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Introdução 

Nas últimas três décadas muitos trabalhos acadêmicos e intervenções foram produzidas em prol 
de melhorias no Sistema de Segurança Pública (Durão & Coelho, 2020). Um dos promotores centrais da 
tendência de fomentar estudos críticos e substanciais foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outras 
organizações não governamentais (ONGs), que se beneficiaram muito dos debates produzidos a partir de 
centros de estudos de violência em Ciências Sociais.  

Além disso, na primeira década deste milênio, um grande investimento do governo federal abriu 
o ensino acadêmico a policiais e ampliou sua formação latu sensu. Muitos profissionais da segurança 
começaram a ter algum tipo de contato com a produção acadêmica, com enfoque especial nas áreas do Direito, 
Humanidades e Administração Pública (Pinto et al. 2014) e muitos deles se organizaram eles mesmos para 
pensar e repensar sua ação e corporação, enquanto se preocupavam em não perder a identidade profissional, o 
que conduziu em alguns casos à formação de movimentos coletivos ou mais difusos de atuação. O Movimento 
dos Policiais Antifascismo é um destes casos e é nele que este projeto se centra. 

A trajetória deste projeto de iniciação científica veio sendo gestada desde 2019 a partir de um 
projeto mais amplo na categoria de Bolsa Auxílio Social (BAS) do programa de permanência estudantil da 
Unicamp: “Policiais em Movimento: Sindicalismo, Democratização e Religião”, coordenado pela mesma 
orientadora. Por meio dele, foi possível publicar três artigos que motivaram o convite ao discente e à docente 
envolvidos a colaborar com o projeto “Police Unions, Democratic Transformation, and Social Justice”, 
coordenado por Beatrice Jauregui, na University of Toronto, Centre for Criminology and Sociolegal Studies. 
e financiando pelo Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (2021-2025)1. 

No entanto, a liberdade de organização e de sindicalização para profissionais da segurança não é 
a mesma daquela concepção que se aplica aos demais trabalhadores em geral. No Brasil, a proibição de 
exercício de greve ou outras formas de reivindicação de direitos já era uma realidade à Polícia Militar. Contudo, 
após as greves de policiais civis no Espírito Santo em 2017, este impedimento foi estendido a todas as forças 
de segurança do país por meio do julgamento do RE 654432 em abril de 2017 (Haas & Vaintraub, 2017). 
Mesmo com estas restrições legais, e embora haja o receio de punições disciplinares, muitos policiais 
continuaram a mobilizarem-se e têm assumido a liderança de grupos diversos, bem como sindicatos e 
associações de cabos e soldados, chamando a se envolver, por vezes, também profissionais da mesma categoria 
mais próximos à academia e, dessa forma, desenvolvendo redes com pretensões de articulação no país e de 
exploração da sua capacidade representativa (Farias, 2008). Muitos policiais arriscaram até mesmo lançarem-
se em candidaturas nos processos eleitorais. 

Mesmo levantando controvérsias, a mobilização policial também tem manifestado em público a 
pluralidade das polícias no seu seio. O que o singulariza é que institui para si como principal objetivo a reforma 

                                                            
1 Os artigos foram publicados entre 2020 e 2021. Conferir Durão; Silva; Souza (2020), Durão; Souza (2020) e Durão; 
Souza (2021). Susana Durão é pesquisadora coordenadora no Brasil e Wellynton Souza é pesquisador assistente. 
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do campo da aplicação da lei e dos entendimentos sobre segurança pública no país, enfatizando a necessidade 
de construção do policial como trabalhador.  

Este projeto de pesquisa centra-se no referido movimento em prol de melhor conhecer a sua 
realidade e daqueles que o compõem, bem como da problematização do envolvimento de policiais na política 
partidária. Ainda, é intenção entender de que modos e que meios o movimento pode estar configurando os 
movimentos associativistas e sindicais corporativistas nas polícias do país.  

De maneira geral, a presente pesquisa tem como intenção a produção de um inventário 
documental sobre esse movimento por meio da coleta de arquivos de mídia autorais do mesmo e de narrativas 
orais de seus membros. É visado explorar as razões de formação do movimento, formatos de organização e 
atuação, pautas defendidas, as realidades empíricas dos membros e, fundamental, as propostas e visões para a 
atuação associativa e sindical nas polícias brasileiras. 
 
Metodologia  

 A pesquisa foi estruturada em dois momentos: o primeiro foi de caráter documental e o segundo 
direcionada para realização de entrevistas semi-estruturadas em profundidade. Inicialmente foram mapeadas 
as plataformas pelas quais o movimento se organiza e difunde suas ideias. Há presença do movimento nas 
principais redes e plataforma de mídias sociais atuais, que são o Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, mas 
com presença mais acentuada nas três primeiras. É perceptível uma estrutura de organização em comum entre 
essas plataformas: o movimento cria um perfil ou página ou canal central que faz referência ao movimento na 
sua dimensão nacional e outros perfis ou páginas ou canais são ramificados de acordo com o crescimento e 
estruturação do movimento nos estados brasileiros. Além destas, o movimento também possui um blog próprio 
chamado Policiais Antifascismo.  

Feito este mapeamento, a segunda ação foi de coleta documental. O exercício foi de checar e 
coletar publicação por publicação nestas plataformas, como uma espécie de mineração de arquivos de mídia 
(imagens, textos jornalísticos, notas e artigos autorais que o movimento publica, e vídeos resultantes de 
transmissões ao vivo (livestreams)). Os conteúdos de cada um destes documentos foram sistematizados em 
códigos e, em seguida, foram feitas leituras densas para identificação de especificidades, ideias centrais e 
escrita de sínteses interpretativas do conteúdo a fim de traçar um panorama geral das informações.  

O segundo momento da pesquisa foi centrado na execução das entrevistas. Teve-se como 
referencial metodológico a técnica snowball2. A partir das plataformas/redes sociais em que foram colhidos os 
documentos, pode-se ter contato com algumas pessoas-chave do movimento. Por meio e a partir das indicações 
destes por novos participantes foi-se montada a rede de entrevistados. As narrativas tiveram o mesmo 
tratamento de sistematização, leitura e escrita de sínteses da primeira etapa da pesquisa.  

 
Resultados, discussão e considerações finais 

Sendo a polícia uma instituição central do Estado, bem como um indicador da qualidade do próprio 
regime democrático (Bayley, 2005), a necessidade de mudanças a ela e ao policiamento é fundamental em 
sociedades que transitaram de governos autoritários para a democracia. Embora isto, como argumenta Marks 
(2000), modificações no Estado, bem como alterações na legislação, política e constituições, por si só, não dão 
automaticamente origem à uma transformação das polícias e do policiamento. Tal transformação depende dos 
próprios agentes policiais e isto envolve desafios internos às forças, que podem vir a ser eficazes quando 
organizados coletivamente. De diversas maneiras, a polícia não somente reflete o Estado, mas também é 
responsável pela prevenção ou promoção de alterações no mesmo. 

Muitos grupos de policiais têm se esforçado em torno da sindicalização e aumento de direitos sociais 
e trabalhistas, configurando-se como um fenômeno global. Contudo, avanços das “políticas do trabalho 
policial” (police worker politics – PWP), como Jauregui (2022) caracteriza, diferem no tempo e no espaço. 

                                                            
2 Segundo Bernard (2005 apud Vinuto, 2014:204), o uso dessa técnica é um método de amostragem em rede funcional 
para se estudar populações que são difíceis de serem acessadas, seja por serem pequenas em quantidade e dispersas 
em grandes áreas, seja por serem estigmatizadas ou por serem membros de um grupo de elite que não demonstram 
interesse ou preocupação com as necessidades de produção de dados para a pesquisa científica. No caso desta pesquisa, 
a dispersão regional obrigou à escolha desta metodologia. 
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Esta expressão é uma categoria “guarda-chuva” que trata de interações mais ou menos organizadas 
coletivamente por policiais e que os tornam reconhecíveis como um coletivo de sujeitos trabalhadores e 
portadores de direitos. A concepção de políticas do trabalho policial pode envolver formas sutis, espontâneas 
ou até subconscientes de interação relacionadas à subjetivação dos profissionais da segurança como 
trabalhadores, sendo estes dotados de capacidades e interesses singulares, e também envolvendo outras 
comunidades de trabalhadores e a sociedade em geral.   

Especificamente sobre o Brasil, muitos trabalhadores das polícias civis e militares têm exercido um 
papel central na formação de movimentos sociais e grupos de atuação em rede em prol de melhores condições 
de trabalho e salários dignos, embora com limitações legais. O Movimento dos Policiais Antifascismo é um 
destes casos. Sua fundação aconteceu em 2017 apoiada por um Manifesto3 que concentra seus princípios 
estruturantes, ideológicos e práticos. 

A partir da análise documental, pôde ser delineado que o movimento é uma rede nacional formada 
principalmente por policiais civis e militares das baixas e altas patentes, mas contando também com a atuação 
de profissionais de todos os tipos de forças de segurança do país que intentam participar da vida política para 
uma outra segurança pública no Brasil. Além disso, ele se utiliza de uma série de ferramentas e frentes de 
atuação: realização de eventos locais e nacionais, como os Seminários e Congressos anuais, organização em 
rede e através das redes sociais por meio de páginas e perfis nos quais publicam produções autorais e 
compartilham suas ideias e feitos, e relacionamento com outras organizações e movimentos da sociedade civil 
que se aproximam do que defendem os policiais antifascismo e fazem parte das realidades individuais de seus 
membros4. 

O Movimento dos Policiais Antifascismo é uma das formas mais singulares de políticas do trabalho 
policial e demonstra ser uma existência relevante em diversas razões. Primeiro, ele mostra ao público que 
existem agentes policiais preocupados com o andamento do regime democrático e o problemático policiamento 
brasileiro. O movimento retirou do isolamento individual vários profissionais da segurança que partilhavam 
indignações em comum em relação ao modo como as corporações tem sido completadas por um discurso 
belicista, de guerra às drogas e do heroísmo policial violento e ufanista que viria a ser uma das expressões da 
extrema-direita no país.  

De acordo com o movimento, tem ganhado corpo no Brasil uma “forma de vida” fascista antes mesmo 
da última eleição presidencial em 2018. Inspirados pelo prefácio de Foucault para o livro O Anti-Édipo 
(Deleuze e Guatarri, 1977), o movimento define fascismo não simplesmente como uma forma de Estado, mas 
como uma forma de vida. Trata-se de uma perspectiva violenta baseada na guerra às drogas que começou a 
aparecer primeiro dentro das forças policiais, mas sinalizando uma tendência geral na sociedade. Este fascismo 
não é produzido “de cima pra baixo”, ele é identificado no crescimento diário de cidadãos exaltando a 
linguagem e a lógica de guerra, reforçando a ideia de violência como o meio de resolver problemas sociais. 
Posicionando-se contrário a isto, o movimento se intitulou antifascismo.  

Segundo, ele oferece uma visão singular acerca da noção da própria polícia no Brasil. Contrários a 
duas grandes narrativas existentes no país, uma que identifica o policial como herói e guerreiro (uma fantasia 
bem expressada pela extrema-direita e bolsonarismo atuais) e outra que o identifica como bandido e assassino 
(um imaginário comum de esquerda e intelectual no Brasil), os policiais antifascismo defendem a necessária 
construção dos policiais como trabalhadores. Como declaram em seu Manifesto de fundação: 

Policiais devem ser construídos como trabalhadores! O reconhecimento do direito de greve, 
de livre associação, de livre filiação partidária, bem como o fim das prisões administrativas, 
são marcos nesta luta contra a condição de subcidadania à qual muitos policiais estão 
submetidos. Acreditamos que este é o único caminho pelo qual policiais possam vir a se 
reconhecer na luta dos demais trabalhadores, sendo então reconhecidos por toda classe 
trabalhadora como irmãos na luta antifascismo5. 

                                                            
3 Conferir manifesto dos policiais antifascismo aqui: <http://policiaisantifascismo.blogspot.com/2018/03/manifesto-
dos-policiais-antifascismo-o.html?view=timeslide>. 
4 Muitos membros do Movimento dos Policiais Antifascismo têm já um consolidado histórico de atuação em grupos 
contra violência a LGBTs, como a RENOSP, antirracista, como o Movimento Negro Unificado (MNU), sindicatos e 
associações policiais, bem como têm afinidade a associações como a de juízes e juristas pela Democracia (AJD e ADJD, 
respectivamente). 
5 Segunda diretriz do Manifesto dos Policiais Antifascismo. 
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Os policiais antifascismo acreditam que a construção de uma nova identidade ao policial, bem como 

uma nova ideia de polícia, é um passo fundamental para uma mudança radical no policiamento. Construir o 
policial como trabalhador e reconhecê-lo como suscetível às mesmas vulnerabilidades que acometem outros 
trabalhadores é uma maneira de ir contra a uma percepção que exalta ações violentas no policiamento.  

Terceiro, ele tem propostas concretas para uma reforma institucional das polícias. Os membros do 
movimento se alinham à Proposta de Emenda Constitucional 51, de autoria do ex-senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) e apresentada em 2013 ao Congresso. Envolvendo uma série de especialistas da Segurança Pública, a 
PEC 51 foi uma ampla tentativa de reformar a organização e arquitetura das instituições policiais. A partir 
dela, o movimento pontua uma necessária distinção entre a polícia e o Exército, oportunidades semelhantes de 
progressão de carreira, um sistema de ciclo único que faz com que todos policiais possam executar todas tarefas 
da polícia e a promoção de transparência, accountability, controle externo e respeito pelos direitos humanos.  

Por outro lado, movimento não é imune a desconfortos e a dificuldade em construir sua legitimidade 
pública. Em julho de 2020 foi noticiado que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria 
de Operações Integradas (SEOPI), tentou enquadrar o movimento como terrorismo e produziu um dossiê para 
mapear e monitorar os policiais antifascismo, bem como seus simpatizantes. Esta ação aconteceu após estes 
policiais publicarem o manifesto “Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia Popular”, que contou com 
apoio de mais de 500 trabalhadores da segurança pública do país. Contudo, no mês seguinte o Supremo 
Tribunal Federal determinou a suspensão destas atividades pelo Ministério, o que foi recebido por grande 
comemoração pelo movimento6. 

No entanto, o movimento experimenta também uma grande dificuldade de se relacionar com o campo 
político à esquerda. Após as reações em protesto ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, um 
dissenso sobre quem pode se intitular antifascista tomou dimensão internacional. Mark Bray, que é autor do 
manifesto anarquista “Antifa” (2017), escreveu em seu perfil no twitter “Não, não, não não... Se você é 
realmente antifascista, então largue seu emprego!” [“No no no no no... If you’re really an antifascist then quit 
your job”], em resposta a um vídeo em que Leonel Radde aparecia segurando o referido livro. Posteriormente, 
Radde respondeu a ele com um outro vídeo justificando a atividade policial e a defesa do antifascismo entre 
policiais, afinal, é mais útil à democracia um policial progressista dentro da instituição do que fora dela7.  

 
É fascista o policial que investiga o homicídio da Marielle Franco? É fascista o policial que 
investiga mortes de pessoas nas periferias no Brasil, que são a grande maioria das vítimas? 
Ou por exemplo o policial que investiga uma situação de lei Maria da Penha, de violência 
contra a mulher? Ou uma questão de racismo? Esses policiais são fascistas? E os policiais 
que se mobilizam em prol da democracia não merecem qualquer tipo de respaldo e respeito? 
É toda a instituição fascista? Bom, eu acho que fica uma reflexão pra gente, né, se tem que 
ter uma linha de raciocínio lógica que sustente essa tese. E a gente tem que pensar também 
se são pessoas que nós queremos dialogar e se nós queremos melhorar a situação do país, que 
vai passar pela polícia. 

 
Não é uma novidade a participação de policiais na vida política. Mas ela tem sido predominantemente 

alinhada à ala conservadora e cristã, e é frequentemente associada às Bancadas da Bala, Militar e Evangélica 
quando focados os processos eleitorais (Berlatto et al., 2016). Contudo, diferente deste cenário, muitos 
policiais antifascismo lançaram candidaturas próprias em 2020, por exemplo. Os dados coletados mostraram 
que 24 candidaturas foram feitas e identificadas por “Bancada Antibala”, numa clara referência àqueles da 
direita. Eles mostraram ser uma novidade e complicaram a narrativa do policial herói ao mesmo tempo que 
contrariaram os ideais que fundamentam a retórica do bolsonarismo e de grupos conservadores e militares.  

                                                            
6 Conferir notícia e manifesto pela democracia aqui, respectivamente: <https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-
valente/2020/07/24/ministerio-justica-governo-bolsonaro-antifascistas.htm?cmpid=copiaecola>; 
<http://policiaisantifascismo.blogspot.com/2020/06/500-policiais-assinam-manifesto-contra.html>. 
7 Conferir os tweets de Bray e Radde, publicados em 05 e 06 de junho, respectivamente, nos 
seguintes links: <https://twitter.com/Mark__Bray/status/1268901798502424576>; 
<https://twitter.com/LeonelRadde/status/1269121061137907713?s=20>. 
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Com base nisto, pode ser afirmado que o movimento demarcou um novo formato de organização de 
policiais no cenário de mobilização por direitos sociais e trabalhistas destes profissionais, tencionando a 
ampliação da discussão sobre segurança pública. A novidade e singularidade é que eles concatenam a 
necessidade de reforma da instituição com a necessidade de construção de uma nova subjetividade ao e 
entendimento sobre o policial, enquanto se preocupam em trazer estes profissionais ao centro do debate 
político.  

É evidente que o Movimento dos Policiais Antifascismo desafia os entendimentos e status quo da 
polícia e policiamento no Brasil. Eles fornecem uma agência a partir da qual demonstram novos formatos de 
atuação e indicam a formulação de políticas do trabalho policial inovadoras, que são preocupadas com o 
processo de democratização dentro e fora das instituições policiais. Com o desenvolvimento de uma ideologia 
consistente e na construção de legitimidade perante a sociedade, este grupo dissidente mostra-se ser um agente 
potencial para mudança da cultura e prática policial, mas também da cultura social brasileira mais geral.  
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