
A orientação pedagógica e prática do trabalho e do conhecimento 

policial traduz-se em diversos questionamentos: Será que os 

policiais são aquilo que aprendem a ser nas academias? Como lhes 

é transmitido conhecimento? E como aprendem? Que sentidos

de si, como “elemento policial”, e que sentimentos de corpo foram 

antropológica e historicamente erigidos em diferentes lugares do 

mundo? De que modo as diferentes esferas e disciplinas penetram 

o conhecimento dos polícias? Que contributos poderão as ciências 

sociais e criminais oferecer ao conhecimento, legitimação e crítica

da formação e aprendizagem policiais? O workshop apoia-se

na convicção de que as ciências sociais e criminais devem estar 

atentas ao que significa aprender, conhecer e produzir saber sobre 

e na prática do policiamento. Estas devem estar atentas ao que 

se imprime na instituição mas também na prática quotidiana 

desse trabalho peculiar. É determinante desenvolver um debate 

que tenha em conta exemplos de diferentes situações e contextos 

socioculturais. O evento “Polícia, Saberes e Formação” apoia-se 

na convicção e que as ciências sociais, criminais e policiais devem 

estar atentas ao que significa aprender, conhecer e produzir saber 

sobre e na prática do policiamento. Estas devem estar atentas ao 

que se imprime na instituição, mas também na prática quotidiana 

desse trabalho peculiar. É determinante desenvolver um debate 

que tenha em conta exemplos de diferentes situações e contextos 

socioculturais.
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Polícia, Saberes e Formação desenvolve-se no âmbito

do projeto “COPP-LAB: Circulações de Polícias em Portugal, 

África Lusófona e Brasil” (PTDC/IVC-ANT/5314/2012),

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia

em Portugal a decorrer entre 2013 e 2015

no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

(com coordenação de Susana Durão).



1 6  d e  O u t u b r O
SESSÃO I: O CAMPO DA SEGURANÇA E O SABER-FAZER POLICIAL
Moderação: Cristina Maria Zackseski (NEVIS-UNB)

09:30 > Bruno Amaral Machado (NEVIS-UNB)

 Investigação, sistema jurídico e o inquérito policial:
 Organizações, discursos e práticas
10:00 > Arthur Trindade Maranhão Costa (NEVIS-UNB)

 A reconfiguração do campo da segurança pública e as novas identidades
 profissionais

10:30 >  Debate + Cofee-break

11:00 > Analia Soria Batista (NEVIS-UNB)

 Trabalho e “savoir faire”: Os Agentes Penitenciários do Distrito Federal

11:30 > Maria Stela Grossi Porto (NEVIS-UNB)

 Fluxos e Dinâmicas do Sistema de Justiça Criminal nas Representações
 Sociais dos operadores envolvidos

12:00 >  Debate + Almoço

SESSÃO II: TRANSMISSÃO E CIRCULAÇÃO DE SABERES POLICIAIS
Moderação: Manuel Monteiro Guedes Valente (ICPOL-ISCPSI, PSP)

14:30 > Susana Durão (ICS-UL, CEMI-UNICAMP) e Daniel Seabra Lopes (SOCIUS-ISEG)

 Modelos e dinâmicas da pedagogia policial portuguesa em democracia:
 O que representa aprender a ser oficial de polícia?

15:00 > Conor O’Reilly (Durham Univ.) e Joana Oliveira (ICS-UL)

 Navigating the Currents of (Transnational) Policing Knowledge Transfers:
 Reflections on the Cape Verde Police

15:30 > Cristina U. Rodrigues (CEI, ISCTE-IUL)

 Os “portuguesinhos”: Regresso e (re)integração de oficiais angolanos
 que estudaram em Portugal

16:00 >  Debate

1 7  d e  O u t u b r O
SESSÃO III: QUEM FALA DE POLÍCIA? 
Moderação: Susana Durão (ICS-UL, CEMI-UNICAMP)

09:30 > Maria Claudia Coelho (UERJ)

 O Policiamento como objeto da literatura socio-antropológica no Brasil:
 observações sobre temas e perspectivas

10:00 > Marcus Cardoso (INCT-INEAC)

 Da perspectiva dos moradores de favelas: percepções sobre a PMERJ

10:30 >  Debate + Cofee-break

SESSÃO IV: FORMAÇÃO E PERFIS DE POLÍCIA I
Moderação: Marcos Leôncio (ADPF)

11:00 > Manuel Monteiro Guedes Valente (ICPOL-ISCPSI, PSP)

 O(s) saber(es) e a formação como nomos de afirmação dos modelos
 constitucionais de polícia

11:30 > Célio Jacinto dos Santos (Academia Nacional de Polícia, Polícia Federal)

 Aspectos sobre os saberes policiais investigativos:
 a superação de alguns desafios

12:00 > Emerson Barbosa (Polícia Federal)

 Inquisitorialidade e seletividade das práticas policiais
 de administração de conflitos 

12:30 >  Debate + Cofee-break 

SESSÃO V: FORMAÇÃO E PERFIS DE POLÍCIA II
Moderação: Rodrigo de Souza Carvalho (ESP, AN-PF)

14:30 > Haydée Caruso (Sociologia da UNB)

 Cursos de Pós-Graduação em Segurança Pública e a Construção da Renaesp  
 como Política Pública: considerações sobre seus efeitos
 a partir de diferentes olhares.

15:00 > Nivio Caixeta (Coord. da Unidade de Prevenção ao Crime e Segurança Pública, UNODC)

 Algumas notas sobre cooperação policial na América do Sul:
 Desafios para a segurança pública em fronteiras

15:30 >  Debate + Encerramento

 Lançamento do livro
 de Manuel Monteiro Guedes Valente
 Teoria Geral do Direito Policial (Lisboa, Almedina, 4ª Edição).


