
E-mail para contato: marcondys-ap@hotmail.com IES: ESTÁCIO AMAPÁ

Autor(es): Alexandre Marcondys Ribeiro Portilho

Palavra(s) Chave(s): FORÇA POLICIAL, FRONTEIRA, VIOLÊNCIA

Título: A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO FRONTEIRIÇA DO 
OIAPOQUE

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

A questão da fronteira tem sido tema constantemente debatido, em especial a partir do século XX quando novos limites foram traçados no pós-
guerra visando à preservação não somente territorial como também da soberania como direito de cada nação. Neste mesmo século cresce o 
fenômeno da globalização que estreitou os laços entre as nações e evidenciou a necessidade de flexibilização em relação aos espaços fronteiriços, 
em especial quanto a circulação de bens, pessoas e serviços. Este estudo tem por locus o espaço fronteiriço situado no Município de Oiapoque, 
norte do Estado do Amapá, fronteira com o departamento francês das Guianas, considerando acordos recentes celebrados entre o Brasil e a 
França no sentido de autorizar a entrada de pessoas em ambos os territórios seguindo algumas regras. Este estudo tem por objeto a violência que 
é produzida pela atuação da força policial militar por ser a primeira instituição a ser acionada nas ocorrências de grave lesão e por ser a força 
responsável por realizar o patrulhamento ostensivo na cidade, abordando de forma indistinta os nacionais e os estrangeiros. O objetivo do 
projeto é analisar os elementos que compõem a atuação da Polícia Militar no Município de Oiapoque evidenciando uma possível 
institucionalização da violência em face dos nacionais e estrangeiros que circulam pelo região. A respeito da metodologia a ser adota durante a 
pesquisa, considerando o duplo viés de análise do objeto, há necessidade do emprego de fases distintas na coleta de dados e produção escrita:  
quanto aos dados da força policial militar, serão requeridos ao Comando do 12º Batalhão de Polícia Militar as informações acerca do quantitativo 
de homens disponíveis na região, progressão de permanência e “baixa” para a capital do estado, esquema regular da escala de trabalho e canais 
de atendimento à população; será realizado o levantamento dos documentos que regulam a atividade policial e os relatórios apresentados aos 
órgãos de controle, em especial aos departamentos do Governo Federal que mantém programas na região a exemplo da Estratégia Nacional de 
Fronteira (ENAFRON) e Programa Calha Norte, ambos do Ministério da Defesa; ainda a respeito da visão dos policiais, serão aplicados instrumento 
de verificação, por meio de entrevistas aos comandantes de companhia e responsáveis pelas guarnições acerca das percepções sobre suas 
atividades, em especial àquelas que exigem além do pronto atendimento, uma tomada de decisão rápida; a respeito do levantamento de dados 
sociais, será realizada análise da bibliografia sobre as questões sociais na fronteira Amapá/Guiana Francesa, verificação do trato com a percepção 
dos moradores parte do levantamento junto à Corregedoria Policial Militar e Ministério Público, os procedimentos de verificação da conduta dos 
militares no atendimento à população e análise dos eventos noticiados na mídia local sobre violência praticada por militares estaduais. Será 
necessário a aplicação de entrevistas a representantes de grupos, a exemplos de presidentes das cooperativas locais, igrejas e escolas, sobre a 
percepção sobre o papel da polícia na região entrevistas a moradores permanentes e transitórios do Município de Oiapoque acerca das 
percepções sobre a atuação da Polícia Militar. A hipótese adota considera a institucionalização da violência pelo órgão responsável pela 
manutenção da ordem por ausência de orientação normativa sobre o tema. Os resultados preliminares apontam a existência de alguns 
fenômenos institucionais que colaboram com a violência institucionalizada, a exemplo da rotatividade entre os militares e do comando da 
unidade. Apontam também a perspectiva de que a incidência de violência policial está centrada nas áreas de bares e não tem público específico.
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