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mAPeAmento sobre A institucionAlidAde1                                                        
PoliciAl nA AméricA lAtinA e no cAribe

hAydée cAruso / rAchel mAître

1.  notAs metodológicAs

Este mapeamento foi produzido, principalmen-
te, a partir de dados secundários disponíveis 
em informes sobre o setor de segurança públi-
ca na América Latina e Caribe. Contou, ainda, 
com pesquisas e notas produzidas no âmbito da 
Rede latino-americana de Policiais e Sociedade 
Civil, além de dados disponíveis nos sites das 
instituições policiais analisadas. Durante a pro-
dução do mapeamento, algumas dificuldades fo-
ram encontradas: os dados, muitas vezes, estão 
desatualizados; falta de categorias comuns que 
sejam passíveis de comparação; modelos poli-
ciais muito diferentes entre si; conceitos distin-
tos empregados pelas instituições policiais para 
explicar situações ou fenômenos semelhantes. A 
leitura deste documento deve levar em conta as 
observações acima apresentadas, já que não se 
pretendeu aqui, elaborar grandes comparações 
mas descrever e apresentar este cenário com 
vistas a contribuir para o debate qualificado 
sobre o tema, bem como estimular a produção 
de próximos mapeamentos que possam contar, 
no futuro, com uma metodologia comum para a 
análise das instituições, a partir da definição de 
bases mínimas de comparação. 

2.  As PolíciAs nA AméricA lAtinA e 
cAribe: notAs introdutóriAs sobre o 
“estAdo dA Arte” do desenvolvimen-
to institucionAl do setor 

Os estudos sobre as instituições policiais passa-
ram a ganhar relevância acadêmica e técnica nos 
últimos anos na América Latina. Isto significa di-
zer que na última década, precisamente, a agen-
da de pesquisa sobre segurança pública e as or-
ganizações policiais passaram a fazer parte do rol 
de possibilidades de investigação, tanto dos pro-
gramas de pós-graduações, como das agências de 
fomento internacionais e, até mesmo no interior 
das próprias polícias, através de suas escolas de 
formação e aperfeiçoamento profissional. 

No início, os estudos sobre violência e cor-
rupção policial eram destaque em nossos países, 
hoje, os mesmos temas continuam na ordem do 
dia, porém, ‘novas’ temáticas surgiram, buscando 
dar conta da complexidade que envolve pensar o 
papel da polícia nas sociedades democráticas.

Se por um lado é perfeitamente plausível que 
as instituições de pesquisa estivessem voltadas 
para a compreensão sobre o efeito nefasto da 
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atuação das polícias em contextos de ditaduras 
cívico-militares e de estados de exceção –vividos 
por grande parte dos países latino-americanos– 
por outro, é surpreendente que, diante da aber-
tura política e da redemocratização, a partir dos 
anos oitenta, poucos estudos tenham sido desen-
volvidos, no intuito de investir no entendimento 
sobre a natureza da ação policial, assim como 
na relação entre políticas de segurança pública e 
políticas sociais2, tradicionalmente concebidas e 
executadas em campos de oposição. 

 A relevância do tema se justifica tendo em 
vista que a Polícia é a principal instituição de con-
trole social do Estado e, ao longo dos anos, tem 
sofrido imensas transformações, desde o que se 
pretende com sua missão, mandato, formas de in-
tervenção, estrutura organizacional, e, sobretudo, 
estratégias de atuação e diálogo com a sociedade. 

Várias experiências relacionadas à “reforma 
policial” estão em curso na América Latina, com-
preender o que se entende com reforma ou que 
se quer com estes processos de mudança insti-
tucional é parte do desafio, tendo em vista que 
nem sempre as experiências e os conceitos que 
nelas estão subjacentes implicam em definições 
semelhantes. Isto quer dizer que falar em refor-
ma policial no contexto atual virou, em muitos 
casos, slogan político-partidário, vazio de refle-
xão e, sobretudo, de propostas concretas. 

Os governos de turno prometem soluções mila-
grosas em circunstâncias que exigem respostas 
de longo alcance, e exercem pressão sobre as fo-
rças de segurança para produzir resultados no 
curto prazo, sem querer assumir o custo político 
e econômico que implica a implementação das 
reformas estruturais necessárias para moderni-
zar as organizações policiais da região (Florên-
cia Fontan Balestra: idealizadora da Rede latino-
americana de Policiais e Sociedade Civil). 

Além disto, no âmbito das instituições poli-
ciais, o emprego da categoria “reforma policial” 
pode implicar em mudanças meramente perifé-
ricas, propostas de “fora para dentro” sem dialo-
gar com os anseios e as demandas dos policiais. 
Em contrapartida, vários processos definidos 
pelas próprias polícias como mudanças institu-
cionais estruturais, são muitas vezes desenvol-

vidos sem qualquer estratégia de diálogo com 
o meio externo. São processos de “dentro para 
fora” que se sustentam numa visão de mundo 
de que a prática acumulada é soberana e se so-
brepõe a qualquer esforço analítico e conceitu-
al, logo é um saber prático que não se questiona 
e que se entende como auto-suficiente, não de-
pendendo, assim, da contribuição externa para 
dar viabilidade às suas reformas. 

Tanto os processos exógenos quanto endó-
genos, exclusivamente, possuem problemas de 
partida, visto que buscam soluções que não são 
pensadas, produzidas e implementadas numa 
perspectiva de co-participação e co-responsabi-
lização. Neste caso, é necessário propor uma via 
de mão dupla que compatibilize os anseios da 
sociedade, as necessidades internas das institui-
ções e uma visão de Estado democrático que sus-
tente as garantias individuais e coletivas. Logo, o 
investimento em desenvolvimento institucional 
das polícias ou sua “reforma”, se assim, o quiser-
mos definir, implica necessariamente em repen-
sar a tríade: Polícia, Estado e Sociedade.

Os pesquisadores Skolnick e Bayley, ao ana-
lisarem os processos de desenvolvimento insti-
tucional das polícias, nos EUA afirmam que:

A mudança não se processa de forma instantâ-
nea. Ela é incremental, porquanto implica em 
alteração da cultura vigente, seja dos integran-
tes das organizações de preservação da ordem 
pública, seja do cidadão usuário do serviço es-
tatal e co-produtor da almejada ordem pública. 
A busca por uma maneira contemporânea de 
promover a segurança pública envolveu auto-
ridades, pesquisadores, dirigentes policiais e a 
própria sociedade na reformulação do modelo 
tradicionalmente praticado (Skolnick e Bayley, 
2006).

No caso norte-americano, por exemplo, este 
processo gradual de mudanças das instituições 
policiais só foi possível graças ao entendimen-
to político de que promover a segurança pública 
deve ser prioridade do Estado, das polícias e da 
sociedade em geral, a partir disto, entendeu-se 
ser necessário o investimento público em pes-
quisas aplicadas que trouxessem relevantes con-
tribuições para as organizações policiais, seus 
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gestores, formuladores de políticas públicas e 
comunidade acadêmica, através de referencial 
teórico e metodológico que sustentasse inúmeras 
das ações3 que passaram a ser implementadas. 

 Todavia, no caso latino-americano somente 
em meados dos anos noventa estudos compara-
tivos começaram a ser produzidos e difundidos. 
É justamente a partir dos estudos produzidos 
na região nos últimos anos4 que se tornou vi-
ável sistematizar e analisar alguns destes da-
dos. Cabe destacar que, tradicionalmente, neste 
campo há uma carência de fontes qualificadas e 
confiáveis que nos permitam analisá-las numa 
perspectiva comparada. Por um lado, em razão 
da ausência periódica de divulgação dos dados, 
por outro, pela falta de padronização das infor-
mações disponíveis5. 

Este documento reflete, pelas razões aqui ex-
postas, a dificuldade em se trabalhar com dados 
secundários, bem como, demonstra que ainda há 
pouca literatura consolidada sobre o assunto. Por 
esta razão, o mapeamento indica, apenas, alguns 
dos temas cruciais relacionados à institucionali-
dade das polícias que podem fazer parte de uma 
agenda propositiva a ser discutida nos espaços de 
diálogos hoje existentes em nosso continente. 

O olhar e a leitura comparativa privilegiaram 
aspectos relacionados aos fundamentos legais; 
aos tipos, funções e níveis de responsabilidades, 
às estruturas organizativas, aos principais pro-
blemas enfrentados pelas polícias e aos modelos 
de reforma que passaram a ser empregados. 

Vale salientar que o exercício comparativo, 
neste caso, se constitui em árdua tarefa tendo 
em vista que muitas informações sobre as or-
ganizações não são passíveis de comparação 
por não agruparem dados que possam ser reu-
nidos em torno de categorias comuns. Em ge-
ral, os sistemas classificatórios são distintos 
entre si. Diante desta constatação optamos por 
enfrentar a questão a partir de duas estratégias 
metodológicas: 1) utilizar informes comparati-
vos previamente desenvolvidos6; e 2) levantar 
informações diretas a partir de interlocutores 
privilegiados nas corporações policiais identifi-

cadas como prioritárias para este mapeamento 
e que integram a Rede latino-americana de Poli-
ciais e Sociedade Civil7.

Neste caso, a opção por um olhar comparati-
vo pressupõe explicitar as possíveis semelhan-
ças entre os distintos modelos e seus problemas 
do que, necessariamente, buscar diferenças que 
se revelam tão exclusivas que não contribuem 
para a construção de uma agenda comum de de-
safios a serem enfrentados. 

Como sinalizado acima, o ponto de partida 
foi o trabalho e a articulação desenvolvidos no 
âmbito da Rede latino-americana de Policiais e 
Sociedade Civil que reúne integrantes da socie-
dade civil e das instituições policiais de dez pa-
íses da América Latina (Argentina, Brasil, Chi-
le, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicarágua, Perú e Venezuela) que representam 
31 corporações policiais e doze organizações da 
sociedade civil. A Rede pretende construir um 
espaço latino-americano de troca qualificada 
entre policiais e sociedade civil –com a missão 
de criar, difundir e fazer adotar propostas ino-
vadoras para instituições policiais mais eficien-
tes e adaptadas ao regime democrático–. 

O espaço da rede pode ser compreendido atra-
vés de sua dimensão interativa, sem o estabe-
lecimento de hierarquias, de modo a valorizar 
os diversos saberes e práticas, num processo 
contínuo de construção e entendimento da rea-
lidade em uma dinâmica de participação per-
manente (Muniz, 2007)8 .

Mais especificamente, os objetivos da Rede 
podem ser assim definidos9: 

Construir canais de diálogo e cooperação 1. 
entre os membros das forças policiais e os 
membros da sociedade civil e os pesquisado-
res da área.

Legitimar a existência de movimentos de re-2. 
forma dentro das instituições de segurança 
pública.

Capacitar e 3. empoderar oficiais de polícia que 
poderão estar em posições-chave de comando 
daqui a alguns anos e aperfeiçoar a sua partici-
pação em discussões sobre reforma da polícia.
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Desenvolver os mecanismos necessários para 4. 
que tais atores possam exercer influência nas 
agendas nacionais e regionais de segurança 
pública.

A estratégia deste trabalho em rede preten-
deu juntar ativistas, acadêmicos e policiais, a fim 
de constituir uma plataforma de intercâmbios e 
fluxos de idéias e propostas, um espaço interdis-
ciplinar e interinstitucional, que valoriza os in-
divíduos e dá oportunidade aos seus membros 
de trocar e debater, sendo livres das amarras cor-
porativistas. Mediante a promoção de atividades 
de intercâmbio de conhecimento e experiências, 
através de cursos, fóruns, chats, visitas técnicas 
de estudo, conferências, publicações, etc., a Rede 
tem contribuído para pensar novas políticas e es-
tratégias no campo da segurança pública, princi-
palmente com vistas à difusão e aplicação desses 
novos conhecimentos, modelos e técnicas.

2.1  PAíses observAdos PArA este estudo

A partir dos países que hoje integram a Rede, 
incluímos Haiti e Jamaica como representantes 
da Região do Caribe para compor o quadro de 
dez países que serão observados neste mapea-
mento (ver o quadro 1). 

Dentre os países que apresentam mais de 
uma polícia em sua estrutura política, foi ne-
cessário identificar a instituição que seria foco 

da análise. Por esta razão, elegemos a institui-
ção policial que possui atribuição constitucio-
nal de atuar –prioritariamente– na prevenção e 
repressão qualificada, em razão de seu contato 
maior com a população. Quando este critério 
não pôde ser empregado, optamos pela insti-
tuição que disponibiliza o maior número de in-
formações. Buscamos trabalhar com as polícias 
provinciais e/ou estaduais de cidades de grande 
porte, como é o caso da Província de Buenos Ai-
res e o Estado do Rio de Janeiro. O quadro 2 que 
apresenta as Instituições Policiais consideradas 
em cada país, ficou assim definido. 

No tocante aos modelos de polícia na Amé-
rica Latina é possível defini-los, inicialmente, a 
partir de duas estruturas geopolíticas de Estado. 
A primeira se caracteriza pelo Estado unitário 
em que a instituição policial está atrelada a es-
trutura nacional de governo. Em geral, os países 
com este modelo estatal apresentam uma única 
polícia de ciclo completo que concentra todas as 
atividades de natureza policial, a saber: polícia 
preventiva, investigativa e repressiva. Há con-
textos, em que existem duas polícias nacionais 
de ciclo incompleto em um Estado Unitário: 
uma de natureza preventiva e outra investigati-
va, como no caso do Chile10. 

Em outros países de estrutura federativa, 
como o Brasil, a Argentina, o México ou a Vene-
zuela há distintos modelos de polícia nos dife-
rentes níveis de administração: federal, estados/

quAdro 1. PAíses observAdos

Região País

Cone Sul Argentina

Brasil

Chile

Países Andinos Colômbia

Perú

Venezuela

América Central El Salvador

América do Norte México

Caribe Haití

Jamaica
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províncias e municípios. No caso brasileiro, por 
exemplo, a segurança pública é atribuição priori-
tária dos Estados que possuem polícias de ciclo 
incompleto, uma de natureza ostensiva preventi-
va, denominada Polícia Militar e outra de nature-
za judiciária e investigativa, denominada Polícia 
Civil11. É importante salientar que a Polícia Mili-
tar não é a Polícia das Forças Armadas. Trata-se 
de uma polícia de natureza civil, mas que em sua 
estrutura doutrinária e organizativa segue o mo-
delo militar de organização de força. 

Com o intuito de dar maior clareza aos mo-
delos de polícia, dos países presentes neste ma-
peamento, optamos por organizar um quadro 
comparativo que apresenta a estrutura política 
associada aos tipos de organizações policiais 
existentes em cada país (ver o quadro 3). 

Este painel traz como importante elemento 
de análise o fato de que nos últimos cinco anos 
a América Latina tem vivenciado processos de 
constituição de novos corpos policiais. Na Ar-
gentina foi criada a Polícia de Segurança Aero-
portuári (PSA), no ano de 2005. Constituiu-se em 
mais um corpo policial em âmbito federal com 
condução civil. A PSA absorve e substitui a Polí-
cia Aeronáutica Nacional, transferindo-a da esfe-
ra do Ministério da Defesa para o Ministério do 
Interior, passando a fazer parte do Sistema Na-
cional de Segurança do Interior12. 

quAdro 2. instituições PoliciAis considerAdAs PArA o estudo

Região País Instituição policial considerada

Cone Sul Argentina Policía de la Provincia de Buenos Aires

Brasil Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

Chile Carabineros de Chile

Países andinos Colômbia Policía Nacional de Colombia

Perú Policía Nacional de Perú

Venezuela Policía Nacional Bolivariana*

América Central El Salvador Policía Nacional Civil 

América do Norte México Policía Federal*

Caribe Haití Police Nationale d’Haiti

Jamaica Jamaica Constabulary Force

* Instituições recém-criadas. 

No caso Venezuelano, o processo se deu a 
partir da instauração, em 2006, da Comissão Na-
cional para a Reforma Policial (Conarepol) que foi 
responsável por realizar consulta junto à popula-
ção e aos efetivos policiais de municípios, estados 
e federação a fim de construir amplo processo de 
reforma das instituições policiais do país. A par-
tir deste investimento, foram definidas as bases 
conceituais, legais e organizacionais para forma-
ção da nova polícia, denominada Polícia Nacional 
Bolivariana que se estabelece a partir de sua Lei 
Orgânica do Serviço de Polícia e Corpo Policial, 
contemplada no artigo 332 da Constituição da Re-
pública Bolivariana da Venezuela13. 

Em 2009 ocorreu no México um movimen-
to semelhante quando o país estabeleceu uma 
única Polícia Federal que fundiu (processo ain-
da em curso) dois corpos policiais existentes: a 
Polícia Federal Preventiva e a Agência Federal 
de Investigações. Em razão da pluralidade de 
instituições policiais no modelo federativo me-
xicano, as autoridades locais, os pesquisadores 
e os próprios policiais concordam com o fato de 
que o enfrentamento às questões de violência e 
criminalidade perpassa por uma articulação en-
tre os órgãos responsáveis pela Segurança Públi-
ca e, que isto implica em repensar as atribuições 
das diferentes polícias; compreender possíveis 
sobreposições de função e, sobretudo, impri-
mir maior articulação e integração neste campo. 
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quAdro 3. orgAnizAções PoliciAis nA região

Região País Estrutura política Organizações policiais

Cone Sul

Argentina
Estado 
federal

27 organizações: 
Policía Federal Argentina
Gendarmería Nacional
Policía de Seguridad Aeroportuaria*
Prefectura Naval Argentina
24 policías provinciales
*A Polícia de Seguridad Aeroportuária foi criada em 2005, através do Decreto 145/2005. A antiga polícia 
nacional aeronáutica foi absorvida orgânica e funcionalmente pela nova polícia que saiu do âmbito do 
Ministério da Defesa para o Ministério do Interior da Argentina. 

Brasil
Estado
 federal

56 organizações*:
Departamento de Polícia Federal
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
26 Polícias Militares Estaduais
26 Polícias Civis Estaduais
1 Polícia Militar do Distrito Federal
1 Polícia Civil do Distrito Federal
*Estes dados excluem as Guardas Municipais, definidas constitucionalmente como responsáveis pela 
proteção dos bens e serviços públicos e que, hoje, absorvem cada vez mais demandas relacionadas à 
prevenção da violência em nível local. Todavia, as Guardas continuam sem “poder de polícia” definido 
em lei. Por esta razão não podem ser definidas como “polícias municipais”. 
Existe, também, no ordenamento brasileiro a figura da FORÇA NACIONAL de Segurança Pública, criada 
em 2004 para atender demandas emergenciais dos Estados Brasileiros numa estratégia de colaboração 
federativa. A Força Nacional é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 
da Justiça e é formada por policiais e bombeiros militares estaduais que são cedidos por tempo deter-
minado. A organização não possui mandato policial próprio, estando submetida ao comando policial do 
local em que for acionada a intervir. 

Chile Estado Unitário
2 organizações:
Carabineros de Chile
Policía de Investigaciones

Países 
andinos

Colômbia Estado Unitário Policía Nacional de Colombia
Perú Estado Unitário Policía Nacional de Perú

Venezuela Estado Federal

126 organizações: 
1 Policia Nacional Bolivariana
1 Guarda Nacional
1 Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminológicas 
24 polícias estaduais
99 polícias municipais
A Polícia Nacional Bolivariana foi criada em dezembro de 2009. A organização agrega integrantes oriun-
dos da Polícia Metropolitana de Caracas e do Corpo de Vigilantes de Trânsito Terrestre. Adicionalmente, 
cumprem funções de polícia preventiva ou ostensiva: a Guarda Nacional e o Corpo de Investigações 
Científicas Penais e Criminológicas. (Fonte: CONAREPOL – 2006)

América 
Central

El Salvador Estado Unitário Policía Nacional Civil 

América 
do Norte

México Estado Federal 1.661 organizações: 
01 Polícia Federal*
31 Polícias estaduais
01    Polícia Distrital
1.628 Polícias Municipais
*A Polícia Federal foi constituída em 2009, a partir da fusão da antiga Polícia Federal Preventiva e a Agên-
cia Federal de Investigações. 

Caribe Haiti Estado Unitário Police Nationale d’Haiti
Jamaica Estado Unitário Jamaica Constabulary Force

Fonte: dados organizados por Maître e Caruso (2009, atualizado 2010).
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Diante deste cenário, o país definiu concentrar 
suas agências federais em torno de uma única 
instituição, conforme definido na lei publicada 
em 01 de junho de 200914. 

No contexto brasileiro apresenta-se, entre-
tanto, cenário curioso, tanto em âmbito muni-
cipal quanto em âmbito federal. Mesmo não 
estabelecendo nenhuma “nova polícia”, o país 
possui diversos municípios15 que criaram Guar-
das Municipais, definidas constitucionalmente 
como responsáveis pela proteção de bens e ser-
viços públicos, mas que, na prática atuam como 
“polícias municipais” de natureza preventiva 
sem ter mandato definido para isto. O contexto 
é agravado tendo em vista que as guardas mu-
nicipais de cidades acima de 50 mil habitantes 
podem ser armadas16. O tema tem sido objeto de 
inúmeras reflexões por parte de pesquisadores e 
gestores públicos, entretanto os diversos projetos 
de emenda constitucional (PEC) que tramitam no 
Congresso Nacional ainda não se transformaram 
em lei que pudesse definir o mandato, as atribui-
ções e níveis de subordinação desta instituição 
que exerce, na prática, papel preponderante na 
ordem e segurança públicas. 

Já no âmbito federal brasileiro, desde 2004, 
foi criada a Força Nacional de Segurança Pú-

blica, responsável por auxiliar Estados que ne-
cessitem de reforço policial qualificado para 
eventos críticos, situações de calamidade e gra-
ve perturbação da ordem pública. Neste caso, a 
Força Nacional opera com o princípio do “pacto 
federativo” em que a União e os Estados defi-
nem laços de cooperação mútua. Isto significa 
que o efetivo da Força Nacional é composto por 
membros das polícias e bombeiros militares es-
taduais que são cedidos para a União por um 
tempo determinado (ver o quadro 4). Em con-
trapartida, os Estados que cooperam, recebem 
profissionais qualificados17, bem como inves-
timentos financeiros em projetos de segurança 
pública, através de recursos provenientes do 
Fundo Nacional de Segurança Pública18. 

A sistematização de dados sobre efetivos 
dos corpos policiais não é tarefa fácil. Em geral, 
este tipo de informação não está disponível nas 
páginas oficiais das Instituições. E quando estão, 
carecem de atualização. O quadro 4 só foi possí-
vel de ser feito em razão dos informes de segu-
rança pública produzidos pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA) que datam de 2008. 
Por esta razão, é preciso analisá-los levando em 
conta que já se constituem como informações em 
alguma medida defasadas porque não espelham 

quAdro 4. orgAnizAções PoliciAis e seus efetivos

Região País Organizações Policiais Efetivos* 

Cone Sul Argentina 27 250.130

Brasil 56 550.000

Chile 2 47.000

Países Andinos Colômbia 1 147.000

Perú 1 88.560

Venezuela 126 121.500

América Central El Salvador 1 16.900

América do Norte México 1661 332.000

Caribe Haití 1 4.000

Jamaica 1 8.500

Total 1’565.590

Fonte: * Efetivos policiais: OEA, Departamento de Seguridad Pública. Informes sobre seguridad 
pública por país-Centro de Estudios de Justicia de las Américas. 
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o contexto atual analisado no quadro 2 deste 
documento, quando mencionávamos a criação 
de novas polícias no México e Venezuela, por 
exemplo, que datam de 2009. Obviamente estas 
mudanças organizacionais implicaram em au-
mento de efetivo com abertura de novos concur-
sos para ingresso na carreira policial, todavia, é 
importante salientar que o fato de se criar novas 
instituições não implica – necessariamente– em 
investimento expressivo na ampliação do efeti-
vo, já que muitas resultam na fusão de polícias 
já existentes com a adesão de policiais de outras 
instituições às recém-criadas. 

Observando comparativamente México e Bra-
sil, ambos de dimensões continentais e de mode-
los federativos de organização política, verificamos 
que apesar do número infinitamente maior de ins-
tituições policiais no México (1.661) em relação ao 
Brasil (56), o efetivo total das polícias, no caso do 
primeiro, é bem menor do que no caso do segundo. 
Isto significa que o Brasil possui 60% mais de efe-
tivo do que o México. Entretanto a população do 
México gira em torno da cifra de 100 milhões de 
habitantes19, enquanto o Brasil já atinge a marca de 
mais de 180 milhões de habitantes20. 

De todo modo, a pluralidade de instituições 
policiais num país ou no outro tem implicado 
em dificuldades severas de orquestrar uma po-
lítica nacional de segurança pública que efetiva-
mente trabalhe de modo articulado e integrado 
a fim de promover cooperações multiagenciais, 
intergovernamentais e interinstitucionais21. 

Outra importante ressalva a ser feita diz res-
peito ao Haiti que, no quadro 4, é apresentado 
com o efetivo nacional de 4.000 integrantes. Os 
dados referem-se a período anterior ao terremoto 
de janeiro de 2010 que, praticamente, destruiu o 
país, exigindo enorme esforço humanitário para 
a sua reconstrução. Cabe salientar que a garan-
tia da ordem pública e da segurança nacional do 
país esta a cargo da Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização do Haiti (Minustah), inicia-
da em 2004, onde mantém o maior contingente 
militar e também a liderança política da missão. 
A missão reúne 7.000 militares e 2.055 policiais 

representantes diversos países, sendo o Brasil 
responsável pelo comando das tropas22. 

O quadro 4 com a distribuição do efetivo não 
permite explicitar o número (ou o percentual 
aproximado) de mulheres que integram as forças 
de segurança pública na região, pelo simples fato 
destes dados, em sua grande maioria, não esta-
rem disponíveis. Na América Latina e Caribe as 
políticas de gênero nas instituições policiais ain-
da são tímidas e, portanto, incipientes. Se consi-
derarmos informações disponíveis para o Brasil 
e a Venezuela, constatamos que, em média, no 
Brasil 4% do efetivo das Polícias Militares (que 
reúnem o maior contingente) é composto por 
mulheres. Já na Venezuela, segundo a pesquisa 
realizada pela Comissão Nacional para a Refor-
ma Policial, 13% do efetivo total de todas as polí-
cias é formado por mulheres23. 

No continente a principal experiência é de 
inclusão sistemática de mulheres nos quadros 
da polícia, com presença em todos os postos hie-
rárquicos, incluindo o comando da corporação 
e a Nicarágua. Hoje, 30% do efetivo da Polícia 
Nacional da Nicarágua são mulheres24. 

3.  considerAções sobre A missão  
dAs orgAnizAções PoliciAis   
nos PAíses AnAlisAdos

Para compreender a missão das instituições po-
liciais selecionadas neste mapeamento, recorre-
mos ao estudo25 elaborado pela pesquisadora 
Patricia Arias (Flacso-Chile) a pedido da Rede 
latino-americana de policiais e sociedade civil. 
Neste trabalho, a autora analisa as leis orgâni-
cas das instituições para mapear que definição 
de missão está presente nas normativas e regu-
lamentos. As definições revelam enorme diver-
sidade de sentidos, a partir do que é definido le-
galmente, revelando que falta uma compreensão 
clara para a América Latina do que se entende 
por: ordem pública, segurança pública, segu-
rança do interior e segurança cidadã. Esta diver-
sidade semântica resulta em grande dificuldade 
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em se criar uma linguagem comum que facilite o 
diálogo conceitual sobre o tema e, conseqüente-
mente, o entendimento prático sobre o mandato 
policial em nosso continente.

Transcrevemos, abaixo no quadro 5, a siste-
matização conceitual feita pela autora que parece 
útil para compreender a diversidade de sentidos 
subjacente em cada conceito que se relaciona 
com o tema aqui investigado. 

A falta de definições comuns sobre as dife-
rentes missões exercidas pelas polícias desdobra 

quAdro 5. definições PreliminAres (versão mAntidA em esPAnHol)

O
rd

en
 p

ú
b

lic
o

Es la mantención de la autoridad, el imperio de la ley y el cumplimiento de los ciudadanos a las normas vigentes.

El concepto de orden público adquiere significado en la realidad específica en que opera. El bien protegido es el orden público, pudiendo 
colisionar con los derechos ciudadanos en determinadas situaciones. 

Es un concepto más acotado que los que usan la terminología de “seguridad” (Recasens, 2001, citado por Brotat).

Se
g

u
ri

d
ad

 p
ú

b
lic

a

La seguridad pública trata de las amenazas al orden público y la protección de personas y bienes ante la amenaza del delito (De la Puente y 
Torres, 2000).

No considera la inseguridad o seguridad subjetiva ni el temor al delito. Tampoco aborda aquella conflictividad social que constituye violencia 
sin llegar a infringir la ley penal.

Es función principal de las policías y de la justicia. Las fuerzas armadas pueden concurrir en apoyo de la función policial en materias propias de 
sus funciones (asociadas a ciertas amenazas criminales).

Se
g

u
ri

d
ad

 in
te

ri
o

r

Conjunto de medios que tienen por fin asegurar la protección de las personas, los bienes y las instituciones contra las amenazas surgidas de 
la sociedad misma (Cussón, 2000: 388). Entre las amenazas están la criminalidad -delitos comunes, crimen organizado, terrorismo, etc.-, las 
incivilidades, otros desórdenes que afectan el orden público. Se funda en el poder público del Estado y es ofrecida a los ciudadanos.

La seguridad interior incluye el orden público. 

Es función de las policías y de la justicia. Las fuerzas armadas pueden concurrir en apoyo de la función policial en materias propias de sus fun-
ciones (asociadas a ciertas amenazas criminales), y cuando las normas constitucionales lo establezcan, por ejemplo en estados de excepción (a 
estas les corresponde esencialmente la seguridad exterior).

Se
g

u
ri

d
ad

 c
iu

d
ad

an
a

 Situación de tranquilidad social que permite a todas las personas tener la expectativa razonable de que puede ejercer libremente sus derechos 
individuales y colectivos, sin temor de verse expuestas a hechos de violencia originados en actos individuales o sociales (Mera, 1993: 85).

Busca preservar los derechos y libertades ciudadanas, proteger la seguridad (objetiva y subjetiva), mejorar la calidad de vida, supone la entrega 
de un servicio público en este sentido.

Este concepto refiere a las amenazas en cuanto afectan el ejercicio de los derechos de las personas, tales como la delincuencia y otras formas 
de violencia, así como el temor y el sentimiento de inseguridad.

Este concepto, por su énfasis en la prevención, lleva a redefinir la función policial tradicional –centrada en el control y represión del delito– hacia 
una más proactiva, preventiva y cercana a la ciudadanía llamada a colaborar en esta área de la cual se la hace corresponsable. 

Fonte: elaborado e sistematizado por Patricia Arias, 2009.

em mais uma dificuldade: compreender o que as 
polícias realmente fazem para, assim, mensurá-
las e compará-las. Tradicionalmente, as polí-
cias na região continuam sendo avaliadas pelo 
quantitativo de pessoas que são presas, além de 
drogas e armas que são apreendidas. Esta visão 
restrita do trabalho policial impede a compre-
ensão do que realmente a polícia faz diuturna-
mente. Logo, muito do que é feito em pró da 
manutenção da ordem pública e da convivência 
cidadã não aparece, e por isto, não é reconheci-
do e valorizado (ver o quadro 6) 
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quAdro 6. missão dAs orgAnizAções PoliciAis, segundo suAs leis orgânicAs26

Região País
Organização 

Policial
Missão

Cone Sul

Argentina

Policía 
de la Provincia 

de Buenos Aires

Ley Provincial 13.482, de Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de 
Buenos Aires, año 2006
Art. 20:
a)	“Evitar	la	comisión	de	hechos	delictivos	o	contravencionales.	
[…]
e)	Llevar a cabo acciones de vigilancia	y	protección	de personas
[…]
g) Proveer a la seguridad de los bienes del Estado y de las personas que se encuentran al servicio del mismo. 
[…]
m) Actuar como fuerza pública, en la medida de lo necesario o cuando la autoridad competente se lo 
requiera. 
n) Preservar el	orden	público	[…]”

Brasil
Policía Militar  del 

Estado de Rio 
de Janeiro  (PMERJ)

Ley 443/1981 del Estado de Río de Janeiro
Art. 2º. “A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro […] é destinada à manutenção da ordem	pública no 
Estado do Rio de Janeiro”.

Chile

Carabineros 
de Chile

Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (N° 18.961/1990. Última modificación Ley 
20.034/2005).
Art. 1º. “Carabineros de Chile […] existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener 
el	orden	público	y	la	seguridad	pública	interior	en todo el territorio de la República. 
Se integrará, además, con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden	institucional	de la República”. 
Art. 3º, inciso: “Es misión esencial de la Institución desarrollar actividades tendientes a fortalecer su rol de 
policía	preventiva”.

Países 
andinos

Colômbia

Policía Nacional Ley 62 del 12.08.93
Art. 1º: “La Policía Nacional […] está instituida para proteger	a	todas	las	personas	residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 
Asimismo, para el mantenimiento de las condiciones	necesarias	para	el	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades 
públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Perú
Policía Nacional Ley Orgánica de Policía Nacional, 27.238	(21.12.1999)

Art. 2º: “una institución del Estado creada para garantizar el orden	interno, el	libre	ejercicio	de	los	derechos	
fundamentales	de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas”. 

Venezuela
Policía Nacional 

Bolivariana
La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (Decreto 5.895/2008), señala 
entre los fines de la Policía el de proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, las libertades públicas 
y garantizar la paz social.

América 
Central

El Salvador

Policía 
Nacional Civil

Ley Orgánica de Policía (Decreto legislativo 653/2001).
Art.1: “Tendrá por objeto proteger y garantizar el	libre	ejercicio	de	los	derechos	y	las	libertades	de	las	perso-
nas, prevenir y combatir	toda	clase	delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investiga-
ción	de delitos; mantener la	paz	interna,	la	tranquilidad,	el	orden	y	la	seguridad	tanto en el ámbito urbano 
como rural, con estricto apego a los derechos humanos”. 

América 
do Norte

México Policía Federal
En la nueva Ley de la Policía Federal (Decreto, 27 /2009), se enumeran los objetivos de ésta, entre los que están: 
salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, “preservar	el	orden	y	la	paz	públicos”, y 
la “aplicación	y	operación	de	la	política	de	seguridad	pública	en	materia	de	prevención	y	combate	al	delito” (art. 2°).

Fonte: elaborado por Patricia Arias (2009). 
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O quadro 7 apresenta a distribuição de fun-
ções de acordo com cada instituição policial ana-
lisada, tendo como parâmetro suas leis orgânicas. 

Destaca-se neste quadro 7 que as funções e 
tarefas exercidas pelas organizações policiais são 
múltiplas, desde proteção ao meio ambiente (um 
dos elementos da manutenção da ordem pública) 
até a custódia de presos, por exemplo. Esta mul-
tiplicidade de tarefas pode significar, em termos 
práticos, maior autonomia e menor controle efeti-
vo. Em muitos casos, a falta de clareza sobre que 
funções compõem o mandato de uma determina-
da polícia implica em sua baixa profissionaliza-
ção. A polícia é chamada a fazer e responder por 
diversas funções que não está preparada a exercer, 

mas que no rol de instituições de controle do Es-
tado é a única que poderia fazê-lo e, portanto, a 
única a ser acionada. 

As funções exercidas por cada polícia estão di-
retamente relacionadas ao seu alcance jurisdicio-
nal. No caso aqui apresentado, a polícia provincial 
e a estadual da Argentina e Brasil, respectivamen-
te, não atuam em ciclo completo ou não possuem 
responsabilidades que vão desde a manutenção 
da ordem pública no espaço jurisdicional de sua 
competência até a realização de investigações e 
controle fronteiriço. 

Os quadros 8 e 9 tratam das características 
doutrinárias e estruturais destas organizações, as-

quAdro 7. funções dAs orgAnizAções PoliciAis

Região País

Funções

Região
Organizações 

policiais

Manutenção 

da ordem 

pública ou 

interna

Prevenção 

do delito
Investigações

Controle              

de               

Fronteras

Prisões

Cone Sul Argentina Policía de la Provincia de Buenos Aires x X

Brasil PMERJ X X

Chile Carabineros de Chile x X x x

Países andinos Colômbia Policía Nacional x X x
Perú Policía Nacional x X x x x

Venezuela Policía Nacional Bolivariana
América Central El Salvador Policía Nacional Civil x X x x

América do Norte México Policía Federal x X x x x

Fonte: Flacso-Chile e Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia( Venezuela).

quAdro 8. cArActerísticAs                                     
dAs orgAnizAções PoliciAis

Região País Características da Polícia

Cone Sul Argentina Civil
Brasil Militar
Chile Militar

Países andinos Colômbia Civil
Perú Militar

Venezuela Civil
América Central El Salvador Civil

América do Norte México Civil
Caribe Haití Civil

Jamaica Militar

quAdro 9. dePendênciA legAl

Região País Dependência

Cono Sul Argentina Civil
Brasil Civil
Chile Militar

Países andinos Colômbia Militar
Perú Civil

Venezuela Civil
América Central El Salvador Civil

América do Norte México Civil
Caribe Haití Civil

Jamaica Civil

Fonte: Flacso-Chile, Police Nationale d’Haiti e Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (Venezuela).
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sim como, a quem se subordina legalmente. “Na 
maioria dos países da região as polícias são de ca-
ráter civil e se encontram reguladas por sua lei or-
gânica, com diversos marcos jurídicos. Ademais, 
podem estar definidas na constituição, onde se 
faz referência a missão institucional” (Dammert, 
2008), mas isto não significa dizer que a lei esta-
belece claramente sua missão, funções, aspectos 
estruturais, tais como estrutura organizacional e 
de pessoal. 

Existem diversos tipos de polícias na região 
que podem ser agrupadas em duas grandes ca-
tegorias: por um lado, a polícia preventiva de ca-
ráter civil ou militar e com dependência do Mi-
nistro ou do serviço encarregado pela segurança 
pública no país27 (observadas mais atentamente 
neste documento); e por outro, a polícia judicial 
de caráter civil com dependência do Ministério 
da Justiça ou do poder judicial28. Também po-
dem ser classificadas por seu caráter federal ou 
local, isto é, pelo tipo de administração territorial 
que exercem. 

Retomando os quadros 7 e 8 constatamos que 
as instituições citadas podem ser analisadas atra-
vés do binômio civil/civil, isto é, possuem caracte-
rísticas e liderança civis e sua dependência legal 
também está a cargo civil (Argentina, Venezuela, 
El Salvador, México e Haití). Por outro lado, o 
Brasil, por exemplo, possui características mili-
tares, isto é, suas polícias preventivas são consi-
deradas constitucionalmente como força auxiliar 
do Exército, mesmo que sua dependência seja 
civil. Está vinculada ao Governador do Estado e 
coordenada pela Secretaria de Segurança Públi-
ca estadual. No caso Colombiano possui caracte-
rísticas civis, porém está dependente legalmente 
do Ministério da Defesa. O caso Chileno chama 
atenção por apresentar caráter e dependência 
militar, situação que se tenta alterar no país, mas 
que continua em vigor. 

4.  formAção e vAlorizAção ProfissionAl

Dentre os diversos temas relacionados ao des-
envolvimento e modernização institucional das 

polícias, tais como: definição do mandato po-
licial; gestão do conhecimento; relações com a 
comunidade; mecanismos de controle interno e 
externo; gestão de recursos humanos; orçamen-
to e planejamento institucional; planejamento 
operacional; saúde e segurança dos profissio-
nais; entre tantos outros, elegemos aqui explorar 
a formação e valorização profissional. Há algu-
mas décadas policiais da América Latina, com-
promissados com processos de modernização 
de suas instituições elegeram a formação como 
um tema central para a implementação de mu-
danças. Trata-se de um assunto nevrálgico que 
reúne experiências interessantes e investimen-
tos acadêmicos, ao mesmo tempo em que esba-
rra num conjunto de entraves comuns a muitos 
países da América Latina. Qual seja: 

Multiplicidade de escolas de formação.  �

Ausência de currículos mínimos e de uma  �
matriz curricular comum. 

Cursos de formação básica com carga horá- �
ria variada. 

Falta de corpo docente permanente e valo- �
rizado. 

Conteúdos defasados e que não dialogam  �
com o contexto enfrentado pelos policiais, 
às vezes, até dissociados dos marcos legais 
vigentes.

Conteúdos doutrinários que não valorizam  �
os saberes e práticas produzidos nas insti-
tuições. 

Ausência de formação continuada para todo  �
o efetivo, resultando em amplos intervalos 
de tempo entre a formação inicial e o mo-
mento de aperfeiçoamento para ascender na 
carreira policial. 

Dificuldade na aproximação entre acade- �
mias de polícia e universidades/centros de 
pesquisa. 

Em geral, esta tem sido a lista dos princi-
pais problemas apontados pelos distintos países. 
Várias ações já avançaram para dar conta destes 
desafios. Basicamente, o diálogo entre as institui-
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ções policiais e as universidades tem avançado 
paulatinamente. Já é possível acompanhar expe-
riências de cursos de extensão ou parte da forma-
ção policial sendo realizada em universidades, 
tal como ocorre na Colômbia, Brasil, Argentina 
(algumas províncias), Venezuela, por exemplo. 

Outro ponto fundamental é a construção de 
uma Matriz Curricular que oriente os diferen-
tes cursos de formação e aperfeiçoamento pro-
fissional. Países como Venezuela e Brasil estão 
buscando algo nesta direção. No Brasil, precisa-
mente, o governo federal, através da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (Senasp) cons-
truiu em 2004 a Matriz Curricular Nacional 
para a formação dos profissionais de segurança 
pública29. No caso brasileiro, o governo federal 
tem investido nas academias de polícias no in-
tuito de que estas absorvam a proposta da Ma-
triz como orientadora para a construção de seus 
cursos, ademais, a Secretaria citada, criou uma 
plataforma nacional para o ensino à distância 
que disponibiliza cursos online para profissio-
nais das diferentes instituições de segurança 
pública do país. Hoje estão disponíveis 54 cur-
sos que reúnem por ciclo30 de ensino cerca de 
200 mil profissionais31. De forma complemen-
tar, foi criada uma rede de universidades que 
tem oferecido cursos de pós-graduação em segu-
rança pública (Rede Nacional de Altos Estudos 
em Segurança Pública, Renaesp) a fim de dotar 
policiais e não policiais de informações quali-
ficadas sobre esta área de conhecimento. Vale 
destacar também os investimentos da Polícia 
Nacional da Nicarágua na inserção do enfoque 
de gênero na formação e no trabalho cotidiano 
entre os policiais. Ao falar de formação policial, 
três pontos merecem destaque. É comum que 
nos processos de modernização ou reforma ins-
titucional das polícias defina-se que a mudança 
de atitude, visão e a transformação da cultura 
organizacional e institucional só será feita com 
a mudança dos currículos. De fato, é verdade 
que qualquer mudança só é possível através do 
conhecimento ou do acesso a ele. No entanto, é 
comum que seja colocada na simples mudança 
de currículo esta tarefa. Verificamos que a mu-

dança curricular, sua atualização e diálogo com 
questões relacionadas às demandas da socieda-
de são fundamentais, porém, não suficientes. É 
preciso mais, já que novos currículos sozinhos 
não são capazes de imprimir uma nova visão de 
mundo para a atuação policial. Transformar o 
tema da valorização e formação profissional re-
quer vontade política. 

 Uma discussão importante sobre o tema 
é feita pela pesquisadora e especialista em se-
gurança pública Jacqueline Muniz, que afirma 
que as polícias passam por dilemas e parado-
xos em sua formação educacional. Segundo a 
autora, dentre as questões mais candentes que 
mobilizam o debate público sobre a reforma das 
polícias, destaca-se o processo formativo dos 
policiais. Note-se que, salvo raras exceções, as 
principais críticas da população e dos segmen-
tos civis organizados, identificam as práticas 
correntes de brutalidade policial, de uso exces-
sivo da força e demais empregos arbitrários do 
poder de polícia, como um dos efeitos perversos 
do “despreparo” e da “baixa qualificação pro-
fissional” destes atores. Reportam-se, portanto, 
ao descompasso existente entre a destinação 
das polícias de “servir e proteger” o cidadão 
preservando uma ordem pública democrática 
e contemporânea, e os conhecimentos, técnicas 
e hábitos aprendidos pelos policiais, que ainda 
estariam refletindo as doutrinas e mentalidades 
herdadas do nosso passado autoritário (Muniz, 
2001). Derivam, portanto, dessa discussão as 
influências da ideologia militar no trabalho de 
uma instituição cuja natureza é essencialmente 
civil, de proteção da sociedade e não de defesa 
do Estado. Talvez poucas profissões caracteri-
zam-se por evidenciar a importância do “fazer’. 
Fazer polícia é elaborar e testar, na prática e na 
realidade inadiável do dia-a-dia, o conhecimen-
to produzido no ambiente nas academias e das 
unidades de polícia. Neste campo, o conheci-
mento produzido é resultado das operações, 
mas também se configura insumo de novas 
ações, de modo que pode ser discutido, corrigi-
do e reorientado segundo um mandato definido. 
A pergunta que se faz é: onde está armazenado 
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este conhecimento? Como seria possível proce-
dimentalizar tais informações de modo a gerar 
um padrão de atuação que, pautado pelo man-
dato, pela legalidade e caracterizados pela dis-
cricionariedade, permita que os profissionais de 
polícia lancem mão desse recurso de maneira 
sistemática e cotidiana32. Alguns esforços estão 
sendo feitos nesta direção, como por exemplo, o 
trabalho desenvolvido pela Rede latino-ameri-
cana de Policiais e Sociedade Civil que produziu 
um livro contendo saberes e práticas policiais 
que reúne artigos acadêmicos que apresentam o 
“estado da arte” da discussão somado a relatos 
policiais sobre experiências bem concretas. Ou-
tro trabalho desenvolvido refere-se à publicação 
de estudos de caso produzidos pelos policiais 
no intuito de que os mesmos sejam absorvidos 
nos ambientes profissionais como estratégia de 
capacitação continuada33. 

O tema está totalmente em aberto e necessi-
ta ser produzido pelos informes específicos so-
bre a situação da formação policial na América 
Latina e Caribe. 

5.  PrinciPAis obstáculos e desAfios  
PArA A modernizAção    
dAs instituições PoliciAis

Os autores que discutem o tema na região já 
produziram alguns consensos sobre a matéria. 
Apresentamos abaixo, os principais obstáculos 
identificados e que parecem comuns a todos os 
países. 

Em geral, os obstáculos mais freqüentes são:

O mandato policial na América Latina não  �
está plenamente definido; não se pode con-
fundir missão da instituição e funções opera-
cionais com o mandato definido em lei. 

Países federativos possuem grande dificulda- �
de em integrar e articular o trabalho das dis-
tintas polícias; a diversidade de instituições 
implica em sobreposição de competências, 
falta de delimitação de funções. 

Há escassez de recursos humanos qualifica- �
dos que estejam trabalhando nos processos 
de gestão e modernização das polícias. 

Não são destinados orçamentos claros para  �
que as instituições possam pensar suas mu-
danças; em geral o orçamento está voltado 
para pagamento de pessoal e manutenção 
das unidades policiais. 

Mudanças constantes dos chefes e coman- �
dantes das instituições policiais; diante da 
alta rotatividade há grande dificuldade de 
se dar continuidade a processos que são ini-
ciados e que necessitam de investimentos ao 
longo prazo. 

Reformas realizadas de modo parcial e que  �
não tocam áreas estratégicas para as mu-
danças efetivas. 

Grande resistência institucional as mu- �
danças; em geral, determinados grupos no 
interior da instituição se recusam a aceitar 
novas propostas.

Estruturas, ainda, muito militarizadas que  �
impedem o processo criativo de mudança 
institucional; muitas vezes aqueles que lide-
ram processos de mudança, se não possuem 
apoio político, são perseguidos dentro das 
corporações. 

Baixa profissionalização dos corpos poli- �
ciais. 

Presença civil no diálogo e assessoria das  �
instituições policiais, ainda, é insuficiente. 
Isto significa que, ainda, rara a presença de 
técnicos qualificados que auxiliem a tomada 
de decisões de gestores; em geral, a visão é 
de que segurança pública é assunto exclusivo 
das polícias e tal fato prejudica sensivelmen-
te o avanço das reformas. 

Ausência ou debilidade dos mecanismos efe- �
tivos de controle interno e externo. 

6.  umA AgendA A ser discutidA...

É inegável que nos últimos 10 anos o tema da 
reforma policial e/ou desenvolvimento institu-
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cional das polícias ganhou força e visibilidade 
internacional. Diante dos quadros alarmantes 
de violência e criminalidade associados à aber-
tura democrática em nosso continente, o tema 
transformou-se em agenda prioritária. Porém, é 
preciso ir além da constatação óbvia de que é 
necessário melhorar as instituições policiais. De 
modo muito pontual e pragmático é preciso que 
o assunto saia dos círculos exclusivamente poli-
ciais para ganhar espaço no debates produzidos 
pela sociedade civil organizada e pelas diferen-
tes agências governamentais e internacionais. 

Experiências como observatórios de segu-
rança pública; fóruns nacionais, comissões 
parlamentares, redes de intercâmbio e reuniões 
multilaterais devem ser utilizadas para ampliar 
a discussão e construir proposições a ser pactu-
adas pelos diferentes países. 

Muitos esforços nesta direção estão sendo 
feitos no âmbito das Organizações dos Esta-
dos Americanos, das universidades e centros 
de pesquisa, de fóruns regionais e nacionais, 
como também, a experiência exitosa que temos 
ao longo deste mapeamento defendido que é a 
Rede latino-americana de Policiais e Socieda-
de Civil. Esta rede, em especial, pode ser po-
tencializada no intuito de ampliar o número 
de policiais latino-americanos que dela fazem 
parte, bem como incluindo novos atores da so-
ciedade civil organizada e da esfera pública. Há 
um campo fértil para ser trabalhado. Agora, é 
preciso criar estratégias claras para o fomento 
desta discussão em espaços institucionais dos 
diversos governos latino-americanos. Muitas 
comissões para a reforma estão sendo estabele-
cidas, tanto no âmbito do executivo, como do 
legislativo. Logo, é preciso compreender como 
funcionam e, em que medida se pode aportar 
conteúdos e sugestões para a construção de pro-
postas viáveis.

Vale salientar, ainda, que os processos de 
mudança que estão em curso precisam ser moni-
torados e avaliados. Neste caso, a sociedade civil 
organizada, as universidades e os centros de pes-
quisa possuem importante papel a desempenhar 

e podem ser estimulados a fazer este acompa-
nhamento pelos governos nacionais. 

Trata-se de tema fundamental para garantia 
do Estado Democrático de Direito em nossa re-
gião, por isto, deve ser tratado como um proble-
ma de todos: Polícia, Estado e Sociedade. 
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notAs

1 O emprego do termo “institucionalidade policial” 
neste mapeamento pode ser definido como os ele-
mentos que garantem a profissionalização da polí-
cia num Estado Democrático de Direito. 

2 Este último aspecto ainda pouco explorado em ra-
zão de uma visão equivocada que ainda se sustenta 
de não associar segurança pública a um dos direitos 
sociais fundamentais, tais como: educação, saúde, 
emprego entre outros. 

3 Importante fonte de informação sobre estudos de 
instituições policiais no contexto estadunidense 
é o Police Executive Research Forum (Perf) (www.
policeforum.org) que reúne policiais, gestores pú-
blicos e pesquisadores da área. Há também o Centro 

de estudos sobre policiamento orientado à solução 
de problemas (Center for problem-oriented policing 
www.popcenter.org), concebido pelo professor e 
pesquisador Herman Goldstein que, em 1959 reali-
zou o primeiro grande estudo sobre reforma policial 
no Departamento de Polícia de Chicago. A partir 
de então, o Professor Goldstein investiu em diver-
sos estudos aplicados sobre polícia e modelos de 
policiamento que resultou, por exemplo, no mais 
importante livro de sua autoria, intitulado Policing 
a free society. Há disponível versão em português 
publicada em 2003 pela Editora da Universidade de 
São Paulo – EDUSP. Ver também a biblioteca virtual 
do congresso americano – www.loc.gov que dispo-
nibiliza amplo acervo sobre o tema. 

4 Em especial os relatórios técnicos produzidos pela 
Faculdade latino-americana de Ciências Sociais (Fla-
cso) do Chile e pela Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), além dos estudos exploratórios pro-
movidos pela Rede latino-americana de Policiais e 
Sociedade Civil. 

5 Com o intuito de sanar tais distorções é fundamen-
tal que nos espaços de tomada de decisão, tanto em 
nível nacional quanto internacional, seja compre-
endido que a boa governança passa necessariamen-
te por estratégias democráticas de accountability 
que garantam transparência na condução de polí-
ticas públicas, prestação de contas e níveis de res-
ponsabilização. Para aprofundar a discussão sobre 
governança democrática ver Muniz, Proença Jr. e 
Poncionni (2009). 

6 Ver nota 6.

7  A Rede constitui-se em uma iniciativa da sociedade 
civil organizada em parceria com policiais que estão 
em níveis estratégicos de comando em suas corpo-
rações. O projeto teve seu início em 2006 graças ao 
apoio do Open Society Institute. Para mais infor-
mações, consultar www.policiasysociedad.org. Outras 
informações sobre funcionamento e atuação da Rede 
serão apresentadas ao longo do documento. 

8 Jacqueline de Oliveira Muniz, antropóloga é uma das 
fundadoras da Rede. Foi coordenadora acadêmica e 
uma das responsáveis pela definição das temáticas 
e metodologias a serem adotadas nos cursos e wor-
kshops promovidos pela Rede. Citação retirada de 
matéria produzida por Carola Mittrany em “América 
Latina: construção de polícias a varias mãos”, Portal 
Comunidade Segura, 14/11/2007, matéria disponível 
em www.comunidadesegura.org/?=pt/node/37211

9 Informações extraídas do artigo intitulado “Reforma 
Policial na América Latina: contribuições da Rede 
Latino-americana de Policiais e Sociedade Civil”, ela-
borado por Rachel Maître e Antonio Carlos Carballo 
Blanco e publicado em Cadernos Adenauer IX (2008). 
4. Segurança Pública, Rio de Janeiro, Fundação Kon-
rad Adenauer, janeiro 2009.
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10 No Chile, a polícia uniformizada de natureza essen-
cialmente preventiva denomina-se Carabineros de 
Chile. Já a Polícia de Investigações (judicial) é ex-
clusivamente responsável pela realização da inves-
tigação criminal.

11 De acordo com a Constituição Federal do Brasil em 
seu artigo 144.

12 Consultar www.psa.gov.ar. Sobre o processo de 
criação e consolidação da Polícia Nacional Aeropor-
tuária, conferir artigos do sociólogo Marcelo Fabián 
Sain, primeiro interventor desta Polícia e respon-
sável pela criação da Lei de Segurança Aeroportuá-
ria, bem como a inclusão de um novo modelo de ges-
tão que pretende investir na capacitação técnica dos 
profissionais e na despolitização da força policial. Os 
artigos estão disponíveis em http://www.psa.gov.ar/
index.php/articulos_interes.html 

13 Para maiores informações consultar www.policiana-
cional.gob.ve e www.consejopolicia.gob.ve. 

14 Para maiores informações consultar www.ssp.gob.mx. 

15 O Brasil possui mais de 5.500 municípios.

16 Conforme preconiza o Estatuto do Desarmamento 
de 2003.

17 A Força Nacional de Segurança Pública criou em 
2008 o Batalhão Escola de Pronto Emprego (Bepe) 
com a finalidade de formar quadros qualificados 
para atuarem em seus respectivos estados e nas mis-
sões estabelecidas pela própria FN.

18 Para maiores informações, consultar: www.mj.gov.br. 

19 Estimativa para o próximo censo nacional do México 
que dará início em maio de 2010. Fonte Instituto Na-
cional de Estadística e Geografía de México, www.e-
mexico.gob.mx

20 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (Ibge). www.ibge.gov.br 

21 O Governo Lula estabeleceu, em seus dois mandatos, 
Planos Nacionais de Segurança Pública que orien-
tam as ações estruturantes promovidas pela política 
nacional. Destaca-se como proposta inovadora que, 

ainda, carece de regulamentação e consolidação, o 
desenho de integração e articulação dos diferentes 
órgãos relacionados à segurança pública. O Brasil 
pretende estabelecer o Sistema Único de Segurança 
Pública (Susp) que seria responsável por dar o arca-
bouço conceitual e gerencial para as ações em âm-
bito municipal, estadual e federal. Consultar www.
mj.gov.br . Em 2008, o México lançou seu Programa 
Nacional de Segurança Pública 2008-2012, onde 
apresenta metas, estratégias e linhas de ação para os 
próximos 04 anos. Consultar www.ssp.gob.mx 

22 Fonte: http://un.org. Dados disponíveis em 28 de feverei-
ro de 2010. Para maiores informações, consultar http://
www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/ 

23 Dados referentes ao ano de 2006.

24 Fonte: www.policia.gob.ni 

25 Arias, Patricia (2009). “Marcos conceptuales y lega-
les del Mandato Policial en América Latina. Informe 
final, 2009”. Red de policías y sociedad civil.

26 No intuito ser fiel aos conceitos e seus significados 
empregados nas leis orgânicas, optamos por manter 
sem tradução para o português. 

27 Só na Colômbia e no Chile dependem do Ministério 
da Defesa.

28 Salvo no caso do Chile que tem dependência admi-
nistrativa do Ministério da Defesa.

29 Documento disponível no site www.mj.gov.br, bus-
car item segurança pública e matriz curricular. 

30 Cada ciclo de ensino dura 3 meses. Os cursos pos-
suem carga horária entre 40 a 60horas/aula. 

31 Dados referentes ao ano de 2010.

32 Parte desta discussão foi produzida pela pesquisa-
dora Luciane Patrício para fomentar o chat sobre 
formação policial entre os membros da Rede latino-
americano de policiais e sociedade civil.

33 Consultar publicações da Rede em www.policiasyso-
ciedad.org.




