decorrer da pesquisa, constatamos também que há 
uma grande demora, mais especificamente nos processos de 
Destituição do Poder Familiar, chegando a ter processos que 
estão tramitando há mais de 04 anos. E enquanto o processo 
tramita, a criança fica “presa” aos muros da instituição, tendo 
seu direito à convivência familiar e comunitária violado.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente atribuiu a Justiça 
da Infância e da Juventude o poder de intervenção junto à 
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família e à criança nos casos típicos de descumprimento do 
poder familiar. 

Percebemos que, mesmo com a “boa vontade” do 
legislador que criou uma legislação de vanguarda, enfatizando 
a prioridade absoluta da doutrina da proteção integral, as 
formulações de políticas públicas, o destino das verbas e 
investimento em políticas sociais estão cada vez mais regredindo, 
como consequência do modelo neoliberal de desenvolvimento 
econômico, incapaz de integrar os pobres, livrandoos da 
pobreza. Diante de tal ideologia, abaixo das reais necessidades 
e das expectativas da comunidade. 

Um dado relevante a ser considerado é a situação legal 
das crianças acolhidas no Abrigo Tia Júlia. Pois apesar de ainda 
manterem vínculos com seus familiares, sendo atendidas e 
acompanhadas constantemente pelo Serviço Social, passam 
longos períodos aguardando a conclusão dos seus processos e 
sonham dia após dia em ter uma família. Esse é o nosso grande 
desafio. 

Portanto, quando falamos sobre os grandes entraves à 
reintegração familiar, temos de pensar no desafio maior, que 
é o resgate da dignidade e da cidadania daquelas crianças e 
adolescentes que estão em risco pessoal e social, seja pela violência 
doméstica, seja pela violência urbana, pela exploração sexual e 
a prática de mendicância, pelo uso e tráfico de entorpecentes, 
que levam as crianças e adolescentes a abandonarem seus lares 
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e irem para rua. 
Assim, comprova-se a necessidade de políticas públicas 

mais amplas que venham de fato colocar a família em posição 
privilegiada. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
veio para priorizar a matricialidade familiar, o universalismo, 
porém, o que ainda vemos é a ineficiência e a focalização das 
políticas sociais voltadas para esta problemática. 

Observamos e concluímos com esta pesquisa que a 
vida em instituições tende a inibir as áreas da inteligência 
nas crianças de forma global, interferindo negativamente na 
coordenação motora geral, na interação social e na linguagem. 

Por carência de estimulação, de vínculos afetivos e de 
atenção emocional, as crianças acolhidas institucionalmente 
podem ter deficiências cognitivas, deficiências de integração, 
dificuldade em processar a linguagem no ritmo que é falada e, 
consequentemente, prejuízos no processo de aprendizado.  

Esperamos, portanto, que os dados obtidos nesse estudo, 
fundamentados na realidade das crianças do Abrigo Tia Júlia, 
possam contribuir com os profissionais que lidam direta ou 
indiretamente com a temática em questão. 
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