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Narrativas sobre abordagem policial: notas sobre corpo e emoções em 

relatos de jovens abordados pela PMERJ 

Narratives on police approach: notes about body and emotions in reports of 
young people approached by PMERJ 

Resumo: Este artigo propõe analisar, por um viés interacionista, relatos de experiências 

sobre abordagens policiais ocorridas em ambientes públicos e que possuem, como núcleo 

do procedimento, a busca pessoal preventiva. Propõe-se a refletir como aspectos 

situacionais que recaem sobre o corpo da pessoa abordada, seja neutralizando-o ou 

evidenciando-o, constituem, juntamente com a exposição dos sentimentos suscitados, uma 

narrativa que explicita a condição do corpo inspecionado pela intervenção policial. O 

objetivo deste artigo é apresentar parte dos resultados da investigação acerca de relatos 

sobre o exercício da autoridade policial em contextos de interação entre policiais e 

cidadãos, tendo o corpo e as emoções como os expoentes centrais da reflexão. Os dados 

analisados são um conjunto de cinco entrevistas em profundidade realizadas com jovens 

universitários que vivenciaram a experiência de uma abordagem policial de cunho 

preventivo em locais públicos, nos bairros da zona sul, norte e oeste do Rio de Janeiro. 
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Abstract: This article aims to analyze, through an interactionist perspective, reports on law 

enforcement approaches that took place in public places and have as their core preventive 

personal search procedure. It is proposed to reflect how situational aspects that are placed 

upon the body of the person addressed, by either neutralizing or exposing it, constitute, 

alongside the statement of the surfaced feelings, a narrative that explains the condition of 

the body under police scrutiny. The goal of this paper is to present part of the research 

results of reports on the exercise of police authority in the context of the interaction 

between policeman and the citizens, having the body and the emotions as central exponents 

points of reflection. The data analyzed is a set of five in-depth interviews conducted with 

college students who preventive police approach in public places, in Rio de Janeiro's 

southern, northern and western neighborhoods. Keywords: body, emotions, police 

approach 


