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O PERFIL DO POLICIAL ACADÊMICO DE DIREITO. Rodrigo Martinez, Ângelo M. C. dos 
Santos, Clarisse Heck, Helena Belfuss, Fatten Eid Zaidan, João F. M. Pizzio, Osvaldo Oliveira M. Jr., 
Paulo Nunes, Simoni Suarez, Jorge F. P. Fajardo. Dani Rudnicki (Departamento de Direito Público, 

Curso de Direito, Unidade Canoas, Faculdades Integradas Ritter dos Reis). 
O grupo, formado por oito acadêmicos, em sua maior parte cursando o 5º e 6º semestres do curso de direito das 
FAIR, todos soldados da polícia militar do Rio Grade do Sul, mais uma secretária, também aluna, e pelo professor 
orientador, utiliza como técnica o grupo focal. Assim, encontra-se duas vezes por mês, durante uma hora 
aproximadamente, para debater um tema determinado, ou não. Dentre as discussões acontecidas destaque-se: 1) as 
relações entre os policiais (em especial soldados/oficiais) na faculdade e fora dela, bem como entre os militares e os 
colegas e professores; 2) as dificuldades em conciliar a vida da caserna com a acadêmica (desde no que tange à 
relação soldo/mensalidade até a “esquizofrenia” resultante da exigência pelos colegas, de faculdade e quartel, de uso 
gramatical e vocabulários diversos); 3) o uso de uniforme e arma de fogo nas dependências da instituição; 4) as 
aspirações (pessoais e profissionais) dos acadêmicos soldados; 5) a atuação do sistema penal brasileiro e a pena de 
morte. Obteve-se, desta forma, um quadro relativo à pessoa do policial que cursa direito, de suas idéias e desejos - as 
dificuldades e valores de um grupo específico de alunos. A pesquisa incluiu também uma busca das notas dos 
acadêmicos policiais do grupo, tendo-se percebido que a menor média de um participante do grupo alcança 6,64 e a 
maior 7,89, com média geral de 7,24, enquanto, no cômputo geral dos alunos de 5º e 6º semestres das FAIR, a nota 
média alcança 7,31. Do estudo se conclui que existe uma integração dos alunos policiais na instituição de ensino 
superior, necessitando os laços entre a faculdade, o quartel e a secretaria de justiça serem mais desenvolvidos, a fim 
de solucionar situações de desconforto ainda existentes. (FAIR). 
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