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CIDADANIA

Polícia perto do cidadão foi a
base da reforma em Portugal
Foi necessário um trabalho longo e paciente com a polícia de Portugal, na transição de
um modelo dominado por militares treinados para a guerra para um modelo sob o
comando de civis preocupados com o envolvimento amistoso da polícia com as comunidades

Alberto Costa
Ex-ministro da Administração

Interna de Portugal e secretário-
geral do Partido Socialista

Português

C
omo tantos outros paí-
ses, Portugal herdou da
história um modelo po-
licial complexo, com
diferentes forças de se-

gurança. Uma força policia os gran-
des centros urbanos: é a polícia de
segurança pública. Outra força po-
licia as áreas e as estradas: é a Guar-
da Nacional Republicana. A investi-
gação dos crimes particularmente
graves é atribuição da polícia judi-
ciária. Outra ocupa-se de matéria
referente às fronteiras e aos estran-
geiros: é o Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras. Outra ocupa-se da
fronteira marítima e do domínio
público junto ao mar: é a polícia
marítima.

Esse é um modelo particularmen-
te complexo, que cria problemas de
coordenação e articulação, os quais
pude perceber ao longo da experi-
ência como ministro da Administra-
ção Interna e enquanto membro do
Conselho de Ministros da União Eu-
ropéia. Nos encontros do Conselho,
pude notar a dificuldade dos minis-
tros do Sul da Europa, com mode-
los policiais muito complicados em

comparação aos dos colegas nórdi-
cos, que, de uma forma geral, têm
uma única polícia e, portanto, cum-
prem com mais facilidade os impe-
rativos de racionalidade, articulação
e eficácia, que, naturalmente, de-
vem presidir o funcionamento de
qualquer estrutura policial.

Para contornar as dificuldades de
comunicação, seja em matéria in-
formativa, seja em matéria
operacional, criamos em Portugal
um gabinete de coordenação da se-
gurança, órgão presidido pelo mi-
nistro da Administração Interna,
composto de responsáveis por to-
dos os serviços e forças de segu-
rança e que procura justamente im-
primir uma direção unitária a todo
o trabalho, de forma que os objeti-
vos e as políticas não divirjam, dan-
do uma idéia incoerente de preo-
cupação das autoridades represen-
tativas do eleitorado.

Portugal tem, felizmente, um
perfil de criminalidade relativamen-
te baixo tanto no quadro europeu
quanto em comparação com outros
Estados não europeus. A tradição é
de uma longa preponderância do
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crime contra o patrimônio sobre os
crimes contra as pessoas, que ocu-
pam uma importância diminuta em
Portugal. São necessários dois me-
ses para que Portugal atinja o nú-
mero de homicídios que uma cida-
de como São Paulo alcança num
domingo. Esse é o perfil da
criminalidade portuguesa.

Mas, ao longo das últimas déca-
das, Portugal conheceu um fenôme-
no que marcou a história da política
de segurança pública no país. Esse
fenômeno foi a ligação do consu-
mo e do tráfico de drogas com a
expansão da pequena e média
criminalidades, muitas vezes dirigida
contra pessoas e não apenas contra
o patrimônio. Os furtos, roubos e
assaltos a pessoas e a estabeleci-
mentos começaram a se expandir
com o processo de crescimento do
consumo e do tráfico de drogas. E a
essa onda de pequena e média
criminalidades associou-se uma
aflitiva preocupação na opinião pú-
blica, porque essa criminalidade,
embora não sendo a mais grave de
todas, era extraordinariamente incô-
moda para o cotidiano dos cidadãos,
não apenas de uma camada restrita
da sociedade, mas, muito em parti-
cular, dos trabalhadores e da classe
média. As vítimas desses crimes já
não se identificam, como no passa-
do, com uma camada restrita da
população.

Tradicionalmente, são as forças
da direita que dão mais ênfase à
lógica de combate ao crime. É co-
nhecida a preocupação com a lei e
com a ordem, o que identifica certo
tipo de postura política: �law and
order� é uma terminologia anglo-
saxônica que corre o mundo nesses
dias de globalização. No entanto,
também as forças de esquerda, não
só na Europa como em outros paí-
ses, começaram a adotar outra pos-
tura em relação ao crime.

A esquerda, anteriormente, tinha
do crime, e nomeadamente em re-
lação ao crime contra o patrimônio,

numa espécie de concessão a
Rodrigues Bosques, idéias de que
o crime seria uma expropriação sel-
vagem pela qual os pobres, os
deserdados, arrancariam uma parte
do patrimônio ilicitamente concen-
trado nas mãos dos mais ricos. Na-

turalmente, essa concessão simplista
é ultrapassada quando as pessoas e
os estudiosos têm de reparar que,
empiricamente, milhares de traba-
lhadores e de pessoas da classe
média são atingidos pelo crime,
pelos assaltos, roubos e furtos. Isso,
é claro, cria uma outra visão e colo-
ca as forças de esquerda diante da
necessidade de travar batalha polí-
tica contra a criminalidade.

Esse fenômeno ocorreu em vá-
rios países da Europa e não apenas
nos anglo-saxônicos, onde atingiu
extremos particularmente graves.
Enquanto no Brasil discute-se a re-
dução da imputabilidade penal de
18 para 16 anos, países europeus

discutem a redução para 12 ou 8
anos.

Em muitas nações, como em Por-
tugal, a questão do crime inculcou-
se como uma questão da agenda
pública, da agenda política, e pas-
sou a ser incontornável, porque mi-
lhares de pessoas, sobretudo nas
grandes cidades, passaram a ter con-
tato diário com o crime, como víti-
mas. A experiência da vitimização
deixava de ser uma pura criação
imaginária, uma expressão de inse-
gurança subjetiva e individual, e
passava a inscrever-se no cotidiano
de muitas pessoas que não podiam
ser desprezadas como seres huma-
nos, como cidadãos e como agen-
tes políticos.

Num primeiro momento, a res-
posta dada a essa irrupção da ques-
tão criminal na cena pública foi uma
estratégia ditada por um conjunto
de matrizes militares, de que fala-
rei a seguir. A estratégia foi con-
centrar as forças policiais nas gran-
des cidades num número restrito de
encorporamentos, de �superesqua-
dras�, como também se dizia, e, a
partir deles, fazer incursões, mis-
sões de penetração a território onde
ocorriam os problemas. Tratava-se
de grupos de agentes policiais que
não tinham qualquer relação per-
manente específica com os territó-
rios, com os quarteirões e com as
áreas onde eram chamados a in-
tervir.

Essa política foi vulgarizada em
Portugal como a política das
superesquadras, e a linguagem ofi-
cial do governo da época era a das
divisões concentradas, para ficarmos
com a visão popular e a visão ofi-
cial. Essa política fracassou. Fracas-
sou nos índices criminais que não
baixaram; fracassou no espírito das
pessoas que não se sentiram mais
seguras. Ao contrário, com o desa-
parecimento das antigas pequenas
esquadras que existiam em alguns
bairros, as pessoas sentiram que a
proteção policial tinha fugido. E, às
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vezes, para bem longe. A vitória
do Partido Socialista em 1995, por
uma maioria quase que absoluta,
43%, significou uma mudança
governativa. Mudança que acarre-
tou um conjunto de invenções, um
conjunto de medidas de moderni-
zação do setor policial, do setor da
segurança pública. Ninguém desco-
nhece que a segurança está condi-
cionada por muitas outras áreas,
como a educação, o emprego, o
urbanismo e tantos outros domínios
que têm a ver com a qualidade de
vida dos cidadãos.

Mas tratemos de algo que é es-
pecífico de quem tem a responsa-
bilidade numa área mais estrita da
segurança que tenha a ver com o
setor policial. Procuraria resumir
sempre numa palavra ou duas as
dimensões principais desse proces-
so de inovação. A primeira palavra
desse processo é desmilitarização.
Tínhamos em Portugal uma polícia
de segurança pública que, embora
tendo nascido historicamente no
século passado como uma polícia
civil, era chefiada por um general
do Exército desde o golpe de 26
de maio de 1928. Portanto, durante
70 anos, o Exército regia essa
corporação com uma lógica militar,
com o apoio do Estado Maior, com-
posto de oficiais superiores, prove-
nientes também do Exército, com
uma lógica de comando idêntica,
análoga àquela que presidia a
estruturação das forças militares.
Além disso, todos os generais e ofi-
ciais superiores do exército portu-
guês tiveram, infelizmente, uma
experiência de guerra na África,
uma experiência de guerra
antiguerrilha, de antimovimentos
nacionalistas, que não só fez com
que eles tivessem uma concessão
teórica acerca da guerra e da arte
militar, como fez com que todos ti-
vessem uma experiência prática e
psicológica muito intensa da guerra
e de seus imperativos. E esta cir-
cunstância fez com que se transfe-

rissem também para a polícia as
categorias mentais próprias da dou-
trina militar.

Invariavelmente, as doutrinas
sobre a ação, as operações e as re-
presentações vão a outra parte, co-
nhecida na arte militar como um ini-

migo. Eram essas concessões, essa
visão do inimigo, que se aplicavam
mais ou menos explicitamente em
algumas situações e, implicitamen-
te, em outras, no relacionamento
com os suspeitos, que muitas vezes
são cidadãos inocentes e outras ve-
zes não. O direito funda-se na pre-
sunção da inocência, mas, em situ-
ações que suscitassem alguma dú-
vida ou alguma suspeição, os cida-
dãos eram, em geral, processados a
partir de uma mentalidade, um qua-
dro de processo militar de situações,
falando como os militares costumam
falar.

Entendemos, naquela altura, de
acertar Portugal pela hora dos paí-

ses da União Européia, países anglo-
saxônicos, e, portanto, em um pri-
meiro momento, acabar com esse
anacronismo derivado da ditadura
militar. Em um segundo momento,
facilitar � por circunstância da Re-
volução dos Cravos, pois foi um
golpe militar que desencadeou o
processo revolucionário em Portu-
gal � a permanência do agente mi-
litar. Isso fez com que as posições
militares se mantivessem, e foi pre-
ciso esperar 22 ou 23 anos, depois
de 25 de abril (a que se refere a
canção de Chico Buarque de
Holanda). Foi preciso esperar mais
de duas décadas para que a legisla-
ção acabasse com o exclusivo mili-
tar de governo e com o comando
da polícia de segurança pública,
para que fosse exonerado o último
general do Exército português que
mandou na polícia de segurança
pública.

Essa dimensão está encerrada na
vida pública portuguesa. Não have-
rá retorno no quadro democrático
de Portugal. Nenhum dos partidos
do Parlamento português se ergueu
contra essa iniciativa, que encon-
trou grande resistência em outros
países. Naturalmente, o modelo de
comando geral que era assegurado
por um oficial do Exército transita
para um modelo de direção nacio-
nal que nos faz adotar os modelos
que existem na França, Itália,
Espanha e em outros países e que
é o de uma organização crucial, não
tendo à frente um comandante, mas
sim um diretor nacional.

A segunda palavra que escolhe-
ria para resumir esse conjunto de
mudanças é a palavra �proximida-
de�. A proximidade ganhou na Eu-
ropa uma grande afinidade com o
processo de construção da União
Européia. Com a criação de pode-
res supranacionais, atingiu-se
generalizadamente, nos vários paí-
ses, a consciência de que é preciso
trabalhar e decidir tão perto dos ci-
dadãos o quanto possível. Se as or-
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ganizações públicas situam os ní-
veis de decisão do trabalho muito
longe dos cidadãos, elas são menos
eficazes, menos prestigiadas e sus-
citam menos confiança dos cida-
dãos.

Daí a idéia de proximidade. Pro-
ximidade dos cidadãos, proximida-
de dos seus problemas, proximida-
de das suas áreas de residência e
de trabalho, dos seus meios de trans-
porte cotidianos. Essa lógica de re-
gressar para próximo do cidadão
está hoje despertada na consciên-
cia européia.

E nós quisemos também que a
lógica da posição da polícia fosse
completamente diferente da lógica
da superesquadra e da concentra-
ção. Então, fizemos um movimento
inverso, quer na estruturação das
unidades das instalações, quer na
própria lógica do policiamento. Ao
invés das superesquadras, optou-se
por uma política das pequenas es-
quadras de bairros, com contingen-
tes limitados, uma arquitetura nova
e aberta para o exterior e muito vi-
dro, para que o cidadão possa ver
o que se passa lá dentro e lá de
dentro possa perceber o que se
passa lá fora. Clareza e transparên-
cia. Não foram criadas nas áreas
residenciais das pessoas de maior
poder econômico, foram criadas nas
zonas onde as classes trabalhadora
e média sentem cotidianamente o
problema do crime. Simultaneamen-
te, com essa filosofia de implanta-
ção de pequenas esquadras, preco-
nizamos uma lógica de conhecimen-
to e relacionamento cada vez mais
íntimo com os habitantes das áreas
policiadas. Quer dizer, ao contrário
da lógica das superesquadras, um
grupo de polícia passa a atuar na-
quele bairro, naquele meio de trans-
porte, naquela área, para desenvol-
ver uma relação de proximidade e
de conhecimento em torno dos pro-
blemas ali existentes.

Esta linha foi cumprida gradual-
mente, porque a construção de es-

quadras leva tempo e é dispendiosa.
No Porto e em Lisboa, há numero-
sas esquadras em bairros populares
que documentam isso. Em alguns,
são quadras bem bonitas, construídas
por arquitetos, com muito gosto,
dando ênfase a essa idéia de trans-

parência e à clareza. Uma segunda
idéia é a de proximidade, policia-
mento de proximidade. A terceira
está relacionada com a formação.
Durante décadas, os governos ne-
gligenciaram a formação dos agen-
tes policiais. Sobre os ombros des-
ses policiais, recaem muitas expec-
tativas e exigências, cada vez mais
aprofundadas. Porém, o investimen-
to público nessa matéria era escas-
so e eles não tinham uma prepara-
ção profissional específica. Já esta-
vam há muitos anos nos nossos ser-
viços. O grau de investimento era
elevado, mas os policiais ainda não
tinham se beneficiado com essa for-
mação específica. Cerca da metade

do efetivo policial tinha apenas qua-
tro anos de escolaridade, ao passo
que hoje estamos requerendo, no
mínimo, nove anos. A média das
admissões preenche o requisito dos
12 anos de escolaridade para as ca-
tegorias de base das organizações
policiais.

Tínhamos um problema: como
levar uma nova mentalidade, novos
conhecimentos, uma nova prepara-
ção às pessoas que se encontravam
dispersas por mais de mil locais. Há
mais de mil postos e quadras em
Portugal. Para poder trazer de novo
às escolas todo esse conjunto, su-
perior a 50 mil elementos, ainda que
por pouco tempo, precisávamos de
mais de quatro ou cinco anos. E era
preciso levar imediatamente uma
mensagem de novidade, de abertu-
ra e de modernização. Concebemos
um programa de formação contínua
contido num conjunto de vi-
deocassete com vários módulos,
acompanhado por monitores. Esse
programa foi assistido por centenas
de pessoas em todos os pontos do
país. Ensinaram e discutiram com
agentes policiais, sendo que, sim-
bolicamente, o primeiro módulo in-
cluído nesse programa de formação
contínua � e é com satisfação que
digo isso neste seminário � foi �di-
reitos fundamentais.� Simultanea-
mente, o Conselho de Ministros criou
um grupo com personalidades in-
dependentes para avaliar todo o
processo de formação nas escolas
de polícia. Todos os sistemas de trei-
no eram providenciados pelo con-
junto das forças e serviços de segu-
rança, sugerindo inovações e modi-
ficações, que foram sendo intro-
duzidas aos poucos. Tentaram até
corrigir algumas situações curiosas.
É o caso, por exemplo, de uma das
grandes escolas que tinham as mes-
mas exigências físicas, formulando
provas atléticas para homens e mu-
lheres. Isso fazia com que o núme-
ro de mulheres fosse muito mais
reduzido que o de homens.
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Uma das conseqüências dessa
averiguação exaustiva foi corrigir tal
deficiência, estimulando a entrada
de mulheres. Para isso, foi incluída
uma disciplina no sentido de apoiá-
las. Neste momento, está também
em processo de reforma a antiga
Escola Superior de Polícia, que irá
evoluir para um instituto superior
de administração interna, voltado
para todas as forças policiais e não
apenas para uma específica. A idéia
é, portanto, ultrapassar aquela situa-
ção em que cada organização, de
uma forma corporativa, forma seus
elementos. Desde que entram para
a escola, são incorporados se obti-
verem êxito e, na mesma lógica, é
criada uma perspectiva mais vasta,
fazendo com que, no mesmo insti-
tuto, elementos que se destinam às
várias forças e a serviços de segu-
rança possam aprender. A forma-
ção profissional foi, portanto, uma
das grandes apostas que estiveram
presentes no processo português.
Devo dizer que, no meio desse pro-
cesso, encontrei ocasionalmente um
grande publicitário brasileiro, que
me disse: �Você fala de um assunto
que nem imaginava existir. Nunca
soube que era preciso formar os
agentes da polícia�. Isso, de certa
maneira, funcionou em Portugal,
porque a formação da polícia não
estava na agenda pública. Hoje, tor-
nou-se uma questão central do fato
político. Quando há problemas, não
está em jogo somente a responsa-
bilidade individual, mas também o
treino recebido. Houve, por exem-
plo, uma cena difícil, envolvendo o
uso incorreto do bastão quando a
polícia entrava numa fábrica. De-
pois de uma grande confrontação
com o general que comandava a
polícia, foi determinado um proces-
so disciplinar. No final desse pro-
cesso, apurou-se que os elementos
que haviam usado o bastão daquela
maneira o fizeram não por culpa
ou desforra, como alguém havia dito
no Parlamento português, mas por-

que haviam sido ensinados a bater
daquela maneira. Portanto, a solu-
ção foi arquivar o processo e alte-
rar as regras de ensino que haviam
conduzido àquela forma de lidar
com as pessoas.

Outra idéia fundamental da re-

forma é a transparência. Existia uma
atmosfera de suspeição e desconfi-
ança em torno dos procedimentos
policiais. Muitas pessoas apresen-
tavam queixas de espancamento,
havia casos graves e casos de mor-
te, embora menos freqüentes que
em outros países. E, teoricamente,
havia a abertura dos inquéritos po-
liciais, que não chegavam a qual-
quer espécie de sanção ou divulga-
ção pública dos resultados. Isso le-
vou-nos a pensar que, como condi-
ção exclusiva do poder disciplinar,
encaminhar esses processos aos
chefes policiais era insuficiente e
não gerava um clima de confiança
entre os cidadãos e a polícia. Para

restaurar essa confiança, foi indis-
pensável criar uma grande inspe-
ção geral da administração interna,
fora do corpo de qualquer estrutura
policial, cuja cúpula era composta
de magistrados de grande reputa-
ção no país e de inspetores recru-
tados por sua alta competência em
todas as forças policiais e na Inspe-
ção Geral de Finanças, para poder
fazer estruturamento de matéria eco-
nômica, um Corpo altamente quali-
ficado, dirigido por esse conjunto
de magistrados que inquirem, ave-
riguam, sindicam, processam e têm
possibilidade de levar até o fim a
propositura de sanções. Isso foi
acompanhado da regra de que a
conclusão de qualquer inquérito
passa a ser conhecida pela opinião
pública, no máximo, 45 dias a con-
tar do início do processo, quando
está na inspeção geral da objeção
interna. E esta circunstância, pela
averiguação cuidadosa das queixas,
possibilitou o seu rápido exame,
gerando uma situação relativamen-
te nova, com maior apuro do pro-
cedimento por parte da polícia e
de maior confiança por parte dos
cidadãos. Em 1997, houve uma di-
minuição de 50% das queixas apre-
sentadas contra a polícia. E muito
importante, esta inspeção geral per-
mitiu que, em muitos casos de quei-
xas imaginárias, os policiais fossem
ilibados, enquanto que, no passa-
do, processos arquivados deixavam
no público desconfiança sobre a
profundidade e a isenção da averi-
guação. Quando a Inspeção Geral
da Administração Interna conclui que
não se provou, que é arquivado, que
não houve culpa, o público fica sa-
bendo que a queixa do cidadão era
infundada, injusta contra o policial.

Vamos a outra questão: a do po-
liciamento por objetivos. Normal-
mente, a ação policial é voltada para
o infrator e essa é a relação mais
estudada, esquematizada. Preocupa-
mos também com as vítimas, cida-
dãos e cidadãs de todas as classes
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sociais que passaram a ter conheci-
mento do crime. Então, criamos um
programa para as escolas, sendo
este especialmente voltado à pro-
teção de crianças e jovens, com efe-
tivos, viaturas e meios de comuni-
cação próprios, que possibilita um
diálogo com as crianças de maneira
a tornar a imagem da polícia mais
atraente e a fomentar laços que,
naturalmente, tenderão a durar ao
longo da vida desses jovens e des-
sas crianças. Além desse programa
denominado �Escola Segura�, cria-
mos um para os idosos, que, em
Portugal, são uma das camadas que
se sentem, pelo menos subjetiva-
mente, mais inseguras, porque são
também vitimas de práticas crimi-
nais. Uma última idéia muda a or-
ganização da polícia em Portugal. É
a idéia de participação. Partimos do
princípio de que só é possível mo-
dernizar estruturas estabelecendo
interlocução com aqueles que tra-
balham na própria instituição, que
conhecem os seus problemas, es-
tando organizados em associações
que naturalmente selecionam as
personalidades mais representa-
tivas. Elas são fundamentais para
criar os consensos e as funções ne-
cessárias para modernizar estrutu-
ras complexas, que, naturalmente,
tendem a fechar-se sobre si própri-
as e a defender as suas identidades
cons-truídas ao longo de muitas dé-
cadas e, às vezes, séculos de inér-
cia. Por isso, propusemos à Assem-
bléia da República iniciativas
legislativas reivindicando direitos
associativos e de participação e con-
sagrando a presença das associações
representativas dos policiais em ór-
gãos como o Conselho Superior de
Polícia e no próprio Conselho de
Disciplina, para que, antes da apli-
cação de qualquer pena, os repre-
sentantes das associações profissio-
nais pudessem se pronunciar sobre
esses processos, a fim de que o
ministro, ao examinar a justiça da
pena, conhecesse o ponto de vista

assumido pelos representantes dos
policiais.

Essas foram algumas linhas bási-
cas de um processo de moderniza-
ção não acabado. Aliás, algumas
dessas iniciativas, como, por exem-
plo, a formação, só com mais tem-
po darão os seus frutos. Foi por isso
que, simultaneamente, fizemos uma
grande renovação dos efetivos hu-
manos. Há quatro ou cinco anos,
houve um período de dois anos sem
uma única entrada na polícia. Subs-
tituímos essa política por uma de
grande abertura para novos efeti-
vos, mais jovens e mais instruídos,
mais bem preparados, com mentali-
dade mais moderna. Isso é extraordi-
nariamente visível pelo público.

Nas minhas viagens por Portu-
gal, muitas pessoas me diziam que
os policiais novos eram ótimos e
que os outros eram diferentes. Isso
era decorrente da política de mo-
dernização. Mesmo os elementos
mais idosos, não querendo ser ul-
trapassados por seus novos colegas,
alinhavam-se também nesse proces-
so de modernização.

Sabemos que as experiências
nacionais não são transferíveis. Os
modelos sociais e os policiais não
são exportáveis. Mas, num mundo

globalizado, temos que aprender uns
com os outros e refletir sobre as
experiências e as dificuldades que
os outros tiveram. Acreditamos pro-
fundamente que essa reflexão é útil.
De minha parte, quando visitei vá-
rios países da Europa, conversei com
ministros do Interior, visitei escolas
e procurei aprender a partir das
experiências ali vividas. Penso que
isso foi útil para Portugal. Por isso,
creio que o ideal que podemos
manter aqui é um diálogo, bom para
Portugal, mas também bom para o
Brasil e favorável às nossas re-
lações.

Quando ministro, tive a honra de
promover a primeira das reuniões
dos responsáveis ministeriais pela
segurança dos vários países que fa-
lam a língua portuguesa. Não sou
dos que pensam que a Europa deva
ser a única direção de Portugal.
Acredito num diálogo luso-brasilei-
ro e também num diálogo no interi-
or da lusofonia, em que as moder-
nas questões de segurança sejam
também um ponto de interesse co-
mum. Oxalá esta minha modesta
reflexão sobre o que se fez em Por-
tugal possa contribuir para o pro-
gresso das relações entre os nossos
dois povos!
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