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RESUMO 

Nas últimas três décadas, a dinâmica social brasileira evidenciou crescentes 

exigências no campo da segurança pública, na busca não só por instituições 

policiais eficientes e eficazes, todavia que agregassem em seu cotidiano, posturas 

mais adequadas ao Estado Democrático de Direito e um maior respeito aos direitos 

humanos e à cidadania. Nesse sentido, a prática da violência policial têm sido alvo 

de acaloradas discussões na mídia e nos meios acadêmicos, na busca por 

elementos que esclareçam suas raízes e elementos de intervenção que permitam 

seu controle e redução. A pesquisa propõe estudar as representações sociais 

construídas pelos soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte tendo como 

objeto a violência policial, buscando evidenciar os elementos centrais dessas 

representações e sua reprodução na prática cotidiana, enquanto produtos de um 

habitus vigente na instituição.   

Palavras-chave – Violência policial. Representação social. Habitus. 



ABSTRACT 

In the last three decades, the Brazilian social dynamics evidenced increasing 

requirements in the public security, in the search not only for efficient and efficient 

police institutions, however that they added in its daily one, positions more adjusted 

to the Democratic State of Right and a bigger respect to the human rights and the 

citizenship. In this direction, the practical one of the police violence has been hardly 

debated in the media and the academics institutions, in the search for elements that 

clarify its roots and elements of intervention that allow to its control and reduction. 

The research considers, from the study of the social representations constructed by 

the soldiers of the Military Policy of the Rio Grande do Norte, having as objects the 

police violence, searching to evidence the central elements of these representations 

and its practical reproduction in the daily one, while a products of habitus effective in 

the institution.   

Key-words - Police violence. Social representation. Habitus.
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1.  INTRODUÇÃO 

Presente no cotidiano das grandes cidades, a temática da violência, de forma 

geral, e da violência policial, em particular, tem permeado os discursos que ecoam 

no seio da sociedade brasileira, despertando preocupações e ansiedades, bem 

como, promovendo discussões acerca de suas causas, conseqüências e como 

refreá-la, já que seria utópico pensar extinguí-la em sua totalidade. 

O assunto recrudesce quando envolve a polícia, instituição que tem obrigação 

de coibir a violência, sendo um dos elementos do Estado a exercer o controle social 

e o exercício da violência legítima (WEBER, 1987). Elisabeth Rondelli observa que 

os praticantes e as vítimas da violência pertencem majoritariamente às camadas 

populares, todavia os crimes de maior repercussão na mídia e que promoveram 

debates mais acirrados nos dois últimos anos “foram aqueles em que a polícia 

esteve envolvida" (RONDELLI, 1998, p. 145). 

O Rio Grande do Norte não se exclui dessa problemática, observados os 

fatos delituosos envolvendo integrantes das polícias estaduais nos últimos anos e 

fartamente noticiados pela imprensa local. As declarações coletadas em entrevistas 

com Oficiais da Corregedoria da Polícia Militar, dão conta que aumentou o número 

de atos de violência cometidos por policiais militares e, por conseguinte, o 

quantitativo de procedimentos administrativos visando apurar tais fatos, 

independente, da melhoria de qualidade dos serviços prestados por aquele órgão, 

em função da ampliação e aprimoramento técnico do pessoal empregado com esse 

fim.  

Todos os fatos apontados, aliados ao discurso da atualidade voltado para 

questões como a cidadania, os direitos humanos e a prática democrática, recaem no 

que se pode chamar de “os discursos da violência no Brasil” (DA MATTA, 1994, p. 

173). Fala-se em injustiça social, desemprego, desigualdade, criminalidade, entre 

outros intervenientes, e quando o assunto volta-se para a polícia, além dos salários, 

discutem-se, destacadamente, três questões elementares: a seleção dos policiais, a 

preparação profissional que recebem para o escopo de “defender a sociedade” e as 

violações de direitos que cometem “em nome da lei”.  

A violência residente em diversas ações da PM é um fato notório, relatado de 

forma abundante pela imprensa em todas as suas variáveis. A recorrência de 

situações que expressam a violência policial aponta para um fato concreto e 
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contemporâneo: há uma exigência cada vez maior no tocante a uma segurança 

pública compatível com o estado democrático de direito, enquanto os agentes 

policiais parecem não acompanhar este movimento. Nesse sentido vê-se a 

necessidade de discussão acerca da manifestação do fenômeno dentro dos órgãos 

responsáveis por essa segurança, especialmente, junto aos atores mais ligados à 

área operacional, ou seja, aqueles que estão mais próximos e em contato direto com 

a sociedade em geral.  

Assim, a escolha dos soldados como sujeitos a serem pesquisados no 

desenvolvimento do trabalho, justifica-se no fato desta ser a categoria que, em tese, 

tem a maior participação em práticas violentas, por estar na “linha de frente” das 

ações policiais e representar a fatia maior do contingente policial militar.  

Quando, em 1999, realizamos trabalho de pesquisa (monografia)1, sobre as 

representações sociais dos soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte 

acerca da violência policial, constatamos, empiricamente, que a maioria dos 

soldados da PMRN  acredita que a PM é violenta “às vezes” (GRÁF. 1). Verifica-se 

portanto, que os sujeitos estão admitindo objetivamente um fato que está legitimado 

na estrutura social: “a polícia é violenta”. 

  

Percebo este discurso como do tipo “politicamente correto”, com a seguinte leitura: 

“admitimos a ocorrência de ‘casos isolados’ de violência nas ações policiais”. 

Considero que “casos isolados”, neste contexto, constitui a categoria daquelas 

ocorrências em que é pública e notória a prática da violência por parte dos policiais, 

                                                     

1 Monografia apresentada ao Curso de Especialização em Segurança Pública e Cidadania, promovido 
pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e pela Academia Cel Milton Freire (PMRN), 
realizado no ano de 1999. 

Fonte: Pesquisa de campo realizada com soldados da PMRN formados até o ano 
2000   

10%

74%

4%

12%
Não

Às vezes

Freqüentemente

Sim

GRÁFICO 1 
Na sua opinião a PMRN é violenta ? 
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onde, mesmo assim, boa parte dos fatos são classificados como “uma necessidade 

do serviço” ou encontram no discurso da categoria uma justificativa para o 

comportamento agressivo. Porém, é preciso analisar que os limites dessa violência 

são aferidos, ou ainda, percebidos por eles, subjetivamente, tendo como referencial 

a cultura institucional e suas representações sociais acerca da violência policial. Daí, 

os policiais admitirem existir violência, contudo, afirmarem que essa violência ocorre 

“às vezes”, isso não significa admitir que a Polícia é violenta.  

Todavia, alguns questionamentos instigaram um aprofundamento no estudo 

das representações sociais da violência no cerne da Polícia Militar: há evidências de 

um processo de “naturalização” da violência no contexto da instituição PM porém, 

como se processa essa naturalização? Isto é algo próprio da profissão ou é uma 

decorrência de um processo maior que tem suas raízes no espaço da sociedade, 

com as relações de dominação aí vigentes, reproduzindo-se internamente à Polícia e 

produzindo, entre outros efeitos uma “lógica da repressão seletiva”?  

Observando o processo de formação dos soldados, com seus discursos e 

disciplinas voltadas ao respeito aos Direitos Humanos, à Cidadania; as múltiplas 

oficinas, palestras e estudos efetuados por pessoas ligadas à Academia, tendo 

como alvo os policiais; o trabalho diuturno de Ouvidorias e Corregedorias de Polícia 

com toda a massa de procedimentos jurídicos e inquisitoriais, visando investigar e 

coibir a prática da violência por parte de agentes de segurança pública, é estranho – 

e ainda, curioso – que o rol dos crimes, das torturas e de outros comportamentos 

agressivos por parte de membros da Corporação continuem a ocorrer nos índices 

atuais.  

Assim, a pesquisa, tem o propósito de dar continuidade aos estudos que 

iniciei no ano de 1999, conforme citado anteriormente, objetivando, de forma geral, 

estudar a representação social de violência e da violência policial em particular, dos 

soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e sua relação com a cultura 

policial militar. A proposta é investigar que elementos compõem essa representação, 

como a mesma se estrutura e organiza, aliada à representação elaborada pelos 

sujeitos quanto ao “ser policial”. 

Entendo que a violência praticada pelos policiais e que funciona como um 

traço identitário policial militar, encontra-se nas práticas estruturadas pelo habitus

vigente na Corporação, logo se apresenta como uma construção histórico-cultural. 

Desta feita, o estudo propõe apresentar um quadro comparativo das representações 
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sociais da violência construídas pelos soldados com mais de 10 anos de serviço e 

aqueles que possuem tempo de serviço igual ou inferior a esse lapso temporal, 

como forma de avaliar possíveis alterações na cultura organizacional e no processo 

de formação da corporação policial-militar.  

 Partindo da idéia de cultura na análise da Antropologia Interpretativa de 

Cliford Geertz, do conceito de habitus, conforme as proposições teóricas de Pierre 

Bourdieu, da Teoria das Representações Sociais elaborada por Serge Moscovici e 

da Teoria Complementar do Núcleo Central, concebida por Jean-Claude Abric o 

trabalho terá, ainda, como objetivos específicos, refletir sobre o processo de 

interiorização da exterioridade pela categoria, a reprodução das relações de poder e 

o jogo de forças dentro do campo “Polícia Militar”, pelo estudo do habitus policial 

militar, enquanto espelho da cultura organizacional da PMRN, bem como, levantar 

indicadores relativamente aos valores que legitimam a prática da violência pela 

categoria em estudo.  

 As hipóteses em constatação durante o desenvolvimento do trabalho, foram 

construídas a partir de observações deste autor, ao longo de sua carreira como 

integrante da Polícia Militar e dos resultados obtidos em trabalho técnico-científico 

(monografia) já mencionado. De acordo com Soares (2004), em meio a todo o 

processo de reforma institucional ocorrido na sociedade brasileira, a polícia foi 

esquecida nas sombras do passado autoritário, fato que classificou como uma 

“omissão histórica” e que trouxe a reboque, um vasto acervo de hábitos que 

remontam aos períodos de exceção, entre eles, a violência arbitrária e a tortura, 

ainda que esse tipo de conduta seja usual nas polícias brasileiras e plenamente 

perceptíveis ao longo de suas existências.  

 A hipótese básica do trabalho consiste no fato que, apesar dessa “omissão 

histórica”, tendente a preservar uma cultura organizacional atávica no âmbito da 

PMRN e que interage de forma conflitiva com as exigências sociais contemporâneas 

quanto ao perfil e a atividade profissional de segurança pública, a violência praticada 

por policiais é “esperada” e até fomentada pela própria sociedade. Assim, levanto a 

questão de que esse processo de “violência autorizada” – e que me parece, 

ninguém quer assumir – tem raízes na construção histórica do modelo policial como 

instrumento visando ao exercício legítimo da violência, bem como, nas mudanças de 

paradigmas contemporaneamente, que assolam instituições – como, por exemplo, a 

família, a escola, o estado, etc – as quais nos fornecem um lastro identitário. Em 
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outras palavras, meu entendimento é que a representação social dos soldados PM 

com relação à violência praticada pela categoria, embora elaborada dentro de um 

habitus próprio da Corporação, resulta de construções simbólicas, conceituais e de 

ordem histórica vigentes no contexto social onde estão inseridos. Esses elementos 

são evidenciados e associados a outros valores durante o período de formação, os 

quais dão um sentido e ordenam as relações entre objetos e sujeitos, ao mesmo 

tempo que reproduzem e preservam as relações de poder existentes no espaço da 

sociedade.  

Dentro da metodologia a ser empregada na pesquisa pretendo fazer uso do 

banco de dados construído no ano 2000.  No entanto, como o trabalho envolverá a 

composição de um quadro comparativo entre as representações sociais da violência 

policial construídas por policiais formados em períodos temporais distintos (anterior e 

posterior ao ano 2000), será necessária a coleta dos dados empíricos referentes aos 

policiais mais recentes na instituição. Para tal será aplicado um questionário com 

perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE A) destinado a uma amostra de entre 384 

soldados da PMRN, visando apreender os elementos da representação social 

elaborada pela categoria quanto à violência policial e ao “ser policial”. 

Objetivando levantar possíveis mudanças relativas ao aspecto disciplinar e da 

prática violenta por parte do efetivo de soldados policiais militares, no período entre 

os anos 2000 e 2006, bem como, que variações ocorreram no âmbito organizacional 

com a exigência de um nível de escolaridade mais elevado (ensino médio completo) 

no concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados, será aplicado um 

questionário, com perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE B), junto a uma 

amostra de 100 oficiais do Quadro de Oficiais Combatentes2 da Polícia Militar, 

(distribuídos proporcionalmente ao efetivo de cada posto, correspondendo a, 

aproximadamente, 35% do Quadro), além de entrevista semi-estruturada 

(APÊNDICE C) – já realizada – com 3 (três) oficiais (um major, um capitão e uma 

tenente) que integram a equipe da Corregedoria Auxiliar de Polícia Militar.  

 Não desconsiderarei a utilização da observação participante, por entender 

que as experiências vividas ao longo de mais de vinte anos de serviço nos quadros 

                                                     
2 Os oficiais da PMRN encontram-se classificados dentro dos seguintes quadros: combatentes, de 
administração e de saúde. Os oficiais combatentes são aqueles mais ligados à área operacional, que 
cursaram a Academia de Polícia Militar, podendo, além do serviço de policiamento, exercer tarefas 
nas áreas da administração, do ensino e de assessoria a outros órgãos.  
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da Polícia Militar, constituem-se dados relevantes à análise da cultura 

organizacional, obviamente, na expectativa da maior isenção possível.   

Visando alcançar uma maior fidelidade nos resultados obtidos, a distribuição 

dos questionários por Unidades deu-se nos municípios de maior relevância à 

observação do objeto, obedecendo a critérios de proporcionalidade aproximada 

entre seus efetivos e a população considerada na pesquisa, com maior 

concentração de questionários na Capital, não só pelo percentual de efetivo, mas 

pela representatividade na manifestação do fenômeno estudado dentro do quadro 

atual da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. 

A dissertação será composta de quatro capítulos, onde o primeiro consta de 

uma abordagem teórica relativa a idéia de cultura, conforme as proposições teóricas 

de Cliford Geertz, bem como, aos estudos sobre o conceito de habitus

desenvolvidos por Pierre Bourdieu, da Teoria das Representações Sociais elaborada 

por Serge Moscovici e da Teoria Complementar do Núcleo Central, de acordo com a 

proposta apresentada por Jean-Claude Abric.  

Partindo do pressuposto quanto à existência de uma “cultura organizacional” 

policial-militar, que interage com um cenário cultural de maiores dimensões, o 

capítulo conduz à reflexão sobre o fenômeno da violência e sobre a identidade, com 

base nos elementos epistemológicos próprios do referencial teórico da pesquisa, 

dentro do contexto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.  

No segundo capítulo, partindo de um esboço histórico sobre a origem da 

polícia na Antiguidade e sua evolução posterior, com a formação do Estado-Nação, 

busca-se apresentar o moderno conceito de polícia e ter-se uma idéia relativamente 

às funções que desempenha, bem como, a evolução histórica da Polícia no Brasil, 

em especial, da Polícia Militar, paralelamente, à observação dos contextos sociais, 

políticos e econômicos, nos quais ocorreram sua construção cultural, privilegiando o 

Nordeste brasileiro e, mais especificamente, o Rio Grande do Norte, descrevendo ao 

final a estrutura contemporânea da Corporação militar estadual potiguar.

O terceiro capítulo será voltado à apresentação e análise dos dados 

empíricos coletados, buscando apreender que elementos compõem as 

representações elaboradas pelos sujeitos quanto ao “ser policial”. Entendo que a 

compreensão quanto à percepção que os sujeitos apresentam relativamente à 

função policial, podem oferecer significativos elementos para o entendimento da 
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representação social de violência por eles elaborada. como essas representações se 

estruturam e organizam.  

O quarto capítulo, constará do estudo da representação social construída 

pelos soldados PM tendo por objeto a violência e, mais especificamente, a violência 

policial. A proposta é verificar se os elementos constitutivos dessa representação, 

confirmam a reprodução de conceitos e relações construídos anteriormente à 

entrada dos sujeitos na PM.  

As análises a serem desenvolvidas nos capítulos 3 e 4 terão por base a 

Teoria Complementar do Núcleo Central de Jean-Claude Abric, empregando o 

método da associação livre, elaborado pelo próprio Abric, aliado à técnica proposta 

por Pierre Vérges, a qual combina a freqüência de emissão das palavras e/ou 

expressões com a ordem em que estas são evocadas, com vistas a detectar os 

elementos mais significativos do núcleo da representação.  

 Concluindo, as considerações finais do trabalho, onde apresento uma breve 

revisão dos capítulos que integram o trabalho, apreciando à luz das análises 

efetuadas as hipótese elencadas para a pesquisa. O propósito é avaliar 

sumariamente o possível processo de reprodução das relações de dominação social 

no cerne da “cultura organizacional” da Polícia Militar e as conseqüências para a 

atividade desenvolvida pelo soldado junto à população.  
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1 CULTURA, HABITUS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ALGUNS ASPECTOS 

ANALÍTICOS DA VIOLÊNCIA E DA IDENTIDADE 

O problema da violência apresenta-se como desafio aos estudiosos da 

chamada “sociologia da conflitualidade”3, dada a complexidade das relações 

desenvolvidas no contexto de uma determinada sociedade, a qual se está 

observando. Na contemporaneidade, a violência pulveriza-se, banaliza-se e contribui 

para um processo de comprometimento do tecido social, não podendo mais ser 

explicada por um único campo disciplinar, seja sociológico, econômico, psicológico, 

biológico ou político. 

 Tomando o caso específico do Brasil, essa temática tem ocupado um lugar de 

crescente destaque, apresentando-se, cotidianamente, como foco da mídia, objeto 

de estudos e debates acadêmicos, bem como, evidenciando-se no discurso dos 

atores políticos e como uma preocupação generalizada na sociedade. Os cenários 

urbanos nacionais, a partir do final do século XX, tornaram-se espaços privilegiados 

para a visibilidade de atos violentos de distintas manifestações onde, pode-se 

destacar aqueles praticados por agentes estatais, em especial, por policiais militares.

 Embora as teorias explicativas diversifiquem-se, mostram-se insuficientes 

para aclarar toda a complexidade de variáveis que provocam e contribuem para o 

desenvolvimento do fenômeno, dado o envolvimento de uma extensa relação de 

atores sociais. Segundo Touraine:

Hoje, dois séculos após o triunfo da economia sobre a política, estas 
categorias “sociais” tornaram-se confusas e deixam na sombra uma grade 
parte de nossa experiência vivida. Precisamos, portanto, de um novo 
paradigma, pois não podemos voltar ao paradigma político, sobretudo 
porque os problemas culturais adquiriram tal importância que o pensamento 
social deve organizar-se ao redor deles. É dentro deste novo paradigma 
que precisamos situar-nos para sermos capazes de nomear os novo atores 
e os novos conflitos, as representações do eu e das coletividades que são 
descobertas por um novo olhar, que põe diante de nossos olhos uma nova 
paisagem. (TOURAINE, 2006, p. 9)  

Com essa perda de centralidade das chamadas “categorias sociais” na 

sociedade contemporânea, percebe-se a necessidade de estabelecerem-se 
                                                     
3 Ramo das Ciências Sociais que objetiva estudar a criminalidade e a violência, desenvolvendo 
conceitualmente as noções de conflito social, crime, violência, lutas e controle social. Preocupa-se 
com a complexidade dos “feixes de relações” que explicam as manifestações dos fenômenos sociais, 
entre os quais o conflito gerado pela consolidação de novas formulações de classe, transformações 
de mercado e a crise paradigmática mundial. (ver SANTOS, J. V. (org.), 1999, p.11-39) 
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elementos que contribuam na elaboração de um modelo consistente de análise 

sociológica que permita compreender a contemporaneidade e suas manifestações 

diversas no cerne das coletividades, entre as quais encontra-se a violência. Touraine 

(2006) sugere que esse processo consistiria em uma análise “não social” da 

realidade social e, mostra-se decorrência de uma “evolução” dessa mesma 

realidade. Segundo o autor:

Pode-se até delinear uma evolução que vai das coletividades fundadas 
sobre princípios externos de legitimidade, particularmente religiosos, a 
outras cuja legitimidade foi política, em seguida a outras ainda que se 
pensaram como sistemas econômicos e sociais e enfim ao nosso tipo de 
vida social que é invadida, por um lado, pelas forças não sociais que são o 
interesse, a violência (grifo meu) e o medo e, por outro, por atores cujos 
objetivos são a liberdade pessoal ou a pertença a uma comunidade 
herdada, objetivos que não são, nem sequer eles, propriamente “sociais”. 
(TOURAINE, 2006, p. 10) 

 Prosseguindo em sua análise, Touraine considera que:

A decomposição das unidades sociais e culturais fechadas sobre si 
mesmas [...] desencadeia por um lado forças de mudança cada vez menos 
controladas, como é o caso do capitalismo mundializado, mas também 
diversos tipos de crise, de ruptura, de violência (grifo meu), que exprimem 
também o processo geral de dessocialização (ou seja, a sissoluçã dos 
mecanismos de pertença a grupos e a instituições capazes de perenizar 
sua integração e de gerir suas transformações). Mas desencadeia também 
uma relação para consigo mesmo, uma consciência de liberdade e de 
responsabilidade que estava prisioneira dos mecanismos institucionais, cujo 
papel era impor a todos: valores, normas, formas de autoridade e o conjunto 
de nossas representações sociais. Esta dupla dissociação pode 
desembocar tanto no enfraquecimento (ou mesmo desaparecimento) do 
espaço propriamente social quanto no surgimento de outras instituições. 
(ibid , p. 26)   

A proposição de Touraine é que estaríamos passando “de um paradigma a 

outro, de uma linguagem social sobre a vida coletiva a uma linguagem cultural” (op 

cit, 12), ou seja, passamos de uma época onde tudo era explicado e expresso em 

termos sociais, para um tempo no qual os sujeitos (e as coletividades) deixam de 

voltar-se para o exterior e passam a voltar sua atenção para o interior. Entendo, 

portanto, que a compreensão de fenômenos manifestos no ambiente social 

contemporâneo – a exemplo da violência –, requer estudar as significações culturais 

que assumem diante de cada ator envolvido. Assim, para entender a violência em 

suas múltiplas manifestações, é necessário ir além: apreender qual o sentido 

particular que assume no cerne da coletividade em estudo, buscar o significado das 
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instituições dentro desse fenômeno, que comportamentos podem ser considerados 

emblemáticos da violência e qual a lógica dos seus discursos sobre a prática 

violenta. Logo, não se pode desconsiderar a diversidade cultural interna à nossa 

sociedade pois “essa diversidade não é só feita de idéias; ela está também 

relacionada com as maneiras de atuar na vida social, é um elemento que faz parte 

das relações sociais no país” (SANTOS, J. L., 1994, p.19).  

Quando neste trabalho propõe-se estudar o habitus, as representações 

sociais dos policiais militares do Rio Grande do Norte acerca da violência é 

importante fazê-lo observando que tais objetos estão inseridos no contexto de uma 

organização que possui uma identidade e uma cultura organizacional. Assim, faz-se 

necessário definir, em linhas gerais, que conceitos estarão sendo empregados para 

essa “identidade” e para essa “cultura”, que entendimento teórico acerca do conceito 

de cultura se está admitindo no presente estudo, e compreender como se 

desenvolve esse “ciclo de trocas interculturais” no cenário social.  

1.1 Identidade e Cultura Organizacional 

 Para Machado, os conceitos de identidade e cultura no estudo das 

organizações apresentam-se como complementares entre si, considerando que a 

segunda influencia fortemente a primeira, “na medida em que a cultura abarca o 

repertório simbólico e de valores com os quais os indivíduos constroem as 

representações acerca dos fenômenos” (2005, s.p.). A autora prossegue afirmando 

que “nesse sentido, o significado da organização é construído pelos seus integrantes 

a partir dos parâmetros culturais que eles dominam” e acrescenta que “a identidade 

de uma organização é constituída pelo conjunto de representações que seus 

integrantes formulam sobre o significado dessa organização, em um contexto social”.  

Neste sentido, pode-se afirmar que a identidade organizacional é fruto da 

compreensão que os integrantes têm de si como uma organização e passa a ser 

estruturada a partir dos processos de identificação de cada sujeito com essa mesma 

organização. Contudo, essa identidade organizacional é influenciada, também, pela 

cultura, considerando que os valores e crenças dos sujeitos contribuem na 

construção da representação que eles possuem sobre a organização. Como afirma 

Sousa Filho:
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A socialização do indivíduo humano funciona como um condicionamento. O 
indivíduo submetido ao aprendizado da cultura instituída é levado a 
considerar a sua sociedade (e seu modo de vida) como o único modelo de 
vida social, ou mesmo expressão natural da vida em comum [...] os 
costumes, as normas e as crenças têm o poder de condicionar o modo dos 
indivíduos verem o mundo, determinar suas apreciações morais e os 
diferentes comportamentos sociais. (SOUSA FILHO, 2001, p. 19) 

Hoebel apresenta o conceito de cultura como ”a soma total (grifo meu), 

integrada das características de comportamento aprendido que são manifestadas e 

compartilhadas pelos membros de uma sociedade” (HOEBEL, 1982, p. 219), ou 

ainda, como “o sistema integrado (grifo meu) de padrões de comportamento 

aprendidos, os quais são característicos dos membros de uma sociedade e não o 

resultado de herança biológica” (HOEBEL & FROST, 2001, p. 4). As expressões 

“soma total” e “sistema integrado” remetem à idéia de um todo, de um elemento 

inteiro que só se permite fracionar no estudo de seus componentes – linguagem, 

valores, símbolos, regras, relações de poder, de gênero, econômicas, etc –, o que, 

aparentemente, tornaria ilógica uma reflexão sobre cultura organizacional, isto é, 

pensar um conjunto particular de elementos simbólicos e relacionais dentro desse 

sistema chamado cultura. No entanto, Hoebel e Frost oferecem, nos conceitos de 

“universais” e de “especialidades”, bem como, na idéia de subcultura, uma solução 

satisfatória à essa questão. De acordo com suas proposições, universais são “as 

normas que se aplicam a cada membro de uma sociedade” (2001, p. 26), enquanto 

as especialidades constituem “os traços que são restritos a um subgrupo particular” 

(ídem). Segundo os autores: 

As especialidades de um grupo podem ser conhecidas dos outros membros 
da sociedade, mas não serem praticadas por eles, porque não são padrões 
para seu comportamento [...] entretanto, numa sociedade complexa a 
maioria das especialidades permanece desconhecida para a maior parte 
das pessoas. Isso pode acontecer porque as especialidades exigem 
aptidões únicas ou um curso rigoroso de treinamento a que somente 
alguns se submetem, ou pode ser que as especialidades sejam o 
conhecimento secreto e oculto de alguns dentro de seu círculo fechado, em 
razão dos benefícios que podem provir do segredo. O resultado é que 
nenhum indivíduo pode jamais adquirir ou manifestar pessoalmente todos 
os elementos da cultura de sua sociedade. (HOEBEL & FROST, 2001, p. 
26) 

Assim, Hoebel e Frost apresentam os universais como os “elementos 

comuns” que mantêm a unidade cultural de uma sociedade enquanto as 

especialidades dos diferentes grupos e classes sócio-econômicas mostram-se como 
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“elementos internos de diferenciação que, tomados em conjunto, são chamados de 

subculturas” (2001, p. 26). Logo, por inferência e para efeito do presente trabalho, 

tomarei o conceito de cultura organizacional como o conjunto dos valores – 

expressos através de símbolos, convenções, regras, debates e conflitos –, das 

práticas e das representações do poder e da política, compartilhados e socializados 

pelos indivíduos que integram a organização (BARBOSA, 2002).  

Aparentemente, não haveria sentido, neste trabalho, considerar isoladamente 

formas ou manifestações culturais encontradas no cerne da sociedade, partindo da 

premissa de que “fazem parte de processos sociais mais globais” (SANTOS, 1994, 

p. 19). Todavia, parto, como visto, do pressuposto que a cultura vigente no contexto 

do Rio Grande do Norte, a qual tem a sua lógica, seus códigos e signos (universais), 

exerce influência sobre os múltiplos segmentos e organizações que compõem a 

sociedade potiguar (com suas respectivas sub-culturas), os quais, por sua vez, 

interpretam, ressignificam e reproduzem os objetos e relações do espaço social para 

a realidade local, através de uma lógica que possui características próprias, de sua 

escrita, de sua linguagem e de seus símbolos. Ao mesmo tempo, as realidades 

culturais esses espaços produzem são como que “lançadas de volta” à sociedade 

como um todo, produzindo um ciclo de trocas que confere um caráter dinâmico à 

cultura (FIG. 1).        

                                                                                                                      

              FIGURA 1 - Dinâmica cultural (ciclo de trocas) 

                         

  

                         

SISTEMA (CULTURA GERAL) = SOCIEDADE
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- valores, etc

GRUPO B
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GRUPO n
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...

- linguagem                                                              - lógica
- símbolos                                                                 - representações        
- valores, etc
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A dinamicidade cultural está na base das mutações societais ao longo da 

história, como assevera Sousa Filho, ao afirmar que “a cultura é dinâmica e o 

processo histórico de modificações por que passaram as sociedades não deixa 

dúvidas quanto a isso” (2001, p. 32). Esse dinamismo propicia uma evolução 

diferenciada entre os diversos grupos e categorias e, desta feita, estabelece 

parâmetros para a dominação política. 

Nesse viés, acredito que fica justificado o fato de empregar conceitos como 

identidade e cultura organizacional. Penso que levantar as representações sociais 

construídas pelo soldado policial-militar acerca da violência, dentro de um espaço 

social limitado, com sua respectiva subcultura, além de permitir uma delimitação 

salutar ao trabalho de pesquisa que se pretendeu realizar, possibilitou uma melhor 

compreensão do locus social (e suas especificidades) onde está incrustado o objeto 

a ser estudado, o que não representa dizer que os elementos universais da cultura 

onde a PMRN está inserida serão desconsiderados. Logo, retomando a concepção 

de uma dinâmica de trocas culturais, apresento, mais uma vez, a proposta de buscar 

a compreensão sobre as possíveis mudanças ocorridas na estrutura e no sentido da 

representação de violência policial construída pelos policiais militares, durante o 

período compreendido entre os anos 2000 e 2005. Defendo que essa análise, pode 

apontar elementos significativos para a compreensão sobre os efeitos das mutações 

sociais sobre a Polícia Militar, no que se refere às relações internas e externas da 

instituição e ao desempenho de seu papel social e legal.  

1.2 O Estudo da Violência na Dimensão Cultural 

 Como visto anteriormente, a violência tem sido um foco privilegiado para os 

estudos e discussões no meio acadêmico. E esta candência decorre da constatação 

que aquilo que se tem classificado como violento alastrou-se, diversificou-se, 

“violentizou-se” assoberbadamente. 

 A busca por explicações que justifiquem esse fato, bem como, a construção 

de políticas públicas para seu controle e redução, recaem, quase que 

invariavelmente, em pesquisas nos campos das Ciências Políticas, da Economia, do 

Direito e da Psicologia, com farta documentação histórica e bibliográfica, abundância 

de dados estatísticos e de referências geográficas. O conjunto desses estudos, 

normalmente, concentra-se em objetos como a criminalidade (internacional, urbana, 
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rural, etc), as medidas de segurança territorial e pública, o terrorismo internacional, 

as guerras e os direitos humanos. No entanto, como constata Wieviorka (1997), essa 

diversidade de violências contemporâneas não são unificadas, todavia estão 

inseridas na cena local ou regional onde ocorrem. Assim, partindo do pressuposto de 

que toda ordem social instaurada tem em seu nascedouro a violência – em menor ou 

maior escala – e que nesse processo, há, de certa forma, a implosão dos valores, da 

ética, do direito e dos princípios da ordem anterior, instaurando-se certo caos, 

proponho que o fenômeno da violência e, de forma particular da violência policial, 

consiste em uma construção cultural-ideológica. 

Segundo Wertham (1971), a “cadeia de violência” arrasta-se desde a noite 

dos tempos até a contemporaneidade, com o que corrobora Maffesoli (2005) ao 

analisar o mito bíblico do pecado original, observando que o princípio da história da 

humanidade ocorre com o mal, o assassinato, o sangue, e percebe-se sua presença 

na fundação de todas as estruturas sociais.  

 À luz da Antropologia, poder-se-ia dizer que essa violência primária ou 

fundadora tem suas raízes mais concretas, com o homo hábilis, com uma 

alimentação onívora e carnívora, já em posição bipedal, liberando seus membros 

superiores, em especial, as mãos, para a utilização do fogo e instrumentos 

primitivos, como ocorre, posteriormente com o homo erectus. O homo erectus

(aproximadamente, 1,7 milhões de anos) tem uma dieta carnívora, domina o fogo, 

passa a dispor de instrumentos – que depois aprimora – e institui os primeiros ritos. 

Assim, o homem passa a desenvolver mais intensamente a caça – não somente a 

animais maiores, todavia, aos próprios semelhante. Isto requer a cooperação mútua 

entre os caçadores, o que fomenta o surgimento de sistemas de comunicação 

simbólica, contribuindo para a transmissão do conhecimento.  

 Ressalto que, a partir desses sistemas de cooperação e de comunicação 

simbólica, com o surgimento de um corpo rudimentar de conhecimentos e 

experiências, aliado ao crescimento dos grupos humanos e à busca por novos 

campos de caça, eclodem as condições básicas para a manifestação da 

agressividade humana. Logo, na tentativa de dominar a natureza à sua volta – e, 

posteriormente, seus semelhantes –, sobrepujando a própria incompletude de seu 

aparato biológico, o homem desnaturalizou-se cada vez mais – pela própria ação da 

cultura – assumindo um comportamento antitético ao comportamento animal. Isto se 

manifesta de forma clara no manuseio dos instrumentos que produziu, mormente 
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com o domínio da tecnologia para trabalhar metais, o que, simbolicamente, 

representa sua ruptura com a animalidade. Essa ruptura, todavia, serviu para 

evidenciar o potencial de agressividade e destruição do homem, pela mais 

diversificadas formas de violência. Michaud,  à luz das proposições de Bataille, 

assevera que: 

O animal humano que dispõe de instrumentos corta a continuidade do 
mundo em objetos que podem ser manipulados e são destinados ao 
conhecimento. Há aí uma primeira violência, fundadora, que o arranca da 
continuidade e da imediaticidade, que o arranca da natureza e o faz entrar 
no excesso e na transgressão.(MICHAUD, 2001, p.76) 

E prossegue afirmando que: 

Essa renúncia à animalidade não pára de suscitar a nostalgia de uma 
impossível retorno a ela, que então desemboca numa outra violência, 
aquela que, na festa, no sacrifício, na crueldade, na orgia guerreira da 
destruição, procura incessantemente transgredir a humanidade através de 
outros excessos ainda mais radicais. Em vez de trazê-los de volta ao 
animal, essa segunda violência afirma ainda mais radicalmente a natureza 
excessiva e a potência de desregramento e de transgressão próprias da 
humanidade, fazendo-a surgir como a única capaz de horror. (ídem) 

Considero que essas proposições teóricas apontam para a idéia de que “a 

violência como prática deliberada é atributo humano [...] considerada como um 

fenômeno social, inerente a todo tipo de sociedade humana” ( MENDONÇA, 2005, p. 

72), visto que, os animais, no imediatismo de suas necessidades e ações, bem 

como, pela ausência de interditos ético-morais, são simplesmente naturais em seus 

ataques furiosos.  

 Entendo que a análise e compreensão das manifestações plurais da violência 

na contemporaneidade, ultrapassam os explicativos apresentados pelas teorias 

levantadas pelos estudiosos das ciências anteriormente citadas, ainda que revelem 

importantes elementos sobre as causas do fenômeno e sua manifestação nos 

meandros da sociedade. Requerem seu estudo à luz da cultura em referência, ainda 

que existam elementos universais na ação violenta em meio aos grupos humanos.  

Diante da concepção que a violência é um elemento cultural, a etimologia do 

termo traz alguns pontos úteis à reflexão sobre os parâmetros que definem o que é 

violento. De acordo com Michaud: 



28 

“Violência” vem do latim violentia, que significa violência, caráter violento 
ou bravio, força. O verbo violare significa tratar com violência, profanar, 
transgredir (grifo meu). Tais termos devem ser referidos a vis, que quer 
dizer força, vigor, potência, violência, emprego de força física, mas também 
quantidade, abundância, essência ou caráter essencial de uma coisa. Mais 
profundamente, a palavra vis significa a força em ação, o recurso de um 
corpo para exercer sua força e portanto a potência, o valor, a força vital [...] 
Tal força, em virtude de uma coisa ou de um ser, é o que é, sem 
consideração de valor. Ela se torna violência quando passa da medida ou 
perturba uma ordem (grifo meu) (MICHAUD, 2001, p. 8) 

 Um ponto evidenciado pela análise etimológica envidada por Michaud é que a 

idéia de violência fica definida como “emprego de força desmedida”, isto é, algo que 

ultrapassa, que transgride uma ordem estabelecida. Logo, as conceituações e 

classificações daquilo que é violento, estão calcadas em parâmetros que regem a 

vida dos indivíduos e que constituem essa chamada “ordem”. Michaud corrobora 

com esta assertiva quando exprime que “na verdade, é um erro pensar que a 

violência pode ser concebida e apreendida independentemente de critérios e de 

pontos de vista” (ibid, p. 12). 

 Uma outra questão a ser considerada é a associação da idéia de violência a 

outras como caos, conflito e transgressão, como podemos depreender das 

proposições de George Sorel e Hanna Arendt. Sorel, discorrendo sobre a greve 

política, aborda o emprego dos termos “força” e “violência” relativamente aos atos de 

autoridade e aos atos de revolta, onde defende que a violência deveria ser 

associada à segunda concepção. De acordo com Sorel, “a força tem por objetivo 

impor a organização de uma certa ordem social em que governa uma minoria, no 

passo que a violência tende à destruição dessa ordem” (1993, p. 146). Arendt, ao 

estudar o fenômeno face alguns aspectos da política no século XX, faz referência a 

esse “elemento de imprevisibilidade total que encontramos no instante em que nos 

aproximamos do âmbito da violência” (1994, p. 14) e, como afirma Michaud é 

“assimilada ao imprevisível, à ausência de forma, ao desregramento absoluto” (2001, 

p.12).  Assim, se a violência é um conceito que transita pelo universo do previsível e, 

sobretudo, consiste na representação daquilo que contraria ou questiona por um 

período mais ou menos durável uma ordem considerada natural, sou levado a 

concordar com a posição de Michaud ao afirmar que:

A violência é definida e entendida em função de valores que 
constituem o sagrado do grupo de referência (grifo meu). Apesar da 
diversidade dos grupos humanos, alguns valores recebem uma adesão 
mais ampla, mas isto não pode dissimular a divergência e a 
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heterogeneidade das convicções. A idéia de violência cristaliza essa 
heterogeneidade e essas divergências, tanto que o recurso a ela para 
apreender os fatos é o indício mais seguro de que estão em causa valores 
importantes – e no centro de um antagonismo. (MICHAUD, 2001, p. 13-14) 

Diante dessas reflexões e considerando a violência como “comportamento de 

agressão”, deduzo que o fenômeno é algo mais apropriado quando relacionado à 

espécie humana ou, melhor dizendo, é algo que decorre de uma ordem construída, 

a qual chamamos cultura e a que estamos submetidos desde o momento do 

nascimento.  

Neste trabalho emprego o termo “cultura” segundo a perspectiva da 

Antropologia Interpretativa, que se desenvolveu inspirada na tradição filosófica da 

hermenêutica que, de acordo com Bleicher, em sua questão básica, tem seu 

fundamento na “[...] percepção de que as expressões humanas contêm componente 

significativo, que tem que ser reconhecido como tal, por um sujeito e transposto para 

o seu próprio sistema de valores e significados” (BLEICHER, 1992, P. 13).  

A Antropologia Interpretativa mostra-se como um estilo inovador de 

antropologia, com uma visão crítica às chamadas “antropologias tradicionais”, a 

partir da revisão de alguns conceitos tidos como “verdades eternas”. Na visão de 

Jesus et al: 

 Nesse novo estilo de se fazer antropologia, a autoridade do investigador é 
colocada em questão, o saber é negociado entre o pesquisador e o nativo, 
num processo de confrontação de horizontes. A ‘intersubjetividade a 
individualidade e a historicidade’ passam a ser exercitadas pelo 
pesquisador. (JESUS et al, 1998, p. 33).   

Nesse contexto, Cliford Geertz constitui-se o principal representante dessa 

corrente antropológica, que se pretende uma antropologia compreensiva, 

apresentando como principais características “1ª) a tomada intersubjetiva que, no 

entanto, projeta-se sobre uma base objetiva; 2ª) a decisão de tomar os fenômenos 

como interpretáveis, casos, e não meramente classificáveis, como leis” (AZZAN 

JÚNIOR, 1993, 92). Sua proposta teórica consiste em que estudar mais o significado 

que o comportamento, procurando o conhecimento mais que as leis causais, 

renunciando, assim, aos explicativos mecânicos das ciências naturais e favorecendo 

as explicações interpretativas. Como explicita Azzan Júnior, “essa procura por 

significados é uma busca pela compreensão do mundo conceptual dos sujeitos” 
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(AZZAN JÚNIOR, 1993, 95). Logo, o fundamental da abordagem semiótica, 

consistiria em permitir ao pesquisador acessar o mundo conceitual, isto é a cultura 

enquanto um contexto, onde o sujeito objeto da pesquisa vive, permitindo um 

“diálogo” entre ambos (GEERTZ, 1989, p. 24). 

Tomando cultura segundo o modelo textualístico, Geertz apresenta-a como 

um mundo recheado de significados produzidos e interpretados segundo a lente do 

mundo onde encontram-se inseridos texto e leitor, isto significa um texto com 

diferentes interpretações, conforme o momento histórico, os interesses diversificados 

e a tradição na qual estão inseridos aquele que escreve e aquele que interpreta o 

texto. Desta forma o autor propõe que a cultura seria um conjunto de textos o qual 

deve ser sistematicamente explorado.  

Dado que, a subjetividade daquele que se lança à interpretação de um texto, 

tem acesso unicamente a seu significado materializado, isto é, àquilo que está 

objetivado em seu conteúdo, todavia não alcança a subjetividade do autor, Azzan 

Júnior propõe que:  

A resolução para esse dilema, entre uma subjetividade cognoscente e uma 
objetividade cognoscível, só pode ser alcançada numa mediação que, 
nascendo da subjetividade de quem interpreta, encontra, já cristalizada e 
objetivada, a sujetividade que dá origem ao significado interpretado.  A 
esse processo chamado de intersubjetividade, deve-se a possibilidade de 
objetivar a interpretação. (AZZAN JÚNIOR, op cit, 120)

 Assim, em seu trabalho, Geertz busca analisar as visões (interpretações) 

diferentes dos já estabelecidos culturalmente, visões as quais denomina 

hermenêutica. Assim, sua teoria alude a interpretações que transformam em 

conhecimento científico o que propõe ser: 

“As implicações mais gerais dessas interpretações; e um ciclo recorrente 
de termos – símbolo, significado, concepção, forma, texto... cultura – cujo 
objetivo é sugerir que existe um sistema na persistência, que todas estas 
perguntas, com objetivos tão diversos, são inspiradas por uma visão 
establecida de como devemos proceder para construir um relato da 
estrutura imaginativa de uma sociedade” (GEERTZ, 2001, p.12,13)

  
Dentro dessa linha de pensamento, Geertz apresenta a idéia da cultura como 

um sistema simbólico. De acordo com suas proposições:  

O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente semiótico. 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a 
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teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo 
essas teias e a sua análise; portanto não como uma ciência experimental 
em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado. (GEERTZ, 1989, p. 15)  

Geertz assevera ainda que:

A cultura é melhor vista [...] como um conjunto de mecanismos de controle 
– planos, receitas, regras, instruções ( o que engenheiros de computação 
chamam de “programas”) – para governar o comportamento (GEERTZ, 
1989, 56) 

Acrescento ainda uma outra proposição do autor, a qual afirma que o homem 

depende “desesperadamente” desses mecanismos extragenéticos – aos quais esse 

autor chamou de “programas culturais” – no propósito de ordenar seu 

comportamento.  

Diante das reflexões teóricas apresentadas até este ponto, ressalto dois 

aspectos que conduziram, então, à escolha por uma abordagem que privilegiou a 

questão cultural, como base para a pesquisa desenvolvida. O primeiro deles refere-

se à análise desenvolvida por Touraine – e abordada no início deste capítulo – 

relativamente à crise contemporânea do paradigma social, dando lugar ao 

paradigma cultural, permite-me compreender que a violência passa a ser um 

componente desse quadro de mudanças no cenário das coletividades. Arrisco-me 

afirmar que, pela individuação das coletividades e dos sujeitos, o estranhamento do 

outro, não se dá mais pelo desconhecimento, mas pela coerção da busca pela 

identidade, pelo direito de ser, pelo direito a ter direito, pelo poder e pela riqueza. 

Logo, o outro pode ser a ameaça evidente, a personificação da negativa ao ser ou 

ao ter e esta insegurança, leva aquilo que se pode chamar de violência por violência, 

na falta de um explicativo ou de uma justificativa para a própria violência. E aí 

residem duas constatações que envolvem as instituições policiais: a primeira 

consiste na inquirição sobre como preservar uma ordem nesse contexto de 

mudanças paradigmáticas, onde os lastros normativos, os referenciais societários 

estão em plena mutação. A segunda constatação repousa sobre o fato da instituição 

policial militar – abordada pelo presente trabalho – e, mormente, seus integrantes 

encontrarem-se dentro desse ambiente ainda em definição, portanto expostos aos 

mesmos efeitos das mudanças abordadas. Tais mudanças têm afetado questões 



32 

comportamentais e relacionais nas coletividades, ou seja, provocam alterações em 

sua cultura organizacional. 

O segundo aspecto diz respeito à visão contida na antropologia de Geertz, 

onde a idéia de uma abordagem semiótica de cultura, permite um diálogo mais 

intenso com os sujeitos pesquisados, uma leitura mais próxima do significado de 

ritos, signos e linguagem desses mesmos sujeitos, dentro de seu cenário cultural. 

Daí, embora a cultura não seja a única variável no desenvolvimento de um fenômeno 

como a violência – todavia, a violência é que se mostra como um elemento da 

cultura contemporânea –, entendo ser importante considerar seu aspecto orientador 

do comportamento, a partir do fato que o homem é um ser gregário, estando sujeito, 

desde seu nascimento, ao aprendizado, ao emprego e à ação de símbolos e códigos 

carregados de uma significação própria nos grupos e/ou categorias onde está 

inserido – a palavra (falada ou escrita), os gestos, os desenhos, os sons, os objetos 

ou quaisquer outras coisas – os quais dão um sentido à sua experiência no mundo. 

Os símbolos e códigos, em sua significância são dinâmicos, ou seja, em momentos 

históricos diversos, podem variar de sentido, denotando objetos diferentes, 

moldando novas realidades culturais. Essa dinâmica é alimentada e alimenta a 

evolução do próprio homem, no desenvolvimento, expansão e redirecionamento de 

suas relações e na ampliação do conhecimento. 

Nesta ótica, a compreensão da violência contemporânea e, mais 

especificamente, aquela praticada por policiais militares, demanda uma leitura mais 

aprofundada acerca do homem e suas práticas violentas. É importante – e até 

necessário – que essas “práticas” sejam consideradas segundo abordagens 

epistemológicas nas quais “o agente social é sempre considerado em função das 

relações objetivas que regem a estruturação da sociedade global” (ORTIZ, 1994, 18-

19).  

Logo, deduz-se, como já visto, que para melhor entender uma ação violenta 

por parte do policial e de como o mesmo ator percebe essa prática, é necessário, na 

nossa visão, estudar esse comportamento a partir da estrutura em que ele está 

inserido, isto é, a Instituição PM com sua cultura organizacional; das relações de 

dominação vigentes em seu interior, da forma como o policial interioriza a 

Corporação, a partir da formação, bem como, desenvolve uma identidade enquanto 

policial militar, posiciona-se dentro dessa estrutura e constrói representações 

sociais.  
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Neste viés, volto-me às proposições de Geertz acerca do senso comum, 

discutidas em um dos ensaios que integram seu livro “O Saber Local” e que afirma 

ser “uma dimensão da cultura que não é normalmente considerada um de seus 

compartimentos organizados” (GEERTZ, 2001, p. 114). Segundo o autor, o senso 

comum consiste em “um corpo organizado de pensamento deliberado” (ídem), onde 

não se percebe a preocupação com explicações acadêmicas, calcadas em cálculos 

ou na reflexão deliberada sobre as experiências vividas, todavia formado sobre a 

experiência e o aprendizado cotidiano, que se “naturaliza” como conhecimento 

lógico, óbvio e não questionável pelo grupo onde vige. 

Diante dessa visão, as contribuições apresentadas pela praxiologia 

desenvolvida por Pierre Bourdieu e pela teoria das representações sociais elaborada 

por Serge Moscovici, ajudam a compreensão das particularidades dos sistemas 

culturais antes anunciados, possibilitando o entendimento quanto aos processos 

cognitivos e psicológicos que servem como guias para a ação.

1.3 Um Outro Olhar 

No tópico anterior, apresentei, fundado nas elaborações teóricas de Touraine 

e de Geertz, a concepção que o estudo proposto para esse trabalho, ocorrera 

procurando observar uma leitura mais específica dos “textos culturais” produzidos 

pela categoria pesquisada, através do estudo de seus signos e códigos. Isto significa 

buscar o sentido desses mesmos textos, pela percepção daquilo que constitui o 

habitus da categoria, enquanto elemento estruturante das representações sociais, 

em especial sobre violência. Contudo, não seria sensato desvincular esse 

“entendimento” dos sujeitos pesquisados do contexto cultural maior de onde provêm 

para ingressar na Polícia Militar e onde vivenciam suas experiências em outros 

campos. Aliás, esta é uma das hipóteses propostas para o trabalho, ou seja, o fato 

das representações sociais sobre a violência policial, não serem meramente 

construídas no âmbito da instituição policial militar, mas estarem enraizadas no 

ambiente da coletividade onde os policiais estão inseridos.    

Penso que esse processo de leitura e interpretação daquilo que, 

anteriormente, se chamou “textos culturais”, demanda um aporte teórico que nos 

permita uma abordagem semiológica consistente da temática estudada. De acordo 

com Domingos Sobrinho: 
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A teoria das representações sociais contribui, assim, no nosso 
entender, para enriquecer o estudo das identidades coletivas, 
quando articulada com os conceitos de campo e habitus 
desenvolvidos pela praxiologia de Bourdieu. Por este caminho, 
podemos melhor articular os processos cognitivos que acompanham 
a construção das representações com a dinâmica das interações e 
do contexto onde as mesmas se desenvolvem. (DOMINGOS 
SOBRINHO, 1998, p. 120) 

Entendo que esta proposição de Domingos Sobrinho – no que se refere à 

articulação entre a teoria das representações sociais e os conceitos de habitus e 

campo –, viabiliza o encontro de modelos teórico-metodológicos de tradições 

sociológicas diversas4, ao meu ver, plenamente viáveis à pesquisa proposta para a 

pesquisa proposta neste trabalho.  Estou convencido de que, como afirma Bourdieu, 

“não podemos capturar a lógica mais profunda do mundo social a não ser 

submergindo na particularidade de uma realidade empírica, historicamente situada e 

datada” (BOURDIEU, 1997, p. 15). Logo, a compreensão de um fenômeno como a 

violência, a qual apresenta variáveis histórico-culturais na forma como é manifesta, 

percebida e justificada dentro de uma coletividade específica, demanda uma análise 

mais particularizada, um olhar mais detido sobre os elementos por trás dos discursos 

e práticas dos sujeitos e que orientam seus comportamentos, seu modus vivendi. 

Considero, portanto, que a percepção, o discurso e as práticas dos sujeitos 

frente ao fenômeno da violência, estão fortemente imbricados às identidades que 

assumem nas múltiplas regiões culturais às quais pertencem. Por essa ótica, quando 

se busca enfocar a violência praticada pela polícia, segundo a percepção dos 

soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, entende-se que esses policiais 

estão inseridos em uma realidade institucional recheada de símbolos e códigos 

próprios que possuem respectivos significados. Esses símbolos e códigos compõem 

– no dizer de Geertz – um texto, um  mosaico cultural – um habitus –, que funciona 

como um guia de orientação de condutas, isto é, conduzem os integrantes da 

Corporação à geração e estruturação de suas práticas e representações, dando-lhes 

um sentido de “identidade”, enquanto policiais militares. 

Para uma melhor compreensão acerca desse processo de geração e 

estruturação da identidade social a partir das práticas decorrentes da cultura vigente 

                                                     
4 A tradição marxista, no caso dos estudos sobre a conformação dos campos culturais desenvolvidos 
por Pierre Bourdieu e a tradição durkeiminiana, referindo-se à teoria das representações sociais, 
desenvolvida por Serge Moscovici. 
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na Instituição Policial, é interessante observar os conceitos de habitus, espaço social 

e campo social desenvolvidos por Bourdieu. 

 Pensador revestido de profunda originalidade, Pierre Bourdieu tem como 

principal questão teórica em seus escritos a mediação entre o agente social e a 

sociedade, desenvolvendo seu trabalho sobre três aspectos centrais: o 

conhecimento praxiológico, a noção de habitus e o conceito de campo.  

A praxiologia apresenta-se como uma proposta teórica para a compreensão 

do conhecimento, alternativa à polêmica entre o Objetivismo5 e o Subjetivismo6, 

onde um dos pontos críticos deste confronto é a prática social. Assim, Bourdieu, 

adotando a nomenclatura de construtivismo estruturalista ou estruturalismo 

construtivista, para sua obra, rejeita o fisicalismo que considera o social enquanto 

fatos objetivos, bem como, o psicologismo, por se mostrar a “explicação das 

explicações” (BOURDIEU,2004). O autor, dialogando com as duas correntes, propõe 

que na relação dialética entre elas, as estruturas objetivas coagem as 

representações e as ações dos agentes, todavia, estes, em seu cotidiano, podem 

transformar ou conservar tais estruturas ou, ao menos, desejar isso. Cardoso 

esclarece que: 

As ações sociais são comportamentos moldados até certo ponto pelas 
contingências do momento e pelas considerações estratégicas delas 
derivadas; portanto, por considerações práticas (Bourdieu pretende construir 
uma ‘teoria das práticas’). Estruturas e práticas estão em relação dialética: 
as estruturas resultam de práticas históricas, mas estas últimas são, por sua 
vez, corporificações de estruturas. (CARDOSO, 2000, p. 15) 

Como visto, Bourdieu em seus estudos esforçou-se por integrar os aspectos 

subjetivos e objetivos das ações e para tal, resgatou a idéia escolástica de habitus

“que enfatiza a dimensão de um aprendizado passado” (ORTIZ & FERNANDES, 

1994, 14) e que se apresenta como uma noção mediadora. No dizer de Wacquant, 

essa dimensão medidadora do habitus: 

[...] ajuda a romper com a dualidade de senso comum entre indivíduo e 
sociedade ao captar ‘a interiorização da exterioridade e a exteriorização da 
interioridade’, ou seja, o modo como a sociedade se torna depositada nas 
pessoassob a forma de disposições (sic) duráveis, ou capacidades 

                                                     
5 Estruturalismo clássico e todas as correntes teóricas que partem de uma superioridade da estrutura 
sobre os agentes 
6 Correntes sociológicas de base fenomenológica, que partem da questão do ator social, da 
consciência 
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treinadas e propensões estruturadas para pensar, sentir e agir de modos 
deterninados, que então as guiam na suas respostas criativas aos 
constrangimentos e solicitações do seu meio social existente. (WACQUANT, 
2001, s.p.)  

Lahire (2002) considera a teoria da prática e a noção de habitus, conforme 

desenvolvidas por Bourdieu, proposições teóricas instigantes e que se revestem de 

alto grau de complexidade no campo das Ciências Sociais. Provavelmente, a grande 

virtude da obra de Bourdieu, tenha sido a postura corajosa em apresentar novas 

dimensões sociológicas que buscassem responder questões antigas, como as 

propostas por Boltanski: 

Como podemos pensar a coordenação entre pessoas, cuja socialização 
realizou-se em contextos de experiência diferentes e que, no entanto, 
podem encontrar terrenos de aproximação sem invocar “o acordo 
espontâneo do habitus”? Ou ainda, que tipo de relação devemos 
estabelecer, de um lado, entre os motivos explícitos e, particularmente, os 
motivos normativos, aos quais as pessoas associam suas ações, e, de 
outro, os esquemas interiorizados e amplamente insconscientes, aos quais 
o observador exterior confere um poder determinante na geração das 
condutas? (BOLTANSKI, 2005, p. 163) 

Entendo que a noção de habitus oferece uma resposta consistente a essas 

questões. De acordo com Bourdieu, o habitus apresenta-se como: 

Sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como 
princípio gerador e estruturador das práticas e das representações 
que podem ser objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem ser o 
produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim 
sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das 
operações necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, 
sem ser o produto da ação organizadora de um regente. 
(BOURDIEU, 2004, p. 3)  

Pode-se afirmar que Bourdieu designa o cultural incorporado como sendo 

habitus, ou seja, o conjunto de disposições que, uma vez interiorizadas, organizam 

as relações individuais com o mundo. Na verdade, o habitus funciona de forma 

similar à língua materna, quando, em geral, como propõem Pinçon e Pinçon-Charlot: 

Não é necessário refletir para produzir o discurso adequado, adotar a 
postura ou atitude que melhor convêm. Falamos e agimos do mesmo modo 
como respiramos. Vivemos o mundo social, na maioria das situações, na 
ilusão da evidência e ‘do que é óbvio’ (PINÇON E PINÇON-CHARLOT, 
1999, p. 13) 
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 Como afirmou Bourdieu “o habitus está no princípio de encadeamento das 

“ações” que são objetivamente organizadas como estratégias sem ser de modo 

algum o produto de uma verdadeira intenção estratégica” (BOURDIEU, 1994, p. 61). 

Assim, o habitus, enquanto sistema de disposições duráveis, passa a funcionar 

como o elemento que dá forma à percepção, à apreciação e à ação, que se efetiva 

em determinadas condições sociais. Conforme as argumentações de Ortiz e 

Fernandes: 

A situação particular que enfrenta um ator social específico se encontra, 
portanto, objetivamente estruturada; a adequação entre o habitus e essa 
situação permite, desta maneira, fundar uma teoria da prática que leve em 
consideração tanto as necessidades dos agentes quanto a objetividade da 
sociedade. (ORTIZ & FERNANDES, 1994, p. 19) 

Todavia, torna-se necessário observar, como propõe Cuche, que a noção de 

habitus, enquanto sistemas de disposições duráveis e transponíveis, “são adquiridas 

por uma série de condicionamentos próprios a certos modos de vida particulares” 

(CUCHE, 2002, p.171). As classes ou os grupos sociais são caracterizados 

relativamente aos outros pelos habitus diferentes que possuem entre si, pelo fato de 

não partilharem das mesmas condições sociais. No entendimento de Cuche, “às 

diferentes posições em um espaço social dado correspondem estilos de vida que 

são a expressão simbólica das diferenças inscritas objetivamente nas condições de 

existência (op cit, p. 172), o que expressa uma relação direta com a questão da 

cultura.  

Logo, esta relação entre a noção de habitus e as idéias de classe ou grupo, 

as diferenças de posição e de “estilo de vida”, conduzem à compreensão que tais 

grupos “existem e subsistem na e pela diferença, isto é, enquanto ocupam posições 

relativas em um espaço de relações” (BOURDIEU, 1997, p. 48). De acordo com 

Bourdieu:  

Uma das funções do habitus é a de dar conta da unidade de estilo que 
vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de 
agentes [...] o habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz as 
características intrínsecas e relacionadas de uma posição em um estilo de 
vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de 
bens e de práticas [...] Os habitus são princípios geradores de práticas 
distintas e distintivas [...] eles estabelecem as diferenças entre o que é bom 
e mau, entre o bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar, etc., 
mas elas não são as mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo 
comportamento ou o mesmo bem pode parecer distinto para um, 



38 

pretensioso ou ostentatório para outro e vulgar para um terceiro. 
(BOURDIEU, 1997, p. 21-22) 

 Desta forma, o habitus passa a constituir, pelas diferentes percepções de um 

mesmo objeto, pela diferença das práticas, das opiniões emitidas, uma linguagem 

própria de cada grupo, que funcionam como sistemas simbólicos – com seus 

respectivos signos – os quais estabelecem as distinções entre grupos e classes no 

espaço social. Portanto, justifica-se o estudo da noção de habitus, ao se pesquisar 

as representações sociais dos soldados da Polícia Militar quanto à violência 

praticada pela categoria, observando que o espaço ocupado no campo do poder por 

esses atores, é dotado de seu habitus próprio que estabelece, como visto, práticas e 

discursos acerca do fenômeno.  

Na concepção de Bourdieu, o espaço social “é definido pela exclusão mútua, 

ou pela distinção, das posições que o constituem, isto é, como estrutura de 

justaposição de posições sociais” (BOURDIEU, 2001a, p. 164). No contexto desse 

espaço, o  conceito de campo refere-se a um espaço onde os agentes encontram-se 

dispostos, com suas posições a priori fixadas, isto é, um locus onde ocorrem 

disputas entre os atores, que concorrem entre si, lutando em torno de interesses 

específicos que caracterizam o espaço considerado. Assim, como propõe o autor em 

seu trabalho Questões de sociologia, campos são “espaços estruturados de 

posições (ou de postos) cujas propriedades dependem das posições nestes 

espaços, podendo ser analisadas independentemente das características de seus 

ocupantes” (BOURDIEU, 1983, p.89). 

Bourdieu afirma que os campos possuem leis gerais e que, mesmo campos 

um tanto diferentes entre si – como o da religião, da filosofia, da arte, da política, etc 

– são regidos por leis de funcionamento invariantes,ou seja, apresentam 

propriedades comuns que permitem que se possa falar em leis características dos 

campos. Apesar disso, o campo funciona relativamente de forma autônoma quanto 

às variáveis externas, ou seja, possui uma lógica própria, representando, de acordo 

com a teoria de Bourdieu, um mercado de bens simbólicos. Esse “mercado” 

estrutura-se com base em uma distribuição desigual daquilo que Bourdieu chama de 

“capital social” e, assim, cada campo seria um espaço onde as relações de poder se 

manifestam.  
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A distribuição desigual do “capital social”7 conduz os agentes à adoção de 

estratégias que irão se orientar relativamente à posição que ocupam no interior do 

campo e sempre objetivando crescer de forma maximizada visando os “lucros” 

específicos. Assim, não há uma neutralidade das ações “pois toda realização 

pressupõe necessariamente uma série de interesses (os mais diversos) em jogo” 

(Ortiz, 1994, p. 21). Logo, entendo que é possível atribuir um valor a cada ação, isto 

é, o que representa essa mesma ação em termo de ganho ou perda além dos seus 

objetivos. A este valor Bernoux denomina de enjeu e afirma  que “ganhar a estima 

dos outros ao conseguir realizar uma ação difícil é um enjeu. Num conflito, há 

sempre des enjeux mais ou menos escondidos (de poder) por trás dos objetivos 

declarados.” (BERNOUX apud DOMINGOS SOBRINHO, 1998, p. 31). Posso inferir, 

portanto, a partir da teoria, que a violência é o meio através do qual alguns atores 

alcançam “lucros” quanto ao seu capital social, lucros estes que podem ser 

representados por intermédio da “fama” ou destaque que as categorias nas quais 

estão inseridos lhes “exigem” em troca do respeito e do reconhecimento que gozam. 

Entretanto, a violência pode, ainda, simbolizar a fórmula que proporciona a emoção 

de uma vida “cheia de adrenalina, radical”. E isso, é perceptível tanto no jovem que 

aos dezoito anos torna-se um temido criminoso em um bairro pobre da cidade, 

quanto no policial, que por ser violento em suas atuações, goza de “prestígio” entre 

os colegas como “bom de serviço”; naquele que, por haver matado um bandido em 

um confronto, recebe uma condecoração por bravura, ou no adolescente de classe 

média alta que, realiza “pegas” em via pública ou ateia fogo em mendigos. 

Um outro aspecto a ser considerado no estudo da noção de campo, é que 

dentro do processo de construção de identidade dos agentes8, entendo que as 

representações sociais não são oriundas de um vazio social e, portanto, torna-se 

necessário observar que estes mesmos agentes estão posicionados dentro de 

“espaços” “onde se impõe a apreensão diferenciada dos objetos sociais que 

constituem os diferentes sistemas de referências identitárias e dão visibilidade aos 

diferentes atores” (DOMINGOS SOBRINHO, 1998, 120). Desta forma, compreendo 

que essa identidade, a qual fiz referência, ganha visibilidade através das 

                                                     
7 Como exemplos desse capital Ortiz (1994; 21) apresenta a autoridade científica (no campo 
científico) e o carisma (no campo da alta costura) 
8 De acordo com Domingos Sobrinho (1998), agentes são “indivíduos que fazem mover-se um ator” 
(p. 120) 
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representações sociais elaboradas por determinado grupo, relativas aos diversos 

objetos em disputa dentro de um campo específico do espaço social. Assim, de 

acordo com as reflexões de Domingos Sobrinho, os sistemas culturais por sua vez, 

decorrentes dessa construção identitária, não estão isolados, mas inseridos em um 

“macro-sistema”, de forma relacional e interdependente. Como exemplo destas 

considerações, procuro demonstrar ao longo do trabalho, como ocorre esse 

processo relacional e interdependente entre o campo policial militar e o universo 

social, ou seja, como os processos e mutações sócio-culturais transcorridos no Brasil 

e, mais especificamente, no Rio Grande do Norte, influenciaram e influenciam na 

cultura e comportamento predominantes na Corporação policial militar.  

Constato que as diferentes percepções, atitudes e valores, especialmente no 

tocante à violência policial, tornam visível um sistema de classificação, de regulação 

de condutas e de produção de discursos – o habitus policial-militar – o qual, ao 

mesmo tempo que espelha a cultura da Organização PM, contribui para a 

compreensão acerca do processo de interiorização da exterioridade pela categoria, 

da reprodução das relações de poder e o jogo de forças dentro da instituição, os 

quais colaboram para a manifestação de identidades da categoria. Assim, 

reafirmamos que para uma melhor visualização dessas diferentes construções 

identitárias, é importante levantar, analisar e compreender as representações sociais 

construídas pelos sujeitos acerca de um ou mais objetos pertencentes à sua 

realidade cotidiana. Nesta ótica, a Teoria das Representações Sociais elaborada 

pelo psicólogo francês Serge Moscovici tem ocupado considerável espaço nos 

estudos sobre a identidade desenvolvidos contemporaneamente.  

1.4 Representações Sociais: considerações sobre a teoria 

Embora tenha surgido há mais de quatro décadas, a Teoria das 

Representações Sociais constitui-se na atualidade uma perspectiva científica que 

tem alcançado notoriedade junto a alguns estudiosos em diversas áreas do 

conhecimento. De acordo com Guareschi e Jovchelovitch (1998) isto se deve ao fato 

da teoria questionar, em lugar de adaptar-se, por apresentar uma visão inovadora na 

pesquisa e na compreensão das relações intra-indivíduos, bem como, destes 

mesmos indivíduos com o ambiente social no qual estão inseridos. Nesse intuito, 

ocupa-se no entendimento da construção do conhecimento do cotidiano, do senso 
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comum e dos processos cognitivos que envolvem essas relações. Assim, a Teoria 

das Representações Sociais apresenta-se como uma ferramenta multidisciplinar 

importante (principalmente nas Ciências Humanas), que oferece a possibilidade de 

uma construção teórica, epistemológica e metodológica de modelos explicativos no 

campo da produção do social, em suas dimensões, enquanto fruto da soma de 

individualidades e suas relações, colaborando para novas descobertas nesta área 

da pesquisa científica.  

Moscovici enunciou formalmente os primeiros delineamentos do conceito e da 

teoria das Representações Sociais, a partir de sua obra La psychanalyse, son image 

et son public (1961, 1976) onde abordou a questão do fenômeno da socialização da 

psicanálise, bem como, o “processo de sua transformação para servir a outros usos 

e funções sociais” (SÁ, 1995, p. 19). Divergindo da vertente tradicional norte-

americana, Moscovici formulou sua teoria dentro do entendimento que a Psicologia 

Social deveria ser vista como uma disciplina mista, que estivesse posicionada na 

interseção das ciências psicológicas e das ciências sociais. Farr explicita que: 

Allport (1954) escolheu Comte como o fundador da PSICOLOGIA SOCIAL 
[sic] moderna. Comte convinha a Allport, como um ancestral potencial para 
a PSICOLOGIA SOCIAL [sic], porque ele foi o fundador do positivismo (...) 
Enquanto Allport, com sua escolha de um ancestral, estava enfatizando a 
descontinuidade entre o passado e o presente, Moscovici, com sua 
escolha de um ancestral, estava enfatizando a continuidade entre passado 
e presente. Existe uma clara continuidade entre o estudo das 
representações coletivas de Durkheim e o estudo mais moderno, de 
Moscovici sobre representações sociais. (FARR, 1998, p. 32) 

Logo, pode-se entender que Moscovici rompeu com a visão convencional de 

que os fenômenos psicológicos são unicamente fenômenos individuais, passando a 

considerá-los, também, sob a ótica da vida social e cultural, isto é, procurando 

demonstrar que não há um corte, ou ainda, uma separação, entre o universo interior 

aos sujeitos e o universo que os cerca.  Moscovici utilizou-se do conceito de 

“representações coletivas” esboçado por Durkheim, em 1912, quando publica sua 

obra “As formas elementares da vida religiosa”, onde desenvolveu um modelo 

teórico sociológico onde “a sociedade é uma realidade sui generis [sic]’ e as 

representações coletivas, que a exprimem, são fatos sociais, coisas, reais por elas 

mesmas.” (SÁ, 1995, p. 21). De acordo com as elaborações de Durkheim (2003), as 

representações coletivas consistem no resultado de uma grande cooperação ao 
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longo do tempo e do espaço, fruto da associação, da mistura e da combinação de 

espíritos diversos, acumulando por gerações sua experiência e saber. Essas 

representações, no pensamento de Sá, possuiriam três características 

fundamentais, quais seriam, autonomia, exterioridade e coercitividade. Segundo as 

considerações de Sá: 

Os indivíduos que compõem a sociedade seriam portadores e usuários das 
representações coletivas, mas estas não podiam ser legitimamente 
reduzidas a algo como o conjunto das representações individuais, das 
quais difeririam essencialmente. (SÁ, 1995, p. 21) 

 Nóbrega, com base no pensamento de Durkheim, coloca que: 

As representações são coletivas à medida que exercem uma coerção
sobre cada indivíduo, e conduzem os homens a pensar e a agir de uma 
maneira tão homogênea. Pensando nessa perspectiva, Durkheim 
considera que esse saber partilhado e reproduzido coletivamente 
transcende o individual, fato que permite às representações coletivas a 
atribuição do status de objetividade. Tal posição autoriza as 
representações coletivas a se imporem e penetrarem nas consciências 
individuais. Elas são também estáveis na sua transmissão e repreodução, 
em oposição ao caráter efêmero das representações individuais. As 
idéias, uma vez difundidas, transformam-se, portanto, em representações 
coletivas autônomas, regidas por leis próprias. (NÓBREGA, 2001, p. 58)

A visão dicotômica de um social estático e não suscetível à instabilidade das 

mudanças individuais, constituiu-se um espaço fértil para o desenvolvimento das 

proposições de Moscovici acerca do constructo representações sociais. Moscovici 

admite que houve uma mudança no entendimento acerca das representações 

coletivas dentro das sociedades modernas e coloca-se “numa segunda fase do 

estudo da noção de representação coletiva” afirmando que “a dinâmica da 

representação conta mais que seu caráter coletivo” (2001, p. 52).  Considero 

interessante fixar limites entre as representações sociais e as representações 

coletivas. As representações sociais apresentam-se como estruturas de 

conhecimento inacabadas, constituindo uma forma de conhecimento que objetiva, 

essencialmente, elaborar comportamentos e a comunicação entre indivíduos, 

enquanto as representações sociais inter-individual, enquanto que as 

representações coletivas se apresentam como elementos prescritivos do 

entendimento e dos comportamentos.  
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Assim, Moscovici afastou-se da ótica “sociologista” de Dukheim, para 

debruçar-se sobre novos fenômenos representacionais, dentro de uma perspectiva 

psicossociológica. Isto é, desde seus rudimentos, a Teoria das Representações 

Sociais apresenta-se como uma formulação que ultrapassa as dicotomias entre o 

individual e o coletivo, entre a pessoa e a sociedade. Como propõe Pavarino 

interpretando o pensamento de Moscovici: 

O fenômeno das representações sociais é próprio das sociedades 
pensantes thinking society, na qual os acontecimentos ocorrem em ritmo 
acelerado, onde não há tempo suficiente para que as representações se 
tornem uma tradição, ou seja, das sociedades contemporâneas. 
(PAVARINO, 2004, p. 131) 

Jodelet (2001) atribui à teoria três destacadas particularidades: a vitalidade, a 

transversalidade e a complexidade. A vitalidade da teoria pode ser atestada pelo 

número de publicações sobre o assunto, pela quantidade de países onde ela é 

empregada, os campos de estudo em que é aplicada, a diversidade metodológica 

que inspira, bem como, a multiplicidade de interpretações da noção e dos debates, 

que proporcionam avanços teóricos.   

A transversalidade evidencia-se no próprio posicionamento da teoria, no 

campo integrativo (interface) entre o psicológico e o social, despertando o interesse 

de todas as ciências sociais. Isto decorre de sua importância no estudo de temáticas 

como o imaginário, a ideologia, os sistemas simbólicos e as atitudes sociais, entre 

outras. Pode-se entender portanto, que o estudo da teoria das representações 

sociais possibilita um extenso conjunto de relações interdisciplinares, contribuindo 

para a articulação de diversos campos de pesquisa, promovendo uma convergência 

dos enfoques acerca de determinadas questões.  

A complexidade é uma decorrência direta do posicionamento da teoria na 

interseção de uma série de conceitos dos campos psicológico e sociológico. Jodelet  

adverte quanto às representações sociais que: 

O fato de que se trate de uma forma de conhecimento acarreta o risco de 
reduzí-la a um evento intra-individual, onde o social intervém apenas 
secundariamente; o fato de se tratar de uma forma de pensamento social 
acarreta o risco de diluí-la nos fenômenos culturais ou ideológicos. 
(JODELET apud SÁ, 1995, p. 24)  

Ainda sobre a complexidade da qual se revestem as representações sociais, 

Spink coloca que: 
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A complexidade do fenômeno decorre da desconstrução, no nível teórico, 
da falsa dicotomia entre o individual e o coletivo e do pressuposto daí 
decorrente de que não basta apenas enfocar o fenômeno no nível intra-
individual (como o sujeito processa a informação) ou social (as ideologias, 
mitos e crenças que circulam em uma determinada sociedade). É 
necessário entender, sempre, como o pensamento individual se enraíza no 
social (remetendo, portanto, às condições de sua produção) e como um e 
outro se modificam mutuamente. (SPINK, 1995, p. 89)

 Penso que boa parcela dessa complexidade, como pode-se depreender das 

elaborações anteriormente citadas, decorre do fato da teoria das representações 

sociais apresentar-se como um elo entre o conhecimento comum, aquilo “que em 

inglês se chama de folk science” (MOSCOVICI, 2004, p. 201) e o conhecimento 

científico, ainda que não nos caiba discutir ambos os conceitos nos limites deste 

trabalho. Entretanto, como assevera o próprio Moscovici: 

Não podemos deixar de nos chocar com o seguinte contraste. De um lado, 
estamos familiarizados com um bom número de ciências populares, as 
compreendemos, as usamos, renovamo-las facilmente através da 
conversação, lendo os jornais ou olhando televisão. De outro lado, nós 
dominamos a muito custo uma pequena parte do conhecimento científico 
ou tecnológico que empregamos em nossa profissão, em nossa 
sobrevivência e na prática de toda nossa vida. (op cit, p. 202) 

 E acrescenta que: 

Representações sociais são sempre complexas e necessariamente 
inscritas dentro de um “referencial de um pensamento preexistente”; 
sempre dependentes, por conseguinte, de sistemas de crença ancorados 
em valores, tradições e imagens do mundo e da existência. Ela são, 
sobretudo, o objeto de um permanente trabalho social, no e através do 
discurso, de tal modo que cada novo fenômeno pode sempre ser 
reincorporado dentro de modelos explicativos e justificativos que são 
familiares e, conseqüentemente, aceitáveis. (op cit, p. 216) 

Para uma melhor compreensão das teorizações decorrentes da noção de 

representações sociais, o que auxiliará na análise dos dados empíricos da presente 

pesquisa, passo a discorrer um pouco mais sobre o constructo representações 

sociais, suas funções, sua formação e sua organização.  

Pode-se entender representação social como um tipo de conhecimento 

particular, que funciona como elemento de elaboração de conhecimentos e de 

comunicação entre os indivíduos (Moscovici, 1978). Sem apresentar um conceito 

definitivo de representação social, o autor sugere que as representações sociais 
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podem ser entendidas como “um conjunto de conceitos, proposições e explicações 

originado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais” (MOSCOVICI, 

1981, p. 81), equivalendo na sociedade contemporânea, aos mitos e sistemas de 

crenças das sociedades tradicionais, bem como, a visão atual do senso comum. De 

acordo com Sá (1996), na verdade, Moscovici exprime muito mais comentários do 

que propriamente conceitos fechados do que vem a ser uma representação social, 

ou seja, representação social é um constructo, um conceito deliberado, adotado de 

forma consciente, para uma finalidade específica.  

Doise propõe que “representações sociais são princípios geradores de 

tomadas de posição ligadas a inserções específicas em um conjunto de relações 

sociais e que organizam os processos simbólicos que intervêm nessas relações” 

(apud SÁ, 1996, 33).  

Denise Jodelet, em suas considerações sobre a teoria, define representação 

social como “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada tendo 

um objetivo prático e contribuindo para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social” (JODELET apud DOMINGOS SOBRINHO, 1998, p. 119). E 

acrescenta: 

Certamente Há representações que cabem em nós como uma luva ou que 
atravessam os indivíduos: as impostas pela ideologia dominante ou as que 
estão ligadas a uma condição definida no seio da estrutura social. Mas, 
mesmo nestes casos, a partilha implica uma dinâmica social que explica a 
especificidade das representações. É o que vêm desenvolvendo as 
pesquisas que relacionam o caráter social da representação à inserção 
social dos indivíduos. O lugar, a posição social que eles ocupam ou as 
funções que assumem determinam os conteúdos representacionais e sua 
organização, por meio da relação ideológica que Mantêm com o mundo 
social. (op cit, p. 32) 

Jodelet, analisando o espaço de estudo das representações sociais, propõe 

que a multiplicidade de perspectivas teóricas relativas às representações sociais, 

dado à variedade de campos do conhecimento nos quais o constructo tem sido 

empregado, possibilitou o surgimento de um “espaço de estudo multidimensional” 

(2001, p. 27), que procurou reproduzir em um quadro, que procura sintetizar as 

problemáticas e eixos de desenvolvimento desse mesmo espaço (QUADRO 1).  

De acordo com Jodelet. No centro desse quadro “figura o esquema de base, 

que caracteriza a representação como uma forma de saber prático ligando um 

sujeito a um objeto” (2001, p. 27). 
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O que se percebe é que há uma permanente referência às representações 

como um instrumento que possibilita compreender a dinâmica das interações sociais 

dentro de um determinado grupo ou categoria, a construção e preservação daquilo 

que se chama o saber comum, as “visões de mundo” compartilhadas por seus 

integrantes e elementos determinantes (estruturantes) de suas práticas sociais. Para 

Bourdieu esse saber comum, corresponde ao conceito de senso comum, que em 

seu entendimento: 

[...] é um fundo de evidências partilhadas por todos que garante, nos limites 
de um universo social, um consenso primordial sobre o sentido do mundo, 
um conjunto de lugares comuns (em sentido amplo), tacitamente aceitos, 
que trnam possíveis o confronto, o diálogo a concorrência, até mesmo o 
conflito, e entre os quais cumpre dar um lugar à parte aos princípios de 
classificação, tais como as grandes oposições que estruturam a percepção 
do mundo. (BOURDIEU, 2001, p. 118-119) 

Bourdieu defende que as diferentes opiniões (pontos de vista) contribuem 

para a institucionalização dos diferentes campos, nas coisas e nos habitus. O senso 

comum seria, portanto, essa visão de mundo que agrega os sujeitos de um mesmo 

campo e manifesta-se um habitus específico, conforme afirmou o autor: 

[...] imposto aos novos postulantes como um direito de entrada [que] não é 
outra coisa senão um modo de pensamento específico (um eidos), princípio 
de uma construção específica da realidade, fundado numa crença pré-
reflexiva no valor indiscutível dos instrumentos de construção e dos objetos 
assim construídos (um ethos). (op cit, p. 121)  

Retomando as premissas acima sobre as representações sociais, cito o 

pesquisador francês Jean-Claude Abric, que em suas elaborações teóricas refere-se 

às representações sociais como organizações que possuem em si um significado, as 

quais permitem elaborar uma interpretação da realidade que dirige as relações 

individuais com os ambientes físico e social. De acordo com Abric, “a representação 

é um guia para a ação, ela orienta as ações e as relações sociais [...] um sistema de 

pré-decodificação da realidade porque ela determina um conjunto de antecipações e 

expectativas” (ABRIC, 1998, p. 28). Daí, pode-se reafirmar a importância do estudo 

das representações sociais construídas pelos Soldados e Alunos-Soldados da 

PMRN, tendo como objetos o “ser policial” e a violência praticada pelos policiais, na 

compreensão das relações internas da categoria, bem como, entre seus integrantes 

e as demais categorias existentes no espaço social à sua volta. Ademais, tal 
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constatação possibilita a visibilidade da manifestação do habitus policial militar, além 

da existência de variados grupos identitários, no contexto da cultura organizacional 

da Corporação.  

1.4.1 Funções das Representações Sociais 

  Observando que as representações exercem um papel importante dentro da 

dinâmica das relações sociais e nas práticas cotidianas, Abric afirma, que “elas 

respondem a quatro importantes funções essenciais” (ABRIC, 1998, p. 28), quais 

sejam: função de saber, função orientadora, função justificadora e a função 

identitária.  

a. Função de Saber - Em sua função de saber as representações sociais 

possuem um aspecto cognitivo de compreender e explicar a realidade, através de 

um saber do senso comum, que conduz os indivíduos à obtenção de conhecimentos 

e que possibilita sua integração dentro da realidade social. As representações 

funcionam como facilitadoras da comunicação social, pois como coloca Abric “elas 

definem o quadro de referência comum que permite as trocas sociais, a transmissão 

e a difusão deste saber ‘ingênuo” (op cit, p. 29). 

b. Função de Orientação - Em sua função de orientação as representações 

atuam como guia para os comportamentos e as práticas sociais. Isto representa 

dizer que esse sistema de pré-concepções, de símbolos, imagens e valores, permite 

ao sujeito identificar uma situação ou objeto, definir qual a sua finalidade e 

determinar qual a o tipo de relação que existe entre sujeito e objeto. Assim, frente a 

certo objeto ou situação, torna-se possível ao sujeito adotar uma estratégia ou 

conduta compatível com a realidade social do grupo a que pertence, o que nos 

conduz ao entendimento que a representação social “define o que é lícito, tolerável 

ou inaceitável em um dado contexto social” (ABRIC, 1998, p. 30). Entendo, neste 

sentido, que a representação construída por um sujeito acerca de um fenômeno 

como, por exemplo, a violência, enquanto agente em um campo, é estruturada 

segundo um habitus específico desse dito campo, ao mesmo tempo que esse 

habitus é fundado em todo o conjunto de representações que orientam condutas e 

práticas dos sujeitos no campo. Assim, as representações sociais seriam expressões 

do habitus – ou ainda, uma “linguagem” que possibilita sua leitura –, que por sua vez 

seria o estruturante dessas mesmas representações. 
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 c. Função Justificadora - A função justificadora das representações sociais 

permite, como o nome sugere, fundamentar tomadas de posição e comportamentos 

dos sujeitos, quando na avaliação de suas ações. Abric, aludindo as pesquisas de 

Doise alega que: 

As representações têm por função essencial a justificativa dos 
comportamentos adotados face ao outro grupo. Em função das relações 
mantidas com este último e da evolução dessas mesmas relações, 
constata-se que as representações do outro grupo evoluem. Deste modo, 
dentro de uma situação de relações competitivas, representações do grupo 
adversários [sic] vão ser progressivamente elaboradas, visando justificar 
um comportamento hostil face a ele. (ABRIC, 1998, 30) 

Nesta ótica, Abric esclarece que as representações assumem os papel de 

manutenção ou reforço da posição social do grupo de referência, bem como, “têm 

por função preservar e justificar a diferenciação social, e ela, pode estereotipar as 

relações entre os grupos, contribuir para a discriminação ou para a manutenção da 

distância social entre eles” (ibid). Volto a reafirmar o papel de “expressão” do habitus

exercido pelas representações, considerando o pensamento de Bourdieu, ao propor 

que: 

As representações dos agentes variam segundo a posição (e os interesses 
que estão associados a ela) e segundo seu habitus como sistema de 
esquemas de percepção e apreciação, como estruturas cognitivas e 
avaliatórias que eles adquirem através da experiência durável de uma 
posição do mundo social [...] o habitus produz práticas e representações 
que estão disponíveis para a classificação, que são objetivamente 
diferenciadas [...] isso supõe que o gosto (ou o habitus) enquanto sistema 
de esquemas de classificação está objetivamente referido, através do 
condicionamentos sociais que o produziram, a uma condição social: os 
agentes se auto-classificam, eles mesmos se expõem à classificação [...] ao 
escolherem, no espaço dos bens e serviços disponíveis, bens que ocupm 
nesse espaço uma posição homóloga à posição que eles ocupam no 
espaço social. (BOURDIEU, 2004, p. 158)  

 d. A Função Identitária - As representações sociais – além de suas funções 

cognitiva, orientadora e justificadora – têm o papel de situar os sujeitos e os grupos 

no contexto do campo social, atribuindo-lhes uma identidade reconhecida através de 

suas práticas, seus discursos e seus referentes culturais. Assim, entendendo como 

necessária uma reflexão mais aprofundada acerca do papel das representações 

sociais e a elaboração de uma identidade social, retomo essa discussão mais 

adiante, onde procuro contextualizá-la dentro dos objetivos deste trabalho.  
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 Pelo estudo das representações sociais torna-se possível reconstruir o real, 

partindo de um conjunto de elementos que constituem o meio-ambiente, 

interpretados de forma ordenada e significante para os sujeitos de uma determinada 

categoria (NÓBREGA, 2001). Através dessa interpretação, formula-se “um conjunto 

lógico do pensamento que vai constituir a visão de mundo para uma certa 

coletividade” (ibid, p. 72). Neste sentido, é interessante observar os processos de 

formação e organização das representações sociais, respectivamente, através dos 

conceitos de objetivação e ancoragem, conforme desenvolvidos por Moscovici e da 

teoria do Núcleo Central elaborada por Abric. 

1.4.2 Formação e Organização das Representações Sociais 

 Para melhor aclarar as dinâmicas de elaboração e funcionamento das 

representações sociais, entendemos ser necessária a compreensão dos processos 

de objetivação e ancoragem, que envolvem “a imbricação e a articulação entre 

atividades cognitiva e as condições sociais em que são forjadas as representações” 

(NÓBREGA, 2001, p. 72). Consideramos ainda, que o estudo da esquematização 

estruturante ou “núcleo figurativo”, como elemento “duro” da representação e provido 

de maior estabilidade, proposto na teoria do núcleo central, elaborada por ABRIC, 

apresenta-se como modelo teórico explicativo bastante satisfatório nas reflexões 

acerca da organização das representações.  

O estudo das representações sociais insere-se na análise dos processos 

cognitivos do sujeito, sua pertinência e participação social ou cultural. Além disso, as 

representações possibilitam a compreensão da atividade mental de um grupo ou 

conjunto de grupos, bem como, essa mesma atividade “como o efeito do processo 

ideológico que atravessa os indivíduos” (JODELET, 2001, p. 27).  

Toda representação social é, ao mesmo tempo, estruturada e estruturante 

dentro do processo de apropriação da realidade externa ao pensamento e de 

composição psicossocial dessa realidade. A representação social é a representação 

de “alguma coisa” (objeto), definida por um conteúdo (imagens, atitudes, 

informações, etc), e de alguém (sujeito – indivíduo, família, grupo, etc). É importante 

lembrar que na análise da relação sujeito-objeto e de construção da representação 

social, considerar-se-á, como já enfoquei, as relações de pertença e posição (ou 

participação) sócio-econômica-cultural do sujeito. 
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No processo de construção das representações sociais estão envolvidos 

elementos como linguagem, valores e práticas do espaço social onde o sujeito está 

inserido. Moscovici apresentou os dois principais processos pelos quais ocorre a 

construção das representações sociais, compreendendo  uma fase “icônica ou 

simbólica” e a outra “significante”: a objetivação e a ancoragem (ou amarração). Sá 

afirma que:  

“A objetivação [sic] consiste em uma ‘operação imaginante e estruturante’, 
pela qual se dá uma forma – ou figura – específica ao conhecimento acerca 
do objeto, tornando concreto, quase tangível, o conceito abstrato, como 
que “materializando a palavra” (SÁ, 1996, p. 47) 

A objetivação, portanto, pode ser entendida como o processo onde ocorre a 

organização de uma representação e sua materialização. Isto é, a objetivação 

constitui o processo pelo qual um conceito, ser, símbolo ou idéia, toma forma real, 

ganha um significado, uma referência concreta fora do psiquismo individual, isto é, 

passa a ser reproduzido em uma imagem. Neste processo a informação recebida é 

selecionada e descontextualizada, com o propósito de dar coerência e precisão à 

organização da informação. Nessa organização há a influência de todo o sistema de 

valores do indivíduo que é partilhado, concomitantemente, pelo grupo. Assim, na 

objetivação os conceitos tornam-se realidade.  

Na ótica de Moscovici, “coisas que não são classificadas nem denominadas 

são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras” (1984, p. 30).  

Logo, é preciso atribuir-lhes um sentido, classificá-las e nominá-las dentro de um 

sistema de referentes culturais, com base na hierarquia de valores da sociedade e 

do grupo de pertença do sujeito, os quais lhe são familiares. A este processo de 

“classificação” e “denominação”, Moscovici chamou ancoragem. Sá, fundamentando-

se nas observações de Jodelet (1984), afirma que a ancoragem “consiste na 

integração cognitiva do objeto representado a um sistema de pensamento social pré-

existente e nas transformações implicadas em tal processo” (SÁ, 1996, p. 46) Assim, 

numa visão geral, os processos de construção das representações sociais 

conduzem os sujeitos à incorporação do novo e familiarização do estranho, a partir 

do momento em que faz uso de universos culturais antigos para classificar o novo.  
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Visando uma melhor compreensão quanto à estrutura das representações 

sociais, passarei a abordar no próximo tópico, os estudos de Jean-Claude Abric 

relativamente ao núcleo central das representação. 

1.4.3 O Núcleo Central da Representação Social 

Importante contribuição dentro do estudo do processo de organização das 

representações sociais, a teoria do núcleo central proposta pelo pesquisador francês 

Jean-Claude Abric, foi apresentada inicialmente, sob a forma de uma hipótese 

relativa à organização interna das representações sociais. De acordo com seu autor: 

A organização de uma representação apresenta uma característica 
particular: não apenas os elementos da representação são hierarquizados, 
mas além disso toda representação é organizada em torno de um núcleo 
central, constituído de um ou de alguns elementos que dão à 
representação o seu significado. (ABRIC, 2001, p. 19) 

Os estudos de Abric vêm mostrando que é possível conhecer-se, de modo 

relativamente simples e rápido, quais são os elementos centrais de uma 

representação. Como visto, para Abric toda representação é estruturada em torno de 

um núcleo central, que segundo suas concepções: 

[...] determinado, de um lado, pela natureza do objeto representado, de 
outro, de outro pelo tipo de relações que o grupo mantém com este objeto 
e, enfim, pelo sistema de valores e normas sociais que constituem o meio 
ambiente ideológico do momento e do grupo (ABRIC, 1998, p. 31) 

O núcleo central põe em evidência os elementos mais socializados do 

conteúdo da representação, ou, pode-se ainda dizer, os elementos da representação 

que são compartilhados por uma determinada coletividade nas suas interações 

cotidianas. O núcleo central é o elemento básico da representação, considerando-se 

que ele determina, concomitantemente, a sua significação e organização. 

Paralelamente, tem, ainda, duas outras funções: 1) uma função geradora, posto que 

é o elemento pelo qual se cria, ou se transforma, a significação dos outros 

elementos que constituem a representação; 2) uma função de organização, pois é o 

núcleo central que determina a natureza dos laços que unem entre si os elementos 

da representação. Assim, pode-se dizer que o núcleo central é o elemento unificador 
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e estabilizador da representação. Orbitando este núcleo, o qual expressa os 

invariantes do conteúdo de uma representação, estão os elementos periféricos, os 

quais expressam os elementos variantes da representação, ou seja, as acentuações 

particulares dadas pelos indivíduos isoladamente ou por segmentos da coletividade 

que compartilham uma mesma leitura de um determinado objeto do mundo social. 

Revendo-se o conceito de núcleo central empregado por Abric, verifica-se que 

ele é constituído de “um ou alguns elementos que ocupam uma posição privilegiada” 

no conteúdo da representação (2001, p. 73) e ainda: “ele é determinado de uma 

parte pela natureza do objeto representado, de outra parte pela relação que o sujeito 

– ou o grupo – mantém com esse objeto” (ibid, p. 23). O autor aponta também as 

duas dimensões que o núcleo central pode assumir: 

Seja uma dimensão funcional, como por exemplo em situações com 
uma finalidade operatória: serão então privilegiados na representação 
e constituindo o seu núcleo central os elementos mais importantes 
para a realização da tarefa [...] seja uma dimensão normativa em 
todas as situações onde intervêm diretamente dimensões sócio-
afetivas, sociais ou ideológicas. Nesse tipo de situações, pode-se 
pensar que uma norma, um esterótipo, uma atitude fortemente 
marcada estarão no centro da representação. (idem) 

Como observa Sá, “Abric conclui que o levantamento do núcleo central é 

importante inclusive para conhecer o próprio objeto da representação, ou seja, para 

saber o que afinal de contas está sendo representado” (1996, p. 71).  

Um outro aspecto destacado no estudo do núcleo central, reside no fato das 

representações sociais, conforme propôs Abric, apresentarem duas características 

que, a princípio, mostram-se contraditórias. Em primeiro lugar, o fato de serem ao 

mesmo tempo estáveis e móveis, rígidas e flexíveis e, em segundo, embora sejam 

consensuais, as representações sociais encontram-se fortemente marcadas por 

diferenças interindividuais.  

Assim, a teoria do núcleo central, com base nessas aparentes divergências, 

propõe que a representação social, “conquanto uma entidade unitária, é regida por 

um sistema interno duplo, em que cada parte tem um papel específico mas 

complementar ao da outra” (SÁ, 1996, p. 73), ou seja, a representação apresenta um 

“sistema central”, formado por seu  núcleo central e um “sistema periférico”, 

composto pelos elementos periféricos da representação. No QUADRO 2, registro 

uma síntese comparativa das características e das funções de cada um dos 
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sistemas que compõem a organização interna das representações sociais, conforme 

a concepção de Abric. 

QUADRO 2 
Características do sistema central e do sistema periférico de uma representação 

SISTEMA CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO

● Ligado à memória coletiva e à história do grupo ● Permite a integração de experiências e histórias 

individuais 

● Consensual 

� define a homogeneidade do grupo 

● Tolera a heterogeneidade do grupo 

● Estável 

● Coerente 

● Rígido 

●Flexível 

● Tolera as contradições 

● Resiste às mudanças ● Evolutivo 

● Pouco sensível ao contexto imediato ● Sensível ao contexto imediato 

● Funções: 

� gera o significado da representação 

� determina sua organização 

● Funções: 

� permite a adaptação à realidade concreta 

� permite a diferença de conteúdo 

Fonte: ABRIC, 1998, p. 34. 

Dentro dos estudos quanto ao sistema periférico, ressaltamos a importante 

contribuição de Claude Flament, reconhecida pelo próprio Abric que lhe atribuiu o 

mérito pela complementação da teoria que desenvolvera, a partir da demonstração 

do importante papel desempenhado pelos elementos periféricos, isto é, não 

pertencentes ao núcleo central, no funcionamento da representação. Flament em 

suas elaborações introduziu a noção de “condicionalidade” das cognições que 

compõem uma representação, propondo-lhe, em primeiro lugar, um caráter 

descritivo ou prescritivo e, em segundo lugar, a distinção entre prescrições absolutas 

ou incondicionais e prescrições condicionais.  

Na primeira proposição, Flament considera a premissa que uma cognição é 

prescritiva e/ou descritiva e aponta para o fato que: 

A noção de prescrição subsume a totalidade das modalidades de que uma 
ação é suscetível de ser afetada: ‘é preciso fazer...; pode-se fazer...; é 
desejável fazer...; pode-se não fazer...; não é preciso fazer...’ etc [...] O 
aspecto prescritivo de uma cognição  é o laço fundamental entre a 
cognição e as condutas que se supõe lhes corresponder [...] O aspecto 
descritivo de uma cognição é mais habitual: com efeito, os sujeitos, 
sobretudo nos estudos de representações sociais, utilizam principalmente 
termos descritivos – que depois o entrevistador retoma em seus 
questionários sistemáticos”. (FLAMENT, 1994, p. 37-38) 
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 Assim, entendemos que a análise das representações sociais com relação a 

determinado objeto, pode ser realizada, essencialmente, com base nas cognições 

prescritivas que as compõem, considerando que, por se tratarem de formas de 

pensamento social prático, as descrições que apresentam do objeto representado, 

“implicariam sistematicamente em prescrições de algum tipo de ação por parte dos 

indivíduos ou grupos detentores de tais conhecimentos compartilhados” (SÁ, 1996, 

p. 80). 

 Na segunda proposição teórica, Flament apresenta uma distinção entre 

prescrições absolutas ou incondicionais e prescrições condicionais. Neste sentido, o 

autor caracteriza as prescrições condicionais utilizando-se de expressões como, por 

exemplo, “em tal condição, é preciso fazer isso; em tal caso particular, pode-se fazer 

aquilo” (1994; p. 38). Assim, Flament considera que dentro do campo das 

representações sociais, a maioria das prescrições são condicionais, uma idéia que 

decorre de uma outra proposição inovadora, qual seja, a noção de que, no nível 

discursivo, as prescrições apresentem uma tendência incondicional, ao passo que 

no nível cognitivo, mostram-se, em sua maioria, condicionais. Logo, como expõe Sá: 

Isto quer dizer que, quando as pessoas emitem julgamentos 
aparentemente absolutos, com frequência já se encontram neles 
embutidos, embora não de forma manifesta, diversas alternativas 
condicionais consideradas legítimas ou mesmo algo como uma 
condicionalidade genérica ou ‘aberta’. Assim, na pesquisa das 
representações sociais, a quantidade e diversidade de discursos que são 
coletados, as diferentes respostas a situações padronizadas e mesmo as 
inúmeras simples associações de idéias e evocação de palavras seriam 
‘maciçamente condicionais’ em sua natureza cognitiva, conquanto não 
necessariamente na aparência discursiva. (SÁ, 1996, p. 81) 

Entretanto, Flament afirma que embora a maioria das prescrições de uma 

representação social seja condicional, não há impedimentos para “a idéia de que 

certas prescrições são absolutas” (1994, p. 43), o que significa dizer que as 

representações sociais contêm elementos cognitivos descritivos e prescritivos, que 

funcionam em termos condicionais, bem como, elementos que funcionam de forma 

absoluta. Essas prescrições que Flament define como absolutas, indicariam os 

poucos elementos que compõem o núcleo central da representação e que, 

efetivamente, a definem, enquanto que, as prescrições condicionais, de igual modo 

significativas, porém em maior quantidade de elementos, integrariam um sistema 
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periférico, “promovendo a interface com as questões práticas da vida cotidiana” (SÁ, 

1996, p. 82). Logo, depreende-se que o núcleo central da representação é composto 

por prescrições absolutas, enquanto que os elementos periféricos por prescrições 

condicionais. 

 Nesta ótica, pode-se afirmar que o núcleo central possibilita a visualização da 

representação mais hegemônica construída acerca de um dado objeto por uma 

comunidade, enquanto que o sistema periférico aponta para as ressignificações 

desse mesmo objeto por parte dos sujeitos, isto é, o sistema periférico dá conta das 

particularidades que implicam nas possíveis diferenças identitárias dentro de uma 

mesma categoria. Logo, mesmo que o fato de “ser policial” e a violência praticada 

por policiais militares sejam objetos de representações sociais construídas, 

hegemonicamente, por soldados da PMRN, esses conteúdos são ressignificados 

pelos diversos sujeitos produzindo uma particularização de sentidos a qual permite 

um aclaramento quanto aos diferentes grupos inseridos nessas categorias, 

compondo um sistema daquilo que poderíamos chamar de “subcategorias”. Assim, 

buscaremos em seguida, aprofundar a reflexão acerca das representações sociais e 

seu aspecto identitário, no entanto, dentro dos propósitos do presente trabalho, 

limitaremos nosso estudo ao aspecto hegemônico das representações sociais 

construídas pelos sujeitos anteriormente referenciados tendo como objeto o “ser 

policial” e a violência praticada por policiais militares. 

1.4.4 Representações Sociais e Identidade 

  

O estudo das representações sociais de uma categoria acerca de 

determinado objeto, como visto, evidencia aspectos identitários de grupos 

pertinentes a essa mesma categoria. De acordo com Abric (1998), ao destacar a 

função identitária das representações sociais, o processo de “classificar”, 

“denominar” e “incorporar” o novo, atribui o sentido de pertencimento à determinada 

categoria e permite que outros sujeitos o classifiquem como alguém que está (ou 

não) inserido dentro de seus grupos de pertença. Logo, o estudo das 

representações sociais construídas pelos soldados e alunos-soldados da Polícia 

Militar do Rio Grande do Norte acerca de sua condição como policial e da violência 

praticada por esses mesmos policiais, traz consideráveis esclarecimentos sobre 

como os sujeitos assimilam a cultura organizacional (habitus) e criam vínculos, 
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sentidos de pertencimento e desenvolvem condutas que os caracterizam como 

pertencentes à categoria ora em estudo. Permite-nos, também, compreender se o 

processo de formação ao qual esses sujeitos são submetidos influi ou não na 

construção dessas representações. Assim, depreende-se que um mesmo fenômeno 

ou evento social é apreendido de forma diferenciada pelos grupos sociais, podendo 

ter maior, menor ou nenhuma importância dentro de suas respectivas escalas de 

valores. Por exemplo, a forma como a violência, a morte, a doença, o sexo, entre 

outros objetos são “vistos” por cada grupo, bem como, as condutas assumidas 

diante de cada um deles, vai depender das representações sociais construídas por 

seus integrantes, quando esses objetos são submetidos aos esquemas de 

percepção, classificação e ordenamento do mundo exterior. Logo, as 

representações sociais contribuem para dar visibilidade às diferenças existentes 

entre grupos sociais variados, inseridas em suas práticas produtiva, social e 

simbólica.  

De acordo com Albuquerque: 

O desenrolar da história da humanidade revela que o homem está sempre 
empenhado em conhecer/interferir na realidade, tornando possível as 
manifestações das diversas formas de conhecimento: senso comum, mito, 
religião, arte e ciência [...] o homem tem uma tendência para descobrir a 
natureza que o cerca e, sobretudo, compreender a si mesma [sic]. Desse 
impulso, ou seja, dessa tendência surge o conhecimento (ato de pensar), 
considerado uma conseqüência da ação humana, formando um fluxo em 
contínuo aperfeiçoamento: ação / pensamento / ação. O constante 
dinamismo desse fluxo vai gerando, gradativamente as práticas humanas 
que se consubstanciam em três patamares distintos, mas complementares. 
Assim surgem as práticas: produtiva, social e simbólica. (2000, s. p.) 

 Nesta ótica, proponho que a partir da formação começam a ser evidenciados 

os critérios de identificação e inserção na categoria “policial militar” e, faço um 

parêntese para explicar o termo “evidenciados”, tomando por base, para isso,  

alguns elementos de reflexão. Primeiro, a proposta sociológica de que não há ato 

desinteressado, isto é, ninguém pratica uma ação sem que esta tenha uma 

motivação, ainda que aos olhos dos outros pareça insana, incoerente ou absurda. 

De fato, algumas atitudes são tomadas aparentemente, de forma irrefletida, sem 

que, a princípio, sejam resultantes do cálculo racional das probabilidades de sucesso 

ou insucesso, contudo, Bourdieu ao estabelecer um conceito para o habitus, 
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contraria essa perspectiva ao afirmar que as práticas e representações estruturadas 

pelo habitus: 

[...] podem ser objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem ser o produto da 
obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a 
intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações 
necessárias peara atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o 
produto da ação organizadora de um regente (grifos meus). (BOURDIEU, 
2004, p.3) 

 Assim, considero que ninguém entra para a PM “gratuitamente” e, mesmo por 

trás de um discurso onde o sujeito aponte justificativas como estar desempregado, 

desejo de ser militar, etc, argumento que existem elementos “não visíveis” ou 

conscientes que formam aquilo que Bourdieu (1997) tratou por illusio, a qual 

considerou correspondente à idéia de interesse. Conforme propôs o autor: 

[...] a palavra interesse teria precisamente o significado que atribuí à noção 
de illusio, isto é, dar importância a um jogo social, perceber que o que se 
passa aí é importante para os envolvidos, para os que estão nele. Interesse
é “estar em”, participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado e 
que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser 
perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos. (op cit, 139) 

 O segundo elemento consiste no fato de que, no período de formação, o aluno 

é exigido em sua conduta social, linguagem, postura corpórea, entre outros 

elementos, num processo que chamo de “aculturação” institucional. É no cerne 

desse processo, que se pode constatar quem possui verdadeira disposição a pagar 

o preço de entrada tácito (ao qual Bourdieu (1997) associa a noção de libido), 

imposto para ingresso no campo. Daí, alguns desistirem do Curso de Formação 

pedindo desligameno de suas atividades e outros, mesmo chegando a sua 

conclusão, não se adaptarem à finalidade precípua da existência da Polícia Militar, 

ou seja, o policiamento ostensivo, ou ainda, enfrentarem sérias dificuldades de 

adaptação à vida na caserna. Segundo Pinto:  

A diferença entre o campo religioso, o campo artístico e o campo jornalístico 
não está apenas nas características sociais dos agentes, mas também nos 
tipos de interesse, de investimento e de adesão. Para se lançar num campo 
é preciso acreditar na importância das alternativas específicas que ele 
propõe, dedicar-se a ele, isto é, ter uma espécie de “vocação” que permita 
esperar daí outra coisa que não uma estrita recompensa monetária da 
“força de trabalho” mobilizada: a satisfação de estar em harmonia com as 
expectativas. (PINTO, 2000, p. 136) 
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 Contudo, insisto que tais processos não ocorrem como uma decorrência de 

cálculos mentais e de opções lógicas mas, como resultante da ação dos habitus aos 

quais estamos submetidos, enquanto princípio gerador e estruturador de nossas 

práticas e representações. Retomando a noção de libido, segundo as elaborações 

de Bourdieu, verifica-se que: 

Libido seria também inteiramente pertinente para expressar o que chamei 
de illusio ou investimento. [...] Uma das tarefas da sociologia é a de 
determinar como o mndo social, constitui a libido biológica, pulsão 
indiferenciada, em libido social, específica. [...] o trabalho de socialização da 
libido é, precisamente, o que transforma as pulsões em interesses 
específicos, interesses socialmente constituídos que apenas existem na 
relação com um espaço social no interior do qual certas coisas são 
importantes e outras são indiferentes, para os agentes socializados, 
constituídos de maneira a criar diferenças correspondentes às diferenças 
objetivas esse espaço. (BOURDIEU, 1997, p. 141-142)

 Diante dessas reflexões, proponho, portanto, que a identificação com a 

Corporação policial militar por parte dos futuros soldados, abrange um processo 

anterior até mesmo ao concurso que lhe permitirá o acesso à formação PM. 

  Retomando as considerações sobre a relação entre as representações sociais 

e a identidade, entendo que o estudo dos aspectos identitários das representações 

sociais permite apreender o conhecimento construído por uma categoria sobre 

diversos aspectos de seu cotidiano, bem como, estabelecer seus aspectos culturais 

elementares e de identificação social. De acordo com Duveen: 

Representações são sempre construtivas; elas constituem o mundo tal qual 
ele é conhecido e as identidades que elas sustentam garantem ao sujeito 
um lugar nesse mundo. Assim, ao serem internalizadas, as representações 
passam a expressar a relação do sujeito com o mundo que ele conhece e, 
ao mesmo tempo, elas o situam nesse mundo. É essa dupla operação de 
definir o mundo e localizar um lugar nele que fornece às representações 
sociais valor simbólico (DUVEEN, 1998, p. 267) 

Como influenciam os hábitos e as atitudes dos atores sociais, as 

representações sociais apresentam indicadores para o estabelecimento de uma 

identidade social, para a compreensão dos valores atribuídos a certos símbolos, 

mitos e ritos, além de intervenções como as educativas. Jodelet (2001) corrobora 

com esta idéia ao colocar que em decorrência de funcionarem como um sistema de 

interpretação o qual rege a relação do indivíduo com o mundo e com outros 
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indivíduos, orientando e organizando suas condutas e comunicações sociais, 

enquanto, de forma similar, assevera: 

Intervêm em processos variados, tais como a difusão e a assimilação dos 
conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a definição das 
identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos, e as 
transformações sociais [...] Enquanto fenômenos cognitivos eles envolvem 
a pertença social dos indivíduos com as implicações afetivas e normativas, 
com as interiorizações de experiências, de práticas, de modelos de 
condutas e de pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela 
comunicação social, que a eles estão ligados. (op cit, p. 22) 

 Retomando as considerações sobre as representações sociais e seus 

elementos componentes, verificamos que, enquanto o núcleo central está mais 

ligado à memória coletiva, à história da categoria, assumindo um caráter consensual, 

definindo assim a homogeneidade do grupo, o sistema periférico possui uma 

determinação mais individualizada e contextualizada, permitindo a integração de 

experiências e histórias individuais, tolerando a heterogeneidade do grupo (ABRIC, 

1998). Isto significa dizer que os indivíduos, enquanto integrantes de uma categoria 

– policial-militar –, compartilham uma representação hegemônica, por exemplo, 

acerca da violência cometida pelos membros da Instituição ao qual pertencem.  

Todavia, dentro da Corporação, existem grupos diversos de policiais que 

ressignificam essa representação, de acordo com o contexto imediato e contingente 

onde estão inseridos, como no caso dos policiais militares integrantes de grupos 

religiosos, daqueles que vêm de famílias desestruturadas ou que são filhos de 

policiais. Assim, penso que, já no período de formação, vão sendo estabelecidos 

vínculos identitários entre os sujeitos os quais impõem a cada um, à necessidade de 

aceitação no grupo e, portanto, a querer cumprir os ritos de inserção grupal, quando 

um ato violento, por exemplo, poderá funcionar como rito de passagem para um 

novo “status” dentro desse mesmo grupo. Portanto, com base nessas elaborações, 

depreendo que no processo de formação policial afloram a consensualidade da 

categoria e as diferenças individuais.  

 Entendo que, embora os objetivos explícitos da formação do soldado de 

Polícia Militar estejam voltados para sua preparação física, intelectual e moral, com 

vistas ao exercício das atividades de preservação da ordem pública, existem outros 

objetivos implícitos, isto é, subjetivos, decorrentes da educação de natureza 

militarizada que esse policial recebe e de elementos histórico-culturais que 
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permeiam o ambiente social e se reproduzem na Instituição. À luz das elaborações 

teóricas de Bourdieu: 

Todas as sociedades se apresentam como espaços sociais, isto é, 
estruturas de diferenças que não podemos compreender verdadeiramente a 
na ser construindo o princípio gerador que funda essas diferenças na 
objetividade. Princípio que é o da estrutura da distribuição das formas de 
poder ou dos tipos de capital eficientes no universo social considerado – e 
que variam, portanto, de acordo com os lugares e os momentos [...] A 
gênese do Estado é inseparável de um processo de unificação dos 
diferentes campos sociais, econômico, cultural (ou escolar), político, etc., 
que acompanha a constituição progressiva do monopólio estatal da 
violência física e simbólica legítima. Dado que concentra um conjunto de 
recursos materiais e simbólicos, o Estado tem a capacidade de regular o 
funcionamento dos diferentes campos, seja por meio de intervenções 
financeiras (como, no campo econômico, os auxílios públicos a 
investimentos ou, no campo cultural, os apoios a tal ou qual forma de 
ensino), seja através de intervenções jurídicas (como as diversas 
regulamentações do funcionamento de organizações ou do comportamento 
dos agentes individuais. (BOURDIEU, 1997, p. 50-51)

Concebo, portanto, que as relações de poder – que não necessariamente, de 

poder político – incluindo-se as disputas e conflitos, que se desenvolvem no espaço 

social global, reproduzem-se no interior e entre os campos nele contidos, numa 

permanente dinâmica de forças. Esse permanente enfrentamento é que preserva ou 

transforma a estrutura dos campos. Por ser a instituição estatal responsável pelo 

exercício do monopólio da violência física legítima, de forma mais imediata, verifica-

se que esse “jogo de forças” ao longo do curso da história e as mudanças 

paradigmáticas no âmbito da sociedade, influem diretamente, nas representações e 

práticas construídas, quer nas relações internas da instituição policial, quer em seus 

procedimentos no serviço junto à população.  

 Dentro dessa visão, no segundo capítulo, apresento uma breve cronologia da 

evolução da idéia de polícia e sua função, bem como, do processo de construção 

histórica da instituição policial militar no Brasil e, mais especificamente no Rio 

Grande do Norte, contextualizando com os principais cenários sócio-culturais de 

cada período e suas respectivas análises.  
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2 A POLÍCIA MILITAR E OS CENÁRIOS DE SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-

CULTURAL 

 No primeiro capítulo do presente trabalho, minha preocupação foi apresentar 

os autores que, através de suas elaborações teóricas, constituíram um conjunto de 

referências as quais fundamentaram a organização lógica das reflexões que detinha 

sobre o campo e o objeto em estudo, bem como, estabelecesse o design da 

pesquisa que me propus realizar. Contudo, para uma melhor compreensão dos 

resultados obtidos através dos procedimentos metodológicos adotados e das 

conclusões delineadas nas análises decorrentes e nas considerações finais desta 

investigação, entendo como essencial possuir uma visão mais ampla acerca da 

Polícia Militar, espaço social onde está inserida a amostra a ser estudada.  

Para isso, a partir de um esboço histórico sobre a origem da polícia na 

Antiguidade e sua evolução posterior, com a formação do Estado-Nação, a proposta 

é chegar ao moderno conceito de polícia e ter-se uma idéia relativamente às funções 

que desempenha. Em seguida, apresento a evolução histórica da Polícia no Brasil, 

em especial, da Polícia Militar, paralelamente, à observação dos contextos sociais, 

políticos e econômicos, nos quais ocorreram sua construção cultural, privilegiando o 

Nordeste brasileiro e, mais especificamente, o Rio Grande do Norte, descrevendo ao 

final a estrutura contemporânea da Corporação militar estadual potiguar. 

2.1 Polícia: o processo de evolução conceitual 

O estudo do processo evolutivo da polícia ao longo da história da 

humanidade, mostra-se um empreendimento por demais complexo, considerando 

que nem sempre houve no contexto das múltiplas sociedades do passado, o 

exercício da função policial como se pode perceber contemporaneamente. De 

acordo com Monet, essa função policial: 

[...] é mais o produto de uma sucessão de rupturas do que a conseqüência 
de um desenvolvimento que teria existido em germe desde as origens. 
Mesmo quando se começa a discernir seus vestígios nas sociedades do 
passado, nem por isso ela era composta por corpos de agentes 
profissionais, recrutados, nomeados e remunerados por uma autoridade 
pública. (MONET, 2001, p. 31)  
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A princípio, o controle e punibilidade exercidos sobre a violação das 

obrigações, das proibições e tabus impostas aos membros das sociedades, ficavam 

a cargo da coletividade ou da família do ofendido. Posteriormente, com o 

aprimoramento da organização social, alguns povos – como os nueres do Sudão – 

instituíram instâncias de mediação, que eram responsáveis pela negociação entre as 

partes envolvidas em questões – como, por exemplo, o roubo de gado – sem, 

contudo, gozar de qualquer poder de coerção para fazer valer suas decisões, o que 

possibilitava os adversários, caso a mediação não ofertasse uma solução 

consensual, resolverem suas questões pela força das armas. Monet esclarece que 

“a presença de uma função policial só é detectada a partir do momento em que a 

divisão do trabalho se acentua e estruturas diferenciadas de dominação política, 

religiosa e militar aparecem” (op cit, p. 32). 

 Na Grécia Antiga, através do conceito de cidade-estado, a função policial 

começa a ganhar visibilidade, dissociada de outras instâncias da sociedade. A 

formação de um espaço público, onde os valores e interesses da coletividade 

sobrepõem os interesses particulares e “nem confundir com o patrimônio dos 

governantes” (MONET, op.cit, p.32). Embora houvesse múltiplas polícias na Antiga 

Grécia (polícia das águas, dos portos, dos cereais, dos mercados, etc), existia em 

Atenas uma polícia política que exercia atividades bem aproximadas daquelas que 

se pode verificar em alguns sistemas policiais atualmente. Conforme cita Monet, esta 

polícia tinha por finalidades: 

[...] tanto evitar as fugas – e as rebeliões – de escravos quanto em impedir a 
aristocracia rural, que se instala progressivamente em Atenas, de conspirar, 
por ociosidade tanto quanto por ambição, contra a democracia no seio de 
múltiplas sociedades secretas. O colégio dos Onze (os hendeka), apoiado 
por um pessoal essencialmente composto de escravos, assegura a 
vigilância dos suspeitos, a prisão dos malfeitores, a direção das prisões, as 
execuções capitais. (MONET, op cit, p. 33) 

Mais tarde, diante dos conflitos entre as múltiplas polícias que pontuavam 

Atenas, surgiu os astynomes, uma polícia única de ordem geral que não subsistiu, 

voltando a existir no cenário da sociedade, as polícias especiais. Todavia, o que me 

interessa ressaltar, é que a vida das coletividades complexizou-se em seus aspectos 

sociais e políticos, exigindo que a autoridade pública, estabelecesse frações de 

agentes especializados para cuidarem da ordem e da segurança em setores 

considerados fundamentais, em nome da autoridade pública, fazendo valer assim, o 
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direito da comunidade dos cidadãos, uma função notadamente destinada aos órgãos 

policiais ou que possuem o “poder de polícia”, definido por Meirelles como “a 

faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso 

e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do 

próprio Estado” (MEIRELLES, 1998, p. 115)  

 Em Roma, somente a partir do governo de Augusto, com o desenvolvimento 

do Estado imperial, começa a surgir uma administração policial pública, profissional 

e especializada. Com a criação do posto de “prefeito da cidade”, seu ocupante ficava 

responsável por manter a ordem, tomando as disposições necessárias para tal e 

estabelecendo ações penais contra os infratores. De acordo com Monet:  

Um estado-maior o assiste, no seio do qual figura o prefeito encarregado de 
comandar os vigiles, que patrulham as ruas a serviço da polícia noturna e 
da luta contra os incêndios, e os stationarii, que permanecem em posto fixo, 
numa espécie de departamento de polícia de bairro. (MONET, op cit, p. 35) 

A polícia criada por Augusto desenvolveu-se durante o governo de seus 

sucessores, contudo, a queda do Império Romano fez com que os órgãos 

especializados de polícia ficassem desaparecidos do continente europeu por vários 

séculos. Na Idade Média, o termo polícia restringiu-se aos aspectos da “boa ordem 

da sociedade civil, da competência das autoridades políticas do Estado, em 

contraposição à boa ordem moral, do cuidado exclusivo da autoridade religiosa” 

(COSTA, 2005, p. 97). 

 É na Idade Moderna, com o surgimento do Estado-Nação, que a noção de 

polícia ganha um significado definido, chegando em alguns momentos envolver toda 

a atividade da administração pública. Como propõe Tavares dos Santos, 

fundamentando-se no pensamento de Michel Foucault: 

A formação do Estado Moderno realizou-se pela produção de uma forma de 
poder que combinava tecnologias de poder totalizantes, as quais sujeitavam 
todas as práticas dos indivíduos e grupos, e tecnologias de poder 
globalizantes, pois abrangiam práticas gerais de todos e de cada um dos 
indivíduos e grupos. (TAVARES DOS SANTOS, 1997, p.156) 

Neste sentido, Foucault formula a noção de governabilidade, a qual 

conceituou como a “atividade de direção dos indivíduos ao longo de suas vidas, 

colocando-os sob a autoridade de um guia responsável por aquilo que fazem e lhes 

acontece” (FOUCAULT, 1997, p. 81) e de governabilidade política, citada pelo autor 
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como sendo “a maneira como a conduta de um conjunto de indivíduos esteve 

implicada, de modo cada vez mais marcado, no exercício do poder soberano” (idem, 

p. 82). Foucault atribui a este segundo conceito, uma ligação com a emergência 

daquilo que chamou de “razão de Estado”, a qual viria a constituir um saber que 

abarca o conhecimento de todas as forças humanas e materiais que o Estado 

dispõe em eu território, ou seja, seu capital econômico, o capital cultural e o capital 

simbólico (cf. BOURDIEU, 1994, 91-135). 

 Conjuntamente à preocupação relativa à reprodução e expansão do poder do 

Estado, verifica-se a necessidade de estabelecer este mesmo poder sobre a vida 

dos cidadãos e a administração “de todos os aspectos de sua existência” (TAVARES 

DOS SANTOS, 1997, p. 157), o que se identificava com um Estado de Polícia, ou 

seja, um ordenamento no qual toda função administrativa era conhecida pelo termo 

Polícia. Neste sentido, os alemães estabelecem a Polizeiwissenschaft, definido por 

Foucault como, principalmente, “a manutenção da ordem e da disciplina, os 

regulamentos que tendem a lhes tornar a vida [dos cidadãos] (inserção minha) e a 

lhes dar aquilo que necessitam para a subsistência” (FOUCAULT, op cit, 85).  

 A partir da expansão do poder do Estado, verifica-se que o exercício do 

monopólio da força física, exige a existência de instituições voltadas à preservação 

da ordem entre os Estados e no interior dos Estados-Nação. Essas instituições 

passaram a ter um caráter mais especializado, com formação disciplinada e voltado 

ao senso disciplinar, com o propósito fundamental de manter a ordem social interior. 

Assim, a violência física era retirada do contexto da ação social, passando a ser 

exercida por instituições legitimadas pela autoridade. Segundo explicita Elias, o 

monopólio da força física: 

[...] passava neste instante a ser reservado àqueles poucos legitimados pela 
autoridade central (como, por exemplo, a polícia contra os criminosos) e a 
números maiores apenas em tempos excepcionais de guerra ou revolução, 
na luta socialmente legitimada contra inimigos internos ou externos (ELIAS, 
1990, p. 199) 

Isto significa dizer que a polícia passava à condição de uma instituição 

pública. Na visão de Bayley:  

A polícia é pública se for paga e dirigida pela comunidade que também 
autoriza o policiamento. A polícia é privada se a comunidade que a autoriza 
não paga por ela nem a direciona. Essa formulação é compatível com uma 
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realidade importante do ato de governar: a delegação de autoridade para 
agir pela comunidade. (BAYLEY, 2001, p. 39) 

Com a chegada do século XIX, a função policial começa a ser delineada 

como a atividade que objetiva assegurar a defesa das coletividades contra os 

perigos internos, que consistiam nas situações que afetavam a ordem e a segurança 

pública. Àquela época ocorreu considerável êxodo rural na Europa do Sul – cujas 

causas não comportam discutir no cerne desse trabalho – provocando o aumento da 

população urbana, com a chegada de aldeões, os quais não se integravam à nova 

realidade, em decorrência de não conseguirem empregos e, aqueles que obtinham 

uma colocação no mercado, recebiam baixos salários. Assim, crescem as 

inquietações das categorias privilegiadas da sociedade que, diante dos sérios 

problemas sociais surgidos, passaram a ver essas categorias menos favorecidas 

como “classes perigosas” e a polícia utilizava-se da violência, como um “instrumento 

de socialização” desses que eram considerados novos bárbaros. Essa tarefa de 

enfrentamento dos distúrbios políticos e sociais, como esclarece Monet, “é, na 

Europa, confiada principalmente ao exército” (2001, p. 66), que com o tempo passa 

a insurgisse contra a utilização de suas tropas no controle da ordem urbana, 

surgindo em vários países europeus as chamadas milícias, que eram corpos de 

voluntários, mal treinados e equipados, chamados a intervir nos casos de distúrbios 

coletivos. A falta de preparo técnico-profissional e a violência das milícias levaram a 

um agravamento da situação relativa à ordem pública, obrigando os Estados 

europeus a especializarem seus efetivos policiais “no domínio do controle das 

multidões” (MONET, 2001, p.67). 

 O grande passo para processo de profissionalização da polícia, é dado a 

partir de 1829, com o estabelecimento da Polícia Metropolitana de Londres - 

considerada a primeira força profissional de polícia na Inglaterra – uma resposta aos 

comportamentos marginais (vagabundagem, rixas, prostituição, tumultos, pequenos 

crimes, etc), até então tolerados e que decorriam dos processos sociais que 

alcançavam a sociedade londrina  - acúmulo de riqueza mobiliárias, industrialização, 

crescimento populacional e urbano, etc. Porém, chamo a atenção para o fato que a 

organização policial revestia-se, essencialmente, de um caráter controlador e 

repressor contra as classes populares, quer na Inglaterra ou na França – os dois 

sistemas policiais mais evidentes à época.  
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 Com a evolução das sociedades modernas, duas questões relativas à 

organização policial foram evidenciadas. Primeiro, constatou-se de forma mais nítida 

que a polícia é diferente em cada sociedade, em decorrência das diferentes práticas 

de controle social impostas pelos Estados ou reguladas por grupos no contexto de 

uma coletividade. Entretanto, isso não apaga sua característica fundamental que 

consiste no exercício do monopólio da força em nome do Estado, “em todos os 

lugares, em todos os tempos e em relação a qualquer um” (MONJARDET, 2003, p. 

26), salvo as exceções estabelecidas pela Administração Pública por meio da lei. 

Nas palavras de Monjardet, “a força pública é calibrada de tal maneira que possa 

vencer qualquer outra força ‘privada’” (idem). Em segundo lugar, verificou-se que o 

desenvolvimento sócio-econômico requer, cada vez mais, novos grupos de 

atividades para a polícia, nem sempre diretamente relacionados com a violação da 

lei. De acordo com as elaborações de Ribeiro, “o dilema da polícia nas sociedades 

modernas urbanas industrializadas será o de desempenhar um papel de prestação 

de serviços ao mesmo tempo em que a necessidade de aplicação da lei aparece” 

(RIBEIRO, 2002, p. 450). 

 Essas questões levam a pensar o conceito contemporâneo de polícia. Bobbio 

conceitua a polícia como: 

Função do Estado que se concretiza numa instituição de administração 
positiva e visa pôr em ação as limitações que a lei impõe à liberdade dos 
indivíduos e dos grupos para salvaguardar a manutenção da ordem pública, 
em suas várias manifestações: da segurança das pessoas à segurança da 
propriedade, da tranqüilidade dos agregados humanos à proteção de 
qualquer outro bem tutelado com disposições penais. (BOBBIO, 2000, p. 
944) 

Mesmo em sociedades nas quais verifica-se um avançado exercício das 

práticas democráticas, é possível observar que a polícia sempre será uma instituição 

que serve ao controle que as classes dominantes exercem sobre as demais. Embora 

essa afirmação possa parecer uma tautologia, meu propósito é evidenciar que a 

polícia é, sobretudo, um instrumento empregado pelos detentores de um maior 

quantum de capital econômico, cultural e simbólico, para o controle social, 

especialmente, das classes consideradas, como já visto, “perigosas”. Por 

conseguinte, muito do habitus policial – entendido aqui como “cultura 

organizacional”–, bem como, as representações sociais construídas por seus 

integrantes, estão relacionadas ou espelham as relações de poder existentes no 
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espaço social onde a instituição encontra-se situada. Assim, no próximo tópico, 

busco analisar como se processou dentro da história a construção dessa “cultura” 

que rege as práticas e representações dos policiais militares. 

  

2.2 O Processo de Construção Cultural da Organização Policial Militar: a 
Defesa do Estado e o Processo Histórico de Militarização da Polícia 

Em seus estudos alusivos às polícias e sociedades na Europa, Monet refere-

se à instituição policial como: 

(...) um tipo particular de organização burocrática, que se inspira ao mesmo 
tempo na pirâmide das organizações militares e no recorte funcional das 
administrações públicas. Hierarquia e disciplina parecem as palavras-chave 
desse universo cujas engrenagens se espera ver funcionar de modo 
azeitado e cujos agentes devem ‘marchar como um só homem’ sob a 
ordem de seus chefes. (MONET, 2001, p. 16) 

O autor coloca que por sua hierarquia a polícia torna-se fracionária e 

permeada de conflitos de poder e por rivalidades históricas o que a torna difícil de 

ser controlada. De acordo com Monet: 

Em todos os países, os policiais têm um estatuto diferente do dos 
outros corpos de funcionários. O uniforme e a arma assinalam, de 
resto, sua pertença a um mundo à parte: aquele em que as 
interações com os administrados são ostensivamente colocadas sob 
o signo de uma relação de autoridade. Relação que parece excluir a 
priori qualquer idéia de discussão e de negociação. (MONET, 2001, p. 
16) 

 Desta forma, percebo que à função policial está afeita a manutenção de uma 
estrutura vigente, sem que haja espaços para considerações sobre quem detém o 
poder, ou seja, discussões sobre o jogo de forças e as relações de dominação no 
espaço social. Isto não assevera que no seio da instituição policial, os interesses 
deste ou daquele grupo não produzam seus reflexos, todavia, é uma prova que a 
polícia não é um serviço público neutro, imparcial, que trabalha sob o manto da 
eqüidade, sem deixar-se envolver pelas paixões, resguardada dos compromissos e 
influências decorrentes de acordos que nascem entre as diferentes classes no 
contexto da coletividade.  
 Ao contrário, a polícia é um instrumento de legitimação que a autoridade 

central conta, a partir do momento que essa legitimidade depende, em todas as 

partes, da capacidade do poder público de manter a ordem e a segurança junto aos 

governados. Logo, há um elo entre a soberania do Estado e a polícia, a qual passa a 

funcionar como a ferramenta para impor à população a Razão estatal sobre as 
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razões individuais e de grupos isolados. Quanto à essa “parcialidade” política da 

instituição policial – onde está incrustada a manutenção das relações de poder 

vigentes na sociedade –,  Monet afirma que: 

A função policial [...] é hoje garantida, na maioria dos países do 
mundo, por agentes, subordinados a autoridades públicas que os 
recrutam, remuneram e controlam (...) Esse policiais podem ter 
situações diferentes conforme pertençam a uma polícia militar (grifo 
nosso) ou a uma polícia civil, a uma polícia municipal ou a uma polícia 
de Estado. Mas todos são, atualmente, recrutados, equipados, 
remunerados por fundos públicos. Recebem suas instruções via 
linhas hierárquicas de extensão variável, mas cujo cimo se encontra 
sempre num centro de poder político [...]. MONET, op cit, 26-27) 

 Daí, constato que a polícia é um reflexo do Estado onde está inserida, no que 

tange à atuação estatal e às bases culturais e sociológicas que envolvem a 

sociedade desse mesmo Estado. Isto representa dizer que, não é meramente um 

arcabouço legal revestido de modernidade e humanismo, o fator que assegurará 

instituições policiais diferentes, desprovidas de truculência, de preconceitos, de 

arcaísmos administrativo-operacionais e de violência. O processo é mais profundo e 

enceta uma mudança tanto de ações, quanto de mentalidade, nos diversos 

segmentos sociais e nos centros de poder. Assim, torna-se evidente que a forma de 

funcionamento e de atuação da polícia reflete a natureza do regime político vigente e 

das relações dos grupos com o espírito democrático. Como afirma Guimarães “é 

importante registrar que as Polícias são resultantes do contexto social em que 

atuam, pois são integradas por cidadãos oriundos da própria sociedade” (2000, p. 

47). 

 Diante dessas considerações, defendo, então, que o veio principal na 

construção da cultura organizacional da PM consiste na questão da defesa do 

Estado, que, neste caso, não é entendido unicamente como ser abstrato derivado de 

um ordenamento jurídico, que o materializa em povo, território, língua, poderes e 

instituições, porém, enquanto sistema de relações e interesses (o que se pode 

entender como estrutura de poder) a serem mantidos e perpetuados, ainda que por 

meio da força. Assim, procedo a seguir, uma abordagem mais específica quanto ao 

aspecto histórico das Polícias Militares, no que tange ao seu envolvimento na 

questão da defesa do Estado e, concomitantemente, o crescente de uma cultura 

militarizada em lugar de uma cultura de segurança pública.  
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A cultura institucional vigente nas Polícias Militares brasileiras não é mera 

consequência dos anos da ditadura militar que vigorou no Brasil a partir de 1964, 

como defendem alguns estudiosos da sociedade brasileira e que se interessam pela 

temática de polícia e da violência. Ela é produto de um processo representacional 

vigente no imaginário nacional e que sofre mutações no curso da história, 

a0cordadamente às mudanças ocorridas dentro da dinâmica do espaço social. 

Como apresento em seguida, a partir do Brasil Colônia, a Polícia Militar nasce e 

evolui, segundo um padrão de conduta militar, fundado na hierarquia e na disciplina.  

2.2.1 A Polícia no Brasil Colônia 

Desde o período da colonização brasileira, através do sistema de capitanias 

hereditárias, percebe-se a concretude da “defesa dos dominantes”, detentores do 

poder econômico, observando-se a interferência de setores privados em uma área 

de interesse público, como no caso da segurança. Os fidalgos portugueses 

exploraríam a terra, mas, pagaríam seu quinhão à Coroa portuguesa, além do fato 

de que, indispensavelmente, teríam que organizar forças de defesa que 

protegessem as propriedades das ações de invasores estrangeiros e das ações dos 

nativos. 

Os donatários cediam as chamadas sesmarias a portugueses abastados que 

arcassem com a continuidade do processo de colonização, os sesmeiros, e estes 

por sua vez, deveríam prestar serviços ao donatário, caso ocorresse uma invasão. 

Isto representa que o sesmeiro, sempre que ocorresse uma ameaça de invasão ou 

esta se concretizasse deveria colocar à disposição, na defesa da empresa 

colonizadora, a força miliciana por ele constituída e mantida, com o propósito de 

manter seu patrimônio e seus interesses. 

Em 29 de março de 1549, com a instalação do primeiro Governo Geral do 

Brasil, de Tomé de Souza, na cidade de Salvador, de acordo com o registro de 

Borges Filho, “chegaram ao Brasil as primeiras instituições oficiais para 

administração da colônia: um ouvidor-geral, que se encarregaria dos negócios da 

justiça; para a fazenda havia um provedor-mor; da vigilância do litoral se ocuparia 

um capitão-mor da costa” (BORGES FILHO, 1994, p. 33-34). Os portugueses 

tinham, desde o século XVI, a tradição de manterem milícias – com o Regimento de 

7 de agosto de 1549; a Lei das Armas, de 29 de dezembro de 1569; o Regimento de 
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Ordenanças de 10 de maio de 1570 e a Provisão dos Capitães-Mores de 15 de maio 

de 1574 – e, esta tradição chega ao Brasil com Martim Afonso de Souza, antes 

mesmo do governo de Tomé de Souza. 

Tomé de Souza, na década de 1560, determinou que fosse realizado o 

primeiro policiamento militar, o qual seria efetivado nas estradas próximas às vilas. 

De acordo com Vieira,  

Ante as circunstâncias, as tropas, além de guardarem o núcleo a que 
serviam, passaram a rondar as áreas bordejantes e pervagar os caminhos 
mais utilizados [...] Era, legitimamente, uma função policial, essa que 
exercia, porque nestes casos, agia policialmente. (VIEIRA, 1965, p. 10) 

As recém-criadas vilas do Brasil-Colônia, contavam, ainda,  com os Almotacés 

(do árabe, almutasib), uma espécie de autoridade policial com a responsabilidade 

pela ordem pública. Segundo Gurgel: 

O Juiz Almotacé era um cargo correspondente ao Edil romano, isto pe, uma 
espécie de “juiz municipal” e “escrivão” auxiliar que preparava os processos 
para o juiz ordinário e/ou ouvicor, bem como processava as apelações e 
agravos destes últimos. O interessante é que podia decidir as causas cujo 
valor não ultrapassasse $600 réis, como também as pequenas contendas 
envolvendo açougues, padarias, pescarias, limpeza pública, edifícios e 
servidores. Em 26 de agosto de 1830, o imperador editou decreto abolindo 
o cargo de “Almotacé” e transferindo para as câmaras municipais todas as 
atribuições desses juízes. (GURGEL, 54, 2005) 

Como auxiliares dos almotacés e nomeados pelo Governador, haviam os 

alcaides-menores e meirinhos, cujas funções eram prescritas pelas Ordenações 

Manuelinas. De acordo com a descrição de Silva, dentre as funções 

correspondentes a esses cargos estavam: 

- fiscalizar o cumprimento das leis referentes à proteção de pessoas e bens 
dos órfãos, dos ausentes, dos pródigos e furiosos; 
- velar contra o abuso de armas proibidas; 
- zelar pela execução das leis contra vagabundos e jogadores; 
- fiscalizar os viajantes, os pobres, os mendigos e os teatros. (SILVA, 1998, 
p. 5, grifos do autor) 

Com o crescimento populacional e desenvolvimento da Colônia, decorrentes 

das múltiplas riquezas exploradas na terra, aumentaram os problemas decorrentes 

das relações sociais, enquanto, por outro lado, havia a necessidade de proteger o 

território contra a cobiça de outras nações. Diante do quadro de exigências quanto à 

segurança interna e externa, a “força de segurança” então existente mostrava-se 
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insuficiente e, daí, as forças militares, frequentemente, ficavam encarregadas da 

manutenção da ordem interna das capitanias, ficando também a seu encargo, além 

dos serviços especificamente militares, as missões de policiamento. Essas forças 

consistiam em: tropas de 1ª linha ou Corpos Permanentes, que compunham o 

Exército, o qual possuía tropas integradas por portugueses pagos pela Coroa e sob 

as ordens diretas dos prepostos portugueses na estrutura do Governo Geral do 

Brasil. As tropas de 2ª Linha, também conhecidas como Corpos Auxiliares, Milícias 

ou Companhias de Ordenanças, complementavam a atuação das forças de 1ª linha, 

exercendo funções de polícia administrativa. As chamadas Companhias de 

Ordenanças foram organizadas nas cidades vilas e povoados, sendo possuidoras de 

um sistema de recrutamento universal, que obrigava a todos os vassalos a 

empenharem-se na defesa da ordem e da tranqüilidade pública, bem como, no caso 

de conflitos com forças estrangeiras. Comandadas pelos Capitães-Mores, eram 

disciplinadas e mantinham rígida obediência ao poder político local.  

          As tropas de 3ª Linha não eram Corpos Regulares, todavia grupos de 

pessoas, chamados “quadrilhas”, que exercíam funções de polícia administrativa, 

constituindo-se oficiais inferiores de justiça, os quais na ausência de um corpo 

regular de pólícia e ordenados por juízes e vereadores, “podíam durante três anos 

prender malfeitores, vadios, indivíduos de má fama e os estrangeiros” (CANCELLI: 

1993; 34). Sua missão era atuar de forma preventiva, agindo, principalmente, contra 

os prostíbulos, casas de jogos, receptadores de objetos roubados, alcoviteiras e 

feiticeiras. Logo, é notório que o modelo policial brasileiro, em sua “pré-história” 

surge sob os signos da discriminação, da vinculação de suas forças às tropas 

regulares e da atuação no interesse das categorias detentoras do poder – e, 

consequentemente, buscando preservar as relações de dominação –, dando muito 

mais uma idéia de segurança privada, ultrapassando a preocupação com a 

segurança pública. Todavia, essa não é a única característica que se confirma pela 

evolução histórica do sistema policial brasileiro. Sua militarização pode ser conferida 

através do relato temporal-evolutivo das instituições, como observamos no período 

colonial. 

 As Companhias de Ordenanças – que podem ser consideradas as  “avós” da 

polícia militar brasileira – permaneceram no cenário da Segurança até 22 de março 

de 1766, quando a legislação militar portuguesa, redigida pelo Conde de Lippe, em 

obediência à determinação do Marquês de Pombal, transformou-as em Corpos 
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Auxiliares. Antes disso, porém, com o passar do tempo foram sendo substituídas 

pelas Companhias de Dragões. Como esclarece Silva: 

Das companhias de Ordenanças surgiram Tropas Pagas, nos termos 
da Carta Régia de 9 de novembro de 1709, originando em 18 de 
janeiro de 1719, as primeiras Companhias de Dragões, oriundas 
inicialmente de Portugal, assimilaram em forma de Companhia de 
Pedestres, anexou as tropas de Ordenanças já exaurindo-se, e foram 
tomando uma conformação de tropa nativa. Era o advento das 
Tropas Pagas, soldados profissionais organizados e adestrados e 
remunerados pelos serviços prestados, portanto mais aptos para 
impor a ordem interna. Tinham a incumbência de patrulhamento local, 
ronda e condução de presos, sob as ordens dos governadores (grifo 
do autor). (SILVA, 1998, p. 6) 

As Companhias de Dragões tiveram relevante participação nos episódios das 

invasões holandesa e francesa no Brasil, muito embora fossem posteriormente 

modificadas por editos de Felipe da Espanha, por D. João IV e D. João V.  

 A evolução das forças de segurança levou à criação dos Regimentos 

Regulares de Cavalaria, dentre os quais encontrava-se o da Capitania das Minas 

Gerais, criado em 9 de junho de 1775, que, nas palavras de Silva, constituiu-se a 

“mais evidente organização de uma força policial, já efetuava policiamento rotineiro 

de previnir e reprimir o crime” (SILVA, op cit, p. 7), Unidade a que pertenceu o 

Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Essas forças públicas possuíam 

estrutura de organização militar e assumiam uma dupla função: militarmente, eram 

responsáveis pelo enfrentamento de insurreições e pela defesa da Colônia e, 

civilmente, exerciam a função policial de prevenir e reprimir a criminalidade.      

Já em 1756, o Marquês do Lavradio, Vice-Rei, havia determinado o emprego 

da cavalaria de sua guarda no patrulhamento da cidade do Rio de Janeiro, 

regulamentado a polícia municipal e organizado um regimento de milícias. Mas foi a 

partir da vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, que D. João VI 

organiza uma polícia regular no Rio de Janeiro, criando no dia 10 de maio de 1808, 

a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, recheada de múltiplas 

atribuições que em muito ultrapassavam a esfera da Segurança Pública.  

Seguindo o exemplo de Lisboa, onde em 1801, surgiu o Corpo Real de 

Polícia, que contava “com o efetivo de 1.200 homens de Cavalaria e Infantaria” 

(idem, p. 8), dia 13 de maio de 1809, por ato de D. João VI, foi instituída a Divisão 

Militar da Guarda Real de Polícia, com um efetivo inicial de 118 homens, os quais 

estavam distribuídos em três companhias de infantaria e uma de cavalaria, 
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substituindo o Corpo de Quadrilheiros, formado por policiais sem qualificação e que 

unicamente, executavam uma ronda noturna. Seguia o modelo policial militar 

francês, fundado em duas bases: a primeira de cunho puramente militar, chamada 

de Maréchaussée, com o objetivo de coibir, a princípio, a indisciplina, a pilhagem, os 

crimes de todo tipo e a deserção, práticas que comumente aconteciam no seio da 

tropa em campanha. Conforme os estudos de Monet: 

[...] a Maréchausée é territorizalizada a partir do século XVI. Suas ligações 
com as autoridades militares se afrouxam. Em contrapartida, ela recupera 
suas competências de polícia civil nos campos: repressão da pilhagem, do 
contrabando, dos contrabandistas de sal que fraudam a gabela, dos motins, 
das insurreições camponesas, das tomadas de grãos à força em período de 
penúria. Ela vigia populações itinerantes, prende os vagabundos, os 
gatunos, os desertores. Enfim, ela assegura o controle das regras relativas 
ao comércio, à higiene... Em suma, já preenche as funções da guarda civil 
dos dias atuais. (MONET, 2001, p. 49) 

A partir da Revolução Francesa e no Primeiro Império (século XIX), a forma 

das chamadas gendarmeries (polícias militares) foram introduzidas nos países 

conquistados por Napoleão Bonaparte.  

A segunda base de estruturação do modelo policial francês, repousa sobre a 

tenência de polícia na cidade de Paris, ofício criado no século XVII ( em 1667) por 

Luís XIV. O tenente de polícia de Paris, exercia múltiplas responsabilidades 

intimamente ligadas à administração municipal. Como descreve Monet: 

Ele zela pela segurança pública, organiza a repressão da criminalidade, 
toma as disposições necessárias para evitar os incêndios e as epidemias ou 
ainda limitar os efeitos das inundações causadas pelas cheias do Sena. Ele 
manda guardar os mercados e tomar medidas que facilitam o 
abastecimento cotidiano da capital. Atento ao movimento das populações 
flutuantes, manda vigiar os hotéis e os quartos de aluguel, e acompanha o 
“estado de opinião”através do controle das gazetas e da livraria: cabe a ele 
impedir a distribuição dos panfletos e dos libelos,  e de um modo geral 
acompanhar de perto os procedimentos de toda uma gama de suspeitos, 
considerados como adversários, ao mesmo tempo, do Trono e do Altar – 
judeus, protestantes, jansenistas... (ídem, p. 50) 

Monet prossegue esclarecendo que: 

O espaço parisiense é estruturado, dividido em setores e em bairros, à 
frente dos quais operam comissários de polícia assistidos por inspetores [...] 
Todo um sistema de patrulhas a pé e a cavalo funciona dia e noite. Além 
disso, postos de guarda são implantados nos principais pontos estratégicos 
da capital. Assim, a metade de três mil homens de que dispõe o tenente-
geral de polícia é ocupada no serviço das patrulhas diurnas e noturnas ou 
como reserva nos postos de guarda. (idem) 
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Percebem-se claras similaridades entre o modelo policial francês e as 

instituições criadas por D. João Vi no Brasil.  

Retomando a visão da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, esta tinha o 

propósito de promover o policiamento da Corte, além de combater o contrabando e o 

descaminho, delitos que afetavam as finanças do tesouro real. Percebe-se, desta 

feita, que a instituição principiava sua dicotômica investidura policial e militar, 

considerando os fins para os quais fora criada. 

2.2.2 O período Imperial  

 O projeto da Constituição de 1824 elaborado pela Assembléia Geral 

Constituinte, posteriormente alterada e outorgada por D. Pedro I em 25 de março 

daquele ano, incluía em seu Título XII, que tratava das Forças Armadas, dispositivos 

referentes à segurança pública, em seus artigos 228 e 233. O art. 228 dividia a 

Força Armada Terrestre em três classes: exército de linha, milícia e guardas 

policiais; o art. 233 atribuía às milícias a função de manutenção da segurança 

pública no interior das comarcas.  

 Em 14 de junho de 1831, durante o período regencial, é criada em cada 

Distrito de Paz a Guarda Municipal. Todavia, em 18 de agosto daquele mesmo ano, 

publicou-se a lei que criava a Guarda Nacional e extinguia, no mesmo ato, as 

Guardas Municipais, os Corpos de Milícias e os Serviços de Ordenanças. 

Finalmente em 10 de outubro, ainda em 1831, uma lei reorganiza os Corpos de 

Guardas Municipais, agora com a terminologia “Permanentes”, ficando subordinada 

ao Ministro da Justiça e ao Comandante da Guarda Nacional.  

 As Guardas Municipais foram criadas como tropas de infantaria, com 

estruturas rígidas de oficiais e praças, à semelhança das forças do Exército. Suas 

patrulhas circulavam dia e noite, a pé ou a cavalo, devendo manter uma postura 

sóbria, cortês para com todos os cidadãos e eram autorizados a empregar a “força 

necessária” contra aqueles que resistissem à prisão, à abordagem ou a serem 

observados.  

 A mesma Carta Lei que criou esses Corpos, agregou-os aos Regimentos de 

Cavalaria das Tropas Pagas das Capitanias, bem como, autorizou aos Presidentes 

dos Conselhos das Províncias, criarem Corpos nas diversas Comarcas. Em 30 de 
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novembro de 1841, foi proclamada a Lei de Meios do Império, que em seu artigo 3º, 

autorizava o Imperador a reorganizar o Corpo de Guardas Municipais da Corte do 

Rio de Janeiro, o que veio a ocorrer em 10 de julho de 1842, através do 

Regulamento nº 191, que estruturou o Corpo de Guardas Municipais Permanentes 

da Corte, como afirma Silva, “já ali denominado Corpo Policial” (SILVA, 1998, p.10). 

Esse Regulamento, também aplicado às Províncias e desses Corpos provincianos, 

responsáveis pelo policiamento ostensivo preventivo e repressivo em seus 

territórios, originaram-se as Polícias Militares estaduais.  

 Desta feita surgiram em 1825, os Corpos Policiais da Bahia e de 

Pernambuco; em 1831, São Paulo; em 1832, Paraíba e Alagoas; em 1835 Sergipe, 

Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Ceará; em 1836, Maranhão, Piauí e 

Rio Grande do Norte9, em 1837, Rio Grande do Sul e Amazonas; em 1854, Paraná; 

em 1858, Goiás e Minas Gerais10. 

A atuação dos Corpos era essencialmente voltada aos interesses da 

aristocracia escravocrata, no período do 2º Império, tendo sua militarização 

exacerbada após a participação na Guerra do Paraguai. Com isso, a prática 

crescente da truculência e da violência correspondia ao tratamento dispensado às 

questões de segurança pública, como, por exemplo, o açoitamento era uma prática 

comum visando preservar os interesses econômicos dos proprietários e esta era a 

via por onde circulavam as questões de segurança pública.  

A Guarda Nacional, outra instituição que se empenhava na defesa interna, 

surgiu, sob a inspiração do modelo francês, no período regencial, em fase de grande 

agitação nacional, recebendo todo apoio do então Ministro da Justiça, Padre Diogo 

Antônio Feijó. Segundo Moura, “através desta força foi possível não só conter as 

agitações lusas e nacionais, como absolver quaisquer articulações das tropas do 

Exército” (1999, s.p.). Sua criação fortaleceu as elites políticas locais, pois eram elas 

que compunham suas fileiras e que exerciam seu Comando, pela falta de confiança 

que o governo regencial tinha com relação ao Exército, cujos oficiais defendiam a 

volta de D. Pedro I, reivindicavam melhores soldos e mostravam-se contrários às 

                                                     
9 Há controvérsias quanto à data de criação da PMRN, pois alguns historiadores defendem que a 
Corporação teria sido criada com o nome de Corpo Policial da Província, através de Resolução do 
então Presidente da Província do Rio Grande do Norte, Basílio Quaresma Torreão, em data de 27 de 
junho de 1834, em lugar do dia 04 de novembro de 1836, considerada data oficial de criação de sua 
criação que, na realidade, seria a data de reorganização do mesmo Corpo Policial. 
10 Minas Gerais após a realização de pesquisas históricas, oficializou o ano de 1775 como o ano de 
criação de seu Corpo Policial. 
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discriminações racial e social que ocorriam, principalmente quanto às patentes mais 

baixas. A estratégia adotada pela Regência foi a redução do efetivo da Força 

Terrestre, que de maio a agosto de 1831, caiu de 30 mil para 10 mil homens, através 

de demissões e licenças de militares, além da cessação do recrutamento militar por 

tempo indeterminado. Assim, as guarnições de terra, as rondas policiais, o apoio às 

atividades da justiça eram executados pelos guardas nacionais. 

 Em seu início a Guarda Nacional constituía um serviço de caráter obrigatório 

que alistava por um período de 4 anos, brasileiros com idade entre 21 e 60 anos e 

cidadãos filhos-família com renda para serem eleitores. Este serviço dava-se no 

município, nas paróquias e curatos, subordinado, hierarquicamente, aos Juízes de 

Paz, Criminais, Presidentes de Província e Ministro da Justiça, podendo, 

excepcionalmente, atuar como corpos destacados em serviço de guerra, fora dos 

limites das províncias. 

 Em 1850 ocorreu a primeira reforma da Guarda e conforme explicita Moura: 

Cada vez mais sua personalidade se aristocratiza, insinuando feições e 
festos de “milícia eleiçoeira”, voltando as costas para o povo. Suas regras 
de acesso aos postos de comando eludiram-se totalmente ao sistema 
eletivo, urdindo-se conchavos com autoridades, que passaram a nomear 
oficiais inferiores e subalternos. O pagamento do imposto do selo e 
emolumento das patentes de oficiais guardas nacionais, tornou-se fonte de 
renda para a Guarda Nacional. Conforme gradualmente o sistema eletivo 
era suprimido, dava lugar à compra de patentes de oficiais. (MOURA, 1999, 
s.p.) 

Originalmente criada para atuar na contenção dos levantes internos durante o 

período regencial, a Guarda Nacional passou, cada vez mais, a exercer a função de 

polícia, mesmo com a existência de outros Corpos Policiais, sendo os únicos 

remunerados. Cabia-lhes, além da manutenção da ordem nas cidades, a repressão 

às insurreições e fugas de escravos nas propriedades, perseguindo aqueles que 

obtinham êxito na fuga. Moura assevera que: 

A reforma de 1850 não alterou este caráter de policiamento ordinário e não 
trouxe aos recrutados esperanças de remuneração. Contrariamente, serviu 
para ligar mais intimamente a instituição à epiderme do mandonismo 
local, cujos grupos rurais dominantes passaram a contar com mais um 
instrumento de força e desmando [...] A farda e a bandeira que outrora 
seduziram homens voluntariosos em torno de sentimentos da terra, se 
transformaram em instrumento de perseguição e punição aos 
desafetos. A tal ponto que muitos senhores de lavouras e escravos 
serviram-se da acusação de vadiagem para prenderem e levarem ao 
serviço obrigatório da Guarda Nacional trabalhadores com os quais tiveram 
contendas de trabalho. A cor política de um determinado proprietário 
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local também podia ser motivo para o recrutamento de seus 
trabalhadores, dependentes e agregados. (grifos meus) (MOURA, 1999, 
s. p.) 

É perceptível que a Guarda Nacional tornou-se forte elemento de dominação, 

a grande instituição patrimonial do Império, que vinculou o governo e os proprietários 

rurais (cf. CARVALHO, 2007, p. 10). E neste sentido, faço um parêntese para 

explicitar o sentido no qual emprego dos termos “dominação” e “patrimonial”. 

Entendo dominação, neste caso, segundo a proposição teórica de Weber que a 

conceitua como:  

[...] a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato [e 
que] (inserção minha) pode fundar-se em diversos motivos de submissão. 
Pode depender de uma constelação de interesses, ou seja, de 
considerações utilitárias de vantagens e inconvenientes pó parte daquele 
que obedece. (WEBER, 2004, p. 128) 

O termo patrimonial na assertiva acima tem a conotação emprestada por 

Holanda (2004), com base em seus estudos sobre Weber. De acordo com Holanda, 

no Brasil, onde desde os tempos coloniais imperava o tipo de família patriarcal, o 

desenvolvimento da urbanização, gerou um desequilíbrio social que perdura até os 

dias atuais. Holanda propõe que: 

Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre 
os domínios do privado e do público. Assim, eles se caracterizam 
justamente pelo que separa o funcionário “patrimonial” do puro burocrata 
conforme a definição de Max Weber. Para o funcionário “patrimonial”, a 
própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse 
particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles aufere 
relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses 
objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que 
prevalecem a especialização da funções e o esforço para se assegurarem 
garantias jurídicas aos cidadãos. (HOLANDA, 2004, p. 145-146) 

Retomando a questão da Guarda Nacional, o que se pode asseverar é que, 

com o passar do tempo, ela foi se tornando um elemento de cooptação, das elites 

rurais. Seus oficiais não eram remunerados, pagavam por suas patentes e, via de 

regra, desembolsavam recursos para fardar as tropas. A escolha desses oficiais que, 

anteriormente, era feita por meio de eleição, foi substituída pouco a pouco pela 

distribuição indiscriminada de patentes, observando-se unicamente, a hierarquia 

social e econômica daqueles que as recebiam, em troca do apoio das tropas ao 
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senhoriato, visando o controle da população local. Por situação semelhante, 

passava o que, hoje, denomina-se “Polícia Judiciária”, pois os delegados, 

subdelegados e seus respectivos substitutos, eram também, como afirma Carvalho, 

“autoridades patrimoniais, uma vez que exerciam serviços públicos gratuitamente” 

(CARVALHO, op cit, p. 10). 

 Este era o quadro que, à época, contribuía para manter vivo o mandonismo 

no cerne da sociedade brasileira. Carvalho, fundamentando-se na obra clássica de 

Victor Nunes Leal, “Coronelismo, Enxada e Voto”, conceitua mandonismo como “um 

sistema local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder”(idem, p. 3) e 

prossegue afirmando: 

O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é 
aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a 
posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário 
que a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política. O 
mandonismo não é um sistema, é uma característica da política tradicional. 
Existe desde o início da colonização e sobrevive ainda hoje em regiões 
isoladas. (idem) 

      No período republicano, esse mandonismo expressou-se, de forma particular, 

através do fenômeno do coronelismo, o qual teve forte influência no contexto da 

Segurança Pública. 

2.2.3 O Período Republicano 

 Através do Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, é proclamada a 

República no Brasil e já naquele documento, em seus artigos 6º e 8º, pode-se 

encontrar referência ao emprego da Força Pública dos Estados, como forma de 

manter a ordem pública, como se vê a seguir. 

Art. 6º - Em qualquer dos Estados, onde a ordem pública for perturbada e 
onde faltem ao Governo local meios eficazes para reprimir as desordens e 
assegurar a paz e tranqüilidade públicas, efetuará o Governo Provisório a 
intervenção necessária para, com o apoio da força pública, assegurar o livre 
exercício dos direitos dos cidadãos e a livre ação das autoridades 
constituídas[...]  
Art. 8º - A força pública regular, representada pelas três armas do Exército e 
pela Armada nacional, de que existam guarnições ou contingentes nas 
diversas Províncias, continuará subordinada e exclusivamente dependente 
de Governo Provisório da República, podendo os Governos locais, pelos 
meios ao seu alcance, decretar a organização de uma guarda cívica 
destinada ao policiamento do território de cada um dos novos Estados 
(grifo meu). (BRASIL, 2007, s.p.) 
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1891, em seu artigo 34, 

inciso 20, o Congresso passou a ter competência para “mobilizar e utilizar a guarda 

nacional ou milícia cívica, nos casos previstos pela Constituição” (BRASIL, 2006, 

s.p.). A Guarda Nacional foi mantida, como força de segunda linha do Exército, no 

propósito de agradar às oligarquias estaduais.  

Com o advento da República, algumas práticas de poder evidenciam-se no 

cenário da política nacional, trazendo conseqüências sobre os serviços de 

segurança pública. Para uma análise desse cenário, prendo-me ao panorama do 

Nordeste brasileiro, pelo fato de constituir a realidade mais próxima para a 

compreensão acerca do espaço social, com suas respectivas relações de poder, 

onde ocorreu a construção cultural e o desenvolvimento institucional da Polícia 

Militar do Rio Grande do Norte.  

O mandonismo, existente no país desde o período colonial, era exercido no 

Nordeste, inicialmente, pelos senhores de engenho e de canaviais, que segundo 

Vilaça e Albuquerque: 

[...] integravam o que, a partir da Restauração Pernambucana (1654) e, com 
mais visibilidade, no tempo da Guerra dos Mascates (1710), se passou a 
conhecer como a nobreza da terra: um estamento social nitidamente 
diferenciado, autoconsciente de seu poder e supremacia de classe. Alguns 
deles descendiam das melhores linhagens portuguesas, embora tenham 
pertencido comumente a ramos empobrecidos dela, por isso mesmo 
dispostos a enfrentar a saga da colonização [...] Os mais eminentes e 
socialmente reconhecidos formavam os “principais da terra”, congregados 
na Câmara de Olinda, exclusiva dos mazombos até o século XVIII. 
Detinham títulos e honrarias de linhagem ou exerciam altas funções 
militares. (VILAÇA & ALBUQUERQUE, 2003, p. 23-24) 

Como visto, no Império, após a criação da Guarda Nacional e sua reforma, 

surge na região a figura do “coronel”, que deu origem ao fenômeno do coronelismo, 

o qual ganhou maior destaque no período da República Velha (1889-1930), ainda 

que tal personagem tenha permanecido no cenário social nordestino até meados do 

século XX e, ainda hoje, sejam encontrados traços de sua existência pela prática do 

clientelismo11 onde: a rede de água, esgoto ou elétrica depende do deputado 

estadual, a vaga na escola do vereador, a estrada do senador, bem como, aquela 

vaga de emprego ou o cargo comissionado, são mercadorias que servem ao 
                                                     
11 De acordo com Carvalho (2007, p. 3), clientelismo “ de modo geral, indica um tipo de relação entre 
atores políticos que envolve a concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios 
fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto”. 
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escambo político do voto. A denominação “coronel”, de onde vem o vocábulo 

“coronelismo”, decorre da patente de coronel da Guarda Nacional, o posto mais 

elevado daquele Corpo e, de acordo com uma hierarquia de renda e de poder, 

outros postos eram distribuídos abaixo do coronel, isto é, tenente-coronel, major, etc. 

 O coronelismo apresentou-se como uma rede de relações dentro do sistema 

político, que abrangia desde o Presidente da República até o chefe político no 

município. Leal (1976) defende que o coronelismo nasceu como conseqüente do 

federalismo republicano, onde o governador do Estado surgiu como novo ator 

político, substituindo a figura do presidente da Província, que consistia em um cargo 

de confiança do Ministério imperial, podendo seu ocupante, a qualquer momento, 

ser substituído. Assim, o presidente da Província não tinha como exercer suas 

funções com autonomia, o que não lhe permitia fundar bases políticas mais sólidas 

no território sob sua administração, chegando no máximo a almejar uma eleição para 

deputado ou senador. Os governadores, ao contrário, eram eleitos e constituíam-se 

os chefes da política estadual, vivendo cercados pelos coronéis, principais cabeças 

das oligarquias regionais que, por sua decadência econômica, necessitavam da 

presença do Estado para garantir-lhes seu quinhão de poder local, através do 

controle dos cargos públicos municipais, enquanto asseguravam o apoio político 

necessário aos governadores, pelo chamado “voto de cabresto” em seus ”currais” 

eleitorais. Logo, o poder do Estado crescia, ao mesmo tempo que os coronéis 

mantinham seu prestígio e força local. 

 Neste jogo de forças dentro das relações de poder, as forças de segurança 

pública consistiam muito mais em elementos de controle e repressão aos menos 

favorecidos, considerando que, a exemplo do que ocorria no período imperial, eram 

os coronéis que determinavam quem deveria assumir a função de delegado, 

subdelegado, de comandante do destacamento, isto é, eram eles que mantinham o 

controle da ordem social e política, influindo até mesmo sobre o judiciário. Para sua 

proteção e para a manutenção de seus interesses, os coronéis mantinham 

“autênticos exércitos de guarda privados, recrutados entre os sem-terra ou 

acolhendo criminosos comuns, que encontravam refúgio na grande fazenda” (FACÓ, 

1991, p. 61-62), em número muito superior àqueles apresentados pelas polícias 

locais, embora não considere esse o elemento que determinou o poder dos 

coronéis. Além da propriedade da terra, haviam questões como o “prestígio” e a 

“honra social” – como apresenta Faoro (1991) – que emprestavam reconhecimento 



82 

ao coronel, ou seja, este jamais teria todo o poder que detinha, unicamente pela 

força das armas, contudo, pelo prestígio político que possuía junto ao governo dos 

Estados – e, daí, decorriam nomeações, empregos e outros benefícios já citados 

anteriormente – bem como, pela honra social no momento em que utilizava-se desse 

poder que recebia do poder estadual, para mitigar algumas necessidades mais 

urgentes da população local. De certa forma, pode-se afirmar que o coronel, temido 

pelo quantitativo e truculência de seus capangas, era também aquele que socorria 

aos menos favorecidos em suas “precisões”, mesmo que isso lhes custasse a 

liberdade do voto ou que esse socorro fosse um direito legal de qualquer pessoa do 

povo.  

 Retomando a temática da polícia, fica, portanto, óbvio que não havia interesse 

por parte das oligarquias que as forças de segurança pública crescessem em 

efetivo, desenvolvessem em qualidade ou que seus responsáveis fossem dotados 

de maior senso crítico e poder de decisão. O interessante é que seus comandantes 

mantivessem fidelidade àqueles que os nomearam e os apoiassem em seus 

interesses e decisões, o que não raro, resultava em perda ou violência contra 

aqueles que se opunham aos detentores do poder local. Por outro lado, o ranço da 

“cultura escravocrata” e discriminadora, a idéia das “classes perigosas” frente aos 

movimentos sociais que se desenvolviam no fim do século XIX e nas décadas 

iniciais do século XX, além do fato das organizações policiais estarem, quase de 

contínuo, envolvidas muito mais em ações militares do que policiais, eram elementos 

que colaboravam para sua rígida militarização e violência nas ações. Como 

exemplo, cito as greves operárias ocorridas no início do século XX, quando os 

trabalhadores lutavam por melhores condições de trabalho, melhores salários e 

garantias trabalhistas (como, por exemplo, descanso semanal, férias, aposentadoria, 

etc). Esses movimentos ocorreram, principalmente, no ano de 1907, na cidade de 

São Paulo, alcançando, ainda, as cidades de Santos, Ribeirão Preto e Campinas. 

Em 1909, no Rio de Janeiro, a população sai às ruas para protestar contra a falta de 

emprego e moradia, bem como, a jornada de trabalho cruel, os salários ínfimos e as 

precaríssimas condições de trabalho que eram impostas aos trabalhadores. A 

manifestação foi violentamente reprimida pela polícia, culminando com a morte de 

dois estudantes, um episódio que ficou conhecido por “primavera de sangue”. Em 

1917, em São Paulo, ocorreu uma paralisação de aproximadamente, 50 mil pessoas, 

com forte repressão policial que, ao atirar contra manifestantes, mata um operário. 
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Embora, os patrões tenham concedido um aumento dos salários e tenham assumido 

o compromisso de estudar as exigências dos trabalhadores, a greve foi considerada 

não como uma questão sócio-política, todavia como um caso de polícia, sendo que 

em 1918, no Rio de Janeiro, criou-se a revista nos passageiros dos bondes e em 

todos os operários e transeuntes que transitavam pelas ruas.  Segundo registrou 

Skidmore: 

Em 1900, apenas um quarto da população era classificada como 
alfabetizada. Em 1920, a proporção era essencialmente a mesma. O 
resultado era falta de trabalho qualificado, que reforçava a falta de capital 
necessário para a operação de uma sociedade industrial mais avançada. 
Em uma crise como uma greve, os empregadores dependiam do poder 
do cassetete policial para manter a disciplina dos trabalhadores (grifo 
meu). O mundo coercitivo da casa-grande da fazenda havia dado lugar ao 
quase igualmente coercitivo local de trabalho urbano. (SKIDMORE, 1998, p. 
123) 

No cenário nacional, com o fim do Estado unitário e fortalecimento dos 

Estados Federativos, surgem interesses de dominação política nacional por parte 

dos Estados mais aquinhoados, como Minas Gerais e São Paulo. Assim, visando 

esses interesses, os detentores do poder político naqueles Estados trouxeram para 

o Brasil, nas primeiras décadas do século passado, missões oriundas de exércitos 

estrangeiros, notadamente, francês e suíço, as quais visitaram, respectivamente, as 

polícias paulista e mineira, que, por serem, à época centros que propagavam 

doutrina e conhecimento técnico-profissional de polícia, influenciavam na estrutura e 

militarização das forças dos demais Estados. Esta militarização acentua-se com a 

Missão Instrutora do Exército Brasileiro, alcançando além de São Paulo e Minas 

Gerais, o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul. 

Houve no período a preocupação em inserir no bojo da legislação federal, as 

milícias estaduais e o principal fato neste sentido, foi o atrelamento destas forças ao 

Exército, na condição de forças auxiliares. Silva relaciona um conjunto de artigos 

contidos na legislação federal da época, que tratam do assunto, conforme se pode 

verificar a seguir. 

O artigo 32, Lei nº 1.860, de 4 de janeiro de 1908, que regulou o alistamento 
e o sorteio militar, além de reorganizar o Exército, estabelecia: “Art. 32 – 
Auxiliarão as forças de 3ª linha os corpos estaduais de polícia 
organizados militarmente, quando postos à disposição do governo federal 
pelos Presidentes ou Governadores dos respectivos Estados. Uma vez sob 
as ordens do Governo Federal, esses corpos serão submetidos às leis e 
regulamentos militares da União”. O Decreto nº 11.497, de 23 de janeiro de 
1915, determinava em seu Art. 10, § 3º: “Art. 10 - ........ § 3º - As forças não 
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pertencentes ao Exército Nacional, que existirem permanentemente 
organizadas, com quadros efetivos, composição e instrução uniformes com 
os do Exército ativo, poderão ser a ele incorporados no caso de mobilização 
e por ocasião das grandes manobras anuais”. O art. 7º, da Lei nº 3.216, de 
3 de janeiro de 1917, dizia: “Art. 7º - Na forma do Art. 10, § 3º, do Decreto nº 
11.497, de 23 de fevereiro de 1915, a Brigada Policial do Distrito Federal, 
o Corpo de bombeiros [sic] desta Capital, as Polícias autorizadas dos 
Estados, cujos governadores estiverem de acordo, passarão a constituir 
forças auxiliares do Exército Nacional, ficando isentos os oficiais e 
praças das ditas corporações das exigências do sorteio militar”. Os artigos 
8º e 12 da mesma lei estabeleciam pormenores e condições em que as 
“Polícias Militarizadas” poderiam ser consideradas forças auxiliares do 
Exército. Era a primeira vez que aparecia num texto legal a expressão em 
que se originou a designação de Polícia Militar. (grifos meus) (SILVA, 1998, 
p. 14) 

Uma observação mais detida sobre período da República Velha no Brasil, 

torna evidente que este foi um período de intensa agitação no país, onde os conflitos 

armados foram, quase sempre, a forma de se resolver as questões de ordem 

política, econômica, social e mesmo, religiosa, o que era motivado, de acordo com 

Silva, “pela presença marcante dos militares no poder ou na busca para conquistá-

lo” (SILVA, op cit, p.15). Como exemplos desses conflitos, cito as Revoltas da 

Armada (a primeira em 1891 e a segunda, no período de 1893-1894), a Revolução 

Federalista (1893-1895), a Guerra de Canudos (1893-1897), a Revolta da Vacina 

(1904), a Revolta da Chibata (1910), a Guerra do Contestado (1912-1916), as 

Greves Operárias (1917-1919), a Revolta dos 18 do Forte (1922), a Revolução 

Libertadora (1923-1924), a Coluna Prestes (1925-1927) e a Revolução de 1930.  

A Revolução de 1930 limita a primeira fase do período republicano, marcada, 

como apresentado, por diversos conflitos de múltiplas nuances ideológicas, o que 

obrigou as forças policiais a permanecerem aquarteladas de prontidão, lutando ao 

lado das tropas das forças federais ou reprimindo manifestações nas ruas. O 

governo federal, que tinha como seu representante maior o presidente Washington 

Luís, havia perdido o controle sobre as Forças Armadas e as Polícias estaduais, 

dando-se sua eclosão como uma decorrência da luta dos oficiais subalternos 

(tenentes), apoiados pelos militares, pela classe média urbana e pelos trabalhadores 

em geral, contra o poder oligárquico dominante, representado pelos “coronéis”. 

Assim, os Estados da Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul aliaram-se contra 

o governo do presidente Washington Luís, que tinha a seu favor as forças do 

Exército e, por meio de suas Polícias Militares, formam duas colunas de marcha, 
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visando um ataque ao Distrito Federal, dando mostra de seu preparo militar e 

organização.  

Passada a revolução, o clima no país ainda permanecia tenso. O governo, 

numa tentativa de manter o controle das elites dominantes sobre as forças policiais 

dos Estados, cria as Secretarias de Segurança Pública que passam a ter a direção 

dos corpos de polícia. Neste período dá-se os levantes das Forças Públicas de São 

Paulo e de Pernambuco, que logo são sufocados. Em 1932, eclode a Revolução 

Constitucionalista, um movimento que mobilizou o Exército e a Força Pública no 

Estado de São Paulo, contra o governo de Getúlio Vargas. Os demais Estados, 

através das forças do Exército e das Polícias Militares, vencem o conflito contra os 

paulistas, sendo que o Rio Grande do Norte enviou para a campanha uma 

Companhia de Fuzileiros. 

A Constituição Federal de 1934, através de seu artigo 5º, Nº XIX, alínea 1, 

garante à União um maior controle sobre as forças militares estaduais, ao 

estabelecer:  

Art 5º - Compete privativamente à União:  

[...] XIX - legislar sobre:  
[...] l) organização, instrução, justiça e garantias das forças policiais dos 
Estados e condições gerais da sua utilização em caso de mobilização ou de 
guerra. (BRASIL, 2006, s.p.) 

A Carta de 1934 contribui para fortalecer a militarização das polícias 

estaduais, quando em seu artigo 167, prevê que:  

Art 167 - As polícias militares são consideradas reservas do Exército, e 
gozarão das mesmas vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou a 
serviço da União. (idem) 

Em 1935, eclode a Intentona Comunista, movimento deflagrado dia 23 de 

novembro, nas cidades do Rio de Janeiro, do Recife e do Natal. Os maiores conflitos 

ocorreram em Natal, sob a liderança de militares do 21º Batalhão de Caçadores, 

tropa federal cujo quartel ficava no centro da cidade, nas instalações do hoje Colégio 

Estadual Winston Churchill. Estes, aliaram-se a civis, alguns deles integrantes do 

Comitê Regional do Partido Comunista do Brasil – PCB, o qual liderava as ações da 

Aliança Nacional Libertadora no Estado, outros, pessoas insatisfeitas com a situação 

sócio-política da época.  
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A grande escaramuça do movimento em Natal, deu-se no sítio dos 

comunistas ao quartel da Polícia Militar (atual instalação da Casa do Estudante), 

então localizado na rua da Salgadeira (hoje, rua da Misericórdia), no bairro da 

Cidade Alta, um combate que durou cerca de 17 horas e terminou com a queda do 

quartel nas mãos dos revoltosos. Conforme o relato de Mariz e Suassuna: 

O referido Batalhão, sob o comando do Major Luiz Júlio, que ali se 
encontrava em companhia do coronel Pinto Soares, comandante do 21º BC, 
resistiu durante quase 17 horas de tiroteio, até a manhã do dia seguinte 
quando, quase desmoronado, acabada a reduzida munição, caiu em poder 
dos revoltosos. Quando isso aconteceu, os que ali dentro se encontravam 
lutando, procuraram escapar por trás do prédio metendo-se, uns no matagal 
à beira do rio, e outros no rio Potengi, como o tenente Bilac de Farias que 
nadou até chegar do outro lado, na praia da Redinha. (MARIZ & 
SUASSUNA, 2001, 28-29) 

Neste episódio, deu-se a morte do soldado Luiz Gonzaga, fato considerado 

polêmico até os dias atuais. Considerado “herói” pela Polícia Militar do Rio Grande 

do Norte, empresta seu nome à maior comenda da Corporação12 e sua participação 

na resistência do quartel da rua da Salgadeira é alvo de discussões. De acordo com 

o depoimento de Sizenando Filgueira da Silva, que foi sargento da PMRN e 

participou do ataque ao quartel da Polícia Militar registrado por Cortez: 

Ele não era herói nem militar na época. Ele apenas era um débil mental, 
menor de idade, e deram-lhe um fuzil para acompanhar os que fugiam do 
quartel em procura da Base Naval [...] eu olhava para a direita e vi quando 
ele estava procurando fazer pontaria para atirar. Antes que ele atirasse, eu 
atirei; só dei um tiro e ele caiu. (CORTEZ, 2005, p. 128) 

Contudo, as declarações do major da reserva da PMRN Enéas de Araújo, 

registradas na mesma obra, contestam os fatos narrados por Sizenando: 

De soldado ele só tinha as botinas, trajando calça e camisa [...] Eu só vim 
saber que foi Sizenando que matou Luiz Gonzaga porque ele declarou isso, 
pois nesses últimos 50 anos ninguém sabia nada a respeito. O 2º sargento 
Pedro Vicente, que morreu como coronel, foi o homem que manejou a 
metralhadora do quartel da Polícia, sendo auxiliado por Luiz Gonzaga. [...] 
Sizenando disse que Luiz Gonzaga estava armado e fazendo pontaria para 
ele, antes de matá-lo. Mas Luiz Gonzaga César de Paiva me disse que ele 
não morreu em combate e caiu sem fuzil. Depois consideraram Luiz 

                                                     
12 A Medalha Soldado Luiz Gonzaga foi instituída pelo decreto estadual nº 7.153, datado de 15 de 
agosto de 1977, sendo concedida por decreto governador do Estado a membros da polícia militar, 
das forças armadas e a quaisquer cidadãos que venham a se distinguir por serviços prestados à 
corporação militar estadual ou à segurança pública do estado, nos campos militar, científico, social ou 
econômico. 
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Gonzaga herói porque ele ajudou a municiar a metralhadora [...] Na 
verdade, Luiz Gonzaga de Souza era recruta e foi alistado uns 30 dias antes 
da revolução. (CORTEZ, 2005, p. 29) 

 Os fatos são um tanto controversos todavia, o que interessa para o presente 

trabalho é a característica nitidamente militarizada da Força Pública estadual 

naquele momento da história, fato que contribuiu para a manutenção de uma cultura 

organizacional voltada para a rigidez castrense e para o “combate ao inimigo”, em 

detrimento de uma postura de “preservação da ordem e segurança do cidadão”. 

 Após a intentona, o regime vigente no país endurece, promulgando a Lei de 

Segurança Nacional e criando a Polícia Política, que levava ao então recém-criado, 

Tribunal de Segurança, milhares de pessoas, julgadas à revelia da lei e, muitas 

vezes, sem a existência de provas de seu envolvimento em fatos que atentassem 

contra a segurança do país.    

Como visto, em 1934, a Constituição Federal estabelecera medidas visando o 

controle das Polícias Militares estaduais no tocante ao armamento, ao efetivo e 

institucionalizando a instrução militar do Exército nas milícias estaduais, que, em 

decorrência de uma doutrina voltada para as atividades belicistas e de combate, 

fundada em rígida hierarquia e rigorosa disciplina, passaram a ser mais militarizadas 

ainda. Em 1936, como conseqüência do enrijecimento do governo e numa tentativa 

de aumentar o controle do Exército sobre as Polícias Militares, surge a Lei nº 192, de 

17 de janeiro daquele ano, “rezando em seu artigo 12, que essas corporações não 

poderiam possuir ‘artilharia, aviação e carros de combate, não se incluindo nesta 

última categoria os carros blindados’” (SILVA, 1998, p. 20). A mesma lei, como 

registra Silva, estabelece em seu artigo 2º a competência das milícias estaduais: 

Art. 2º - Compete as Polícias Militares: 
a) exercer as funções de vigilância e garantia da ordem pública, de 
acordo com as leis vigentes; 
b) garantir o cumprimento da lei, a segurança das instituições e o 
exercício dos poderes constituídos; 
c) atender à convocação do governo federal em grave comoção 
intestina, segundo a lei de mobilização. (idem) 

Logo, verifico que, mesmo permanecendo com suas funções de ordem 

policial, a PM continuava a passar pelo processo de militarização, o que contribuía 

para a manutenção de uma tendência à atuação violenta e repressiva. Como 
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exemplo, pode-se verificar o episódio transcorrido nas localidades de Caldeirão e 

Pau de Colher, ambos na Serra do Araripe, Estado do Ceará, onde a Polícia Militar, 

juntamente com tropas do Exército, massacrou uma próspera e pacífica comunidade 

de sertanejos e romeiros, liderada por José Lourenço, conhecido por Beato 

Lourenço13. Naquela ocasião, morreram, aproximadamente, 500 a 700 pessoas, 

vítimas não só das rajadas de metralhadora, contudo, do bombardeio promovido por 

3 aviões do Ministério da Guerra. O ataque a comunidade teve como causa o receio 

dos grandes proprietários de terra e do clero, pelo avanço da comunidade, que por 

sua estrutura social e de trabalho, além de uma rígida disciplina, oferecia melhores 

condições de vida a milhares de homens e famílias que viviam sob um regime de 

exploração e miséria nos latifúndios. Com a ida das famílias para as comunidades, 

os fazendeiros locais ficavam sem a mão-de-obra barata e, assim, começaram a 

acreditar e a difundir que aquele poderia ser um foco de expansão do comunismo na 

região. O Brasil já vivenciava o Estado Novo, e não demorou para que fosse dada a 

ordem no sentido de destruir, primeiro, o Caldeirão e, posteriormente, Pau de 

Colher. 

 O regime ditatorial imposto por Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, 

mantinha-se por meio da forte repressão política e social, conduzida por Filinto 

Müller14, chefe de sua polícia política, apontado por alguns historiadores como a 

grande fonte de inspiração dos torturadores brasileiros.  Segundo Skidmore, “a 

tortura de suspeitos políticos era freqüente e não havia recurso seguro aos tribunais, 

dada a constante invocação pelo governo da Lei de Segurança Nacional” (1998, p. 

164). Com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), aumenta a 

censura em todos os meios de comunicação, incluindo-se as manifestações de 

cultura popular, como as letras de samba-enredo das escolas de samba.  

A Constituição de 10 de novembro de 1937, outorgada – a exemplo da Carta 

de 1824 – faz referência às Polícias Militares unicamente em seu artigo 16, conforme 

apresento o texto abaixo:  

                                                     
13 Cf. MORAIS, 2007, s.p. 
14Militar e, posteriormente, político, brasileiro, que participou dos levantes tenentistas de 1922 e 1924. 
Esteve na Coluna Prestes, de onde foi expulso, acusado de covardia e corrupção pelo próprio Luís 
Carlos Prestes, de quem veio a vingar-se anos mais tarde quando, na condição de Chefe de Polícia 
do Distrito Federal, prende e deporta para a Alemanha nazista, sua mulher Olga Benário, a qual 
morreu na câmara de gás. Permaneceu no cargo até 1945, elegendo-se Deputado de 1947 a 1951 e 
de 1955 a 1973. Também foi senador da república. Morreu em 1973 em Paris, em um acidente aéreo. 
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Art 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as 
seguintes matérias:  
[...]  XXVI - organização, instrução, justiça e garantia das forças policiais dos 
Estados e sua utilização como reserva do Exército. (BRASIL, 2006, s.p.) 

 No ano de 1940 entra em vigor o Código Penal Brasileiro, em 1941, o Código 

de Processo Penal do período Getulista. Em 31 de agosto de 1942, o Brasil entra na 

II Guerra Mundial e o blecaute nas cidades litorâneas durante a noite, provocava o 

aumento da insegurança nas ruas, ainda que o policiamento militar tivesse sido 

intensificado. Naquele ano, o Decreto-Lei nº 1.202, de 8 de abril previa, em seu 

artigo 32, inciso XI, que o efetivo das Polícias Militares era da competência dos 

governos estaduais, contudo sob aprovação prévia do Presidente da República (cf. 

SILVA, op cit, p. 20). Os Estados da Federação começam a criar uma estrutura 

básica para suas instituições policiais. No caso das Polícias Militares, eram 

organizadas com base numa estrutura militar, fundada na hierarquia e na disciplina, 

mantendo características de uma força voltada à defesa do Estado, considerando 

seu armamento, (fuzis, metralhadoras, granadas, etc), os equipamentos específicos 

de uma tropa de combate, sua instrução com base em manuais de campanha, entre 

outros componentes de sua rotina diária, que se assemelhava aos procedimentos 

administrativos e operacionais do Exército.   

 Em 1945, inicia-se um período de extremado autoritarismo e violência por 

parte das polícias estaduais, contra qualquer movimento interpretado como contrário 

aos interesses governamentais. A Polícia Militar empregava equipamentos de guerra 

para dissolver manifestações nas ruas e a Polícia Civil revirava a vida de pessoas 

consideradas suspeitas de serem oposicionistas ao regime. No mês de outubro 

daquele ano, Getúlio Vargas é deposto por um golpe militar, liderado pelos generais 

Góis Monteiro e Eurico Gapar Dutra.  

 No ano de 1946, é elaborada e promulgada nova Constituição da República 

que em seus artigos 5º e 183, reafirmando, respectivamente, o controle sobre as 

Polícias Militares dos Estados e sua condição como forças auxiliares do Exército, 

conforme transcrito abaixo. 

Art 5º - Compete à União:  
[...] XV - legislar sobre:  
[...] f) organização, instrução, justiça e garantias das policias militares e 
condições gerais da sua utilização pelo Governo federal nos casos de 
mobilização ou de guerra;  
[...] Art 183 - As polícias militares instituídas para a segurança interna e a 
manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, 
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são consideradas, como forças auxiliares, reservas do Exército. (BRASIL, 
2006, s.p.) 

Os anos seguintes não apresentaram maiores novidades na legislação 

federal, quanto às Polícias Militares, ficando essa preocupação mais restrita aos 

Estados federativos. À exceção do Rio de Janeiro e São Paulo, os demais Estados 

brasileiros não contavam com Delegados de Polícia de carreira, o que impunha à 

Polícia Militar, através de seus Oficiais e Sargentos, o exercício desta função nas 

principais comarcas, sempre ligados ou indicados pelo chefe político da situação 

naquelas localidades, a exemplo do que ocorria desde o período do Império.  

A situação social, econômica e política do país complexizou-se nos principais 

centros urbanos e as dificuldades enfrentadas pelas polícias aumentaram. Se por 

um lado as Polícias Militares constituíam-se muito mais forças militarizadas voltadas 

à segurança interna, as Polícias Civis, não detinham experiências mais 

aprofundadas e tecnologia para a investigação dos delitos cometidos, que 

começavam a agravar-se frente ao crescimento populacional, ao agravamento das 

desigualdades e a crescente urbanização da população. Além disso, no panorama 

internacional destacava-se o conflito ideológico entre os blocos soviético e dos 

países alinhados aos Estados Unidos, influindo diretamente sobre as questões de 

segurança nacional e de segurança pública no Brasil, sob constante vigilância dos 

americanos. 

Em 31 de março de 1964, é deflagrado um golpe militar no país que depôs o 

então Presidente João Goulart, após intenso período agitação política. Instaura-se 

assim, no Brasil, um regime ditatorial que iria durar cerca de 20 anos. Considero 

necessário abordar a questão policial militar durante esse período histórico em um 

tópico à parte, por entender que esta foi uma fase importante na formatação da 

cultura institucional da PM na atualidade. Assim, inicio a seguir esta abordagem, a 

partir da participação das Polícias Militares naquele movimento.  

2.2.4 As Polícias Militares e o Golpe de 1964: o Recrudescimento da 

Militarização e da Violência Policial nos Anos de Ditadura 

Os anos do governo de exceção ocorridos após o golpe militar de 1964, 

vieram apenas confirmar e fortalecer a tendência militarizante existente no sistema 

policial brasileiro desde o seu nascedouro. A implantação do regime contou com 
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forte presença das forças policiais dos Estados, conforme registrou Borges Filho ao 

afirmar que: 

Tanto para o dispositivo militar de João Goulart, que contava com a lealdade 
das policiais estaduais de governadores simpáticos ao governo federal, 
quanto para o esquema golpista, as PPMM eram peças fundamentais no 
quadro conspiratório.(BORGES FILHO, 1994, p. 67) 

O autor prossegue apresentando fatores que asseveravam à Polícia Militar 

este caráter imprescindível ao sucesso pleno do movimento revolucionário: 

Alguns fatores, tidos como materiais, colocam as PPMM como forças mais 
aptas para a ação militar urbana: a) o contingente das policias estaduais é 
na maioria dos Estados, superior ao das FFAA na região; b) o armamento 
policial, mais leve, é o mais adequado para controlar e reprimir a 
“perturbação da ordem”; c) o policial militar, tendo em vista a sua ação 
permanente no policiamento ostensivo, está mais bem preparado para 
controlar e combater as forças de oposição; d) por deterem uma menor 
dose de politização, os policiais militares estão mais isentos do contágio 
político-ideológico e, portanto, mais acessíveis às ordens de comando numa 
operação de grave perturbação da ordem.(idem) 

 Observando as Polícias Militares consideradas de maior influência no cenário 

nacional à época, a saber Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Guanabara e 

Minas Gerais, apresento a seguir um breve relato acerca de suas participações no 

movimento.  

 Em Pernambuco, o governador Miguel Arraes contava com o apoio da PM e 

esperava contar com o batalhão de Fuzileiros Navais, o que deixaria em dificuldades 

o IV Exército. Entretanto, o comandante do Distrito Naval fazia parte da conspiração 

golpista e, embora o governador o julgasse seu amigo, recebeu um ultimato. Sem 

poder contar com o apoio dos Fuzileiros, Arraes tentou acionar a força estadual, 

contudo era tarde demais. O palácio do governo foi cercado, o governador detido e o 

Comandante da Polícia Militar afastado, sendo nomeado em seu lugar o Coronel 

Sélvio Cahu, homem da confiança do comando do IV Exército. 

 No Rio Grande do Sul, o governador Ildo Meneghetti, que fazia parte do 

esquema golpista, mudou a sede do governo para Passo Fundo e negou por duas 

vezes a cessão da Brigada Militar para atender à requisição do Presidente Goulart, 

feita através do General Ladário Teles. O comandante da Brigada, com seu Chefe 

do Estado-Maior, foi até a sede do III Exército e informou ao General Ladário que 

não ficariam do lado da resitência, em decorrência de seus deveres como soldados, 
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permanecendo fiéis ao governador e que, não atacariam as forças do III Exército, 

anão ser que fossem atacados. Embora a Brigada Militar fosse simpática a Leonel 

Brizola, anti-golpista, o Círculo Militar realizava um minucioso e eficiente trabalho em 

prol dos golpistas. Nas freqüentes reuniões do Círculo, oficiais da Brigada, incluindo 

o Comandante e o Chefe do Estado-Maior, participavam ativamente, tomando 

medidas para prevenir e reprimir possíveis tentativas de perturbação da ordem. 

Dentre essas medidas, constava a convocação de oficiais da reserva, colocando-os 

à frente de milícias organizadas por fazendeiros dispostos a cooperar com o golpe.  

 Em São Paulo, o envolvimento da PM com o movimento golpista teve início 

antes que Ademar de Barros chegasse ao governo do Estado, quando este se 

comprometeu com o General Cordeiro de Farias que, se eleito, o Comandante da 

Polícia Militar e o Secretário de Segurança Pública estariam à disposição e sob o 

comando do general. Eleito, cumpriu o compromisso e os policiais militares paulistas 

passaram a participar de programas de instrução visando sua preparação para 

possíveis confrontos, enquanto o pessoal da Secretaria de Segurança era 

empregado no levantamento de informações estratégicas e na vigilância de 

autoridades federais que trabalhavam e viviam em São Paulo, ou ainda, que 

estavam em visita ao Estado. 

 Dentre as missões confiadas a Polícia Militar de São Paulo estava a de tomar 

e assumir o comando do II Exército juntamente com unidades das forças federais 

rebeladas, tendo em vista que, inicialmente, o General Amauri Kruel, Comandante 

do II Exército, não havia se posicionado favoravelmente aos golpistas. 

Posteriormente, Kruel, ao definir-se pelo golpe, elaborou juntamente com seus 

generais a Ordem de Operações nº 1, onde a PM recebeu a incumbência de, ao 

lado da Polícia Civil, manter a ordem interna, assegurando o apoio logístico para as 

operações, principalmente no Vale do Paraíba, rota de acesso à Guanabara, bem 

como, garantindo os serviços essenciais à população.  

 Na Guanabara, a PM maninha-se fiel ao governador Carlos Lacerda, que, no 

dia 31 de março, quando iniciou-se a movimentação das tropas do General Mourão 

Filho em direção ao Estado, mobilizou a força miliciana, deslocando seus efetivos 

para os principais pontos estratégicos e de acesso à cidade. Os líderes da Central 

Geral dos Trabalhadores foram presos e as sedes dos mais significativos sindicatos 

tiveram patrulhas de policiais, ostensivamente armados, postadas em suas 

proximidades. No dia 1º de abril, a PM cercou o Palácio da Guanabara, local que 
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servia de posto de comando para Lacerda, protegendo o governador e 

surpreendendo ao General Assis Brasil, Chefe da Casa Militar de João Goulart, que 

subestimara a capacidade da PM carioca. Assim, o Presidente Goulart foi 

aconselhado a abandonar o Palácio das Laranjeiras, tendo em vista sua proximidade 

com o Palácio da Guanabara onde estavam as tropas da Polícia. A única resistência 

ao golpe na Guanabara foi realizada pelos estudantes, que se reuniram no bairro da 

Cinelândia, entretanto foram dispersos pela PM e pela Polícia do Exército. 

 O Estado de Minas Gerais tinha importância vital nos planos dos golpistas, no 

que tangia a uma possível resistência militar, considerando sua posição geográfica, 

que oferecia facilidade de comunicação com todas as regiões do país. De acordo 

com Borges Filho, “Minas Gerais contava com a PM mais bem equipada do Brasil, 

com um efetivo de 20.000 homens e sob o comando do coronel José Geraldo de 

Oliveira, um revolucionário de primeira hora” (1994, p. 73). Isto torna a participação 

da PM mineira um ponto considerável dentro da análise da estratégia revolucionária, 

considerando-se ainda as palavras do General Carlos Luiz Guedes, que ao lado do 

General Mourão Filho, marchou para a Guanabara em 31 de março, ao afirmar: 

Mas havia a Polícia Militar, com efetivo de 20.000 homens, instruídas [sic] 
nos moldes do Exército, sendo mesmo grande parte recrutada entre seus 
reservistas, sob rigoroso critério. Afeitos à luta pelos riscos inerentes à 
própria profissão, disciplinados, aparecendo sempre bem nas 
apresentações coletivas, compunham tropa em que se podeia confiar e a 
que se podia atribuir as mais difíceis missões. Seus quadros, formados em 
escolas profissionais, onde ingressam após seleção cuidadosa, os 
candidatos mais capazes dão-lhe excelente enquadramento, constituindo 
seus batalhões tropa eficiente e preciosa. Unida ao Exército, uma 
completaria o outro (grifos meus). (GUEDES apud BORGES FILHO, 1994, 
p. 74) 

Em período anterior, no ano de 1963, foi desenvolvido um programa de 

treinamento visando transformar a PMMG em força de combate e, posteriormente, 

quando o General Mourão Filho compôs um Estado-Maior Revolucionário, o Coronel 

Afonso Barsante dos Santos, Chefe do Estado-Maior da PM mineira, passou a fazer 

contato com o general. Com suas tropas preparadas para a ação, não só policial, 

mas de combate, a Polícia Militar de Minas Gerais mantinha a guarda sobre 

sindicatos, órgãos de imprensa, instituições bancárias, depósitos de combustível e 

casas de armas e munições. 
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 Com a deposição do Presidente João Goulart, iniciou-se um período de 

intensa perseguição política com a instauração da violência, do arbítrio e da tortura 

como “instrumentos de expurgo social” pelo novo regime. Muitos desses abusos, 

eram “legalizados” através dos Atos Institucionais. Como observa Huggins: 

Os militares brasileiros consolidaram seu poder mediante uma série de Atos 
Institucionais (Ais) draconianos, a “Constituição” de facto do novo regime 
militar [...] O AI-1 estabeleceu certas consições em que os direitos políticos 
individuais poderiam ser suprimidos e aboliu outros direitos civis de extensa 
lista de cidadãos, particularmente aqueles que representavam obstáculo à 
vasta campanha de “limpeza” recém iniciada pelo Estado [...] A limpeza foi 
levada a cabo por todo o país mediante varredura das ruas pelas polícias e 
Forças Armadas, incluindo amplas buscas, capturas e prisões em massa. 
(HUGGINS, 1998, passim) 

Neste período, através do Ato Institucional nº 1 (AI-1), foram instituídos os 

Inquéritos Policiais Militares como previsto em seus artigos 7º e 8º, procedimentos 

que constituíram fortes armas para a prática de arbítrio, como se percebe nas 

considerações de Alves:  

Os IPMs tornaram-se uma forte de poder de facto para o grupo de coronéis 
designados para chefiar ou coordenar as investigações. Configuravam o 
primeiro núcleo de um Aparato Repressivo em germinação e o início de um 
grupo de pressão de oficiais de linha-dura no interior do Estado de 
Segurança Nacional [...] Os IPMs também passaram a servir a interesses 
políticos locais. Certos políticos da UDN que freqüentemente perdiam 
eleições passaram a valer-se do recuso de acusar seus adversários 
políticos de atividades “subversivas”, envolvendo-os em algum IPM para 
eliminar a concorrência indesejada [...] Como tais acusações não 
precisavam submeter-se – especialmente no caso de uma cassação – ao 
teste da comprovação em tribunal e à decisão de um júri neutro, este tipo de 
luta local pelo poder tornou-se freqüente. Carentes de qualquer 
fundamentação jurídica formal, os IPMs não se submetiam a regras fixas de 
comprovação. Os próprios coronéis freqüentemente estabeleciam os 
preceitos legais sobre os quais deviam basear suas decisões. O testemunho 
da “opinião pública” era suficiente, em certos casos, para provar as 
atividades subversivas ou revolucionárias que justificavam punição: 
“Quando o fato é público e notório, este independe de provas, conforme 
preceito geral do direito, que aboliu o sistema de certeza legal, libertando o 
julgador de preconceitos textuais”. (ALVES, 2005, p. 69-70) 

 Estes elementos históricos evidenciam uma questão que demanda ser 

refletida no estudo ora desenvolvido: como esperar um comportamento isento, 

desprovido das paixões de momento e focado na legalidade dentro da ação policial 

militar, considerando toda a herança de arbítrio da qual foram depositários durante o 

regime ditatorial? Percebe-se com nitidez que a prática dos IPMs, fortalecia as 

categorias dominantes da sociedade no exercício do poder local, isto é, pelas 
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oligarquias representadas por empresários, grandes produtores rurais (latifundiários) 

e facções políticas mais conservadoras, exatamente aquelas que deram a 

sustentação no lado civil do movimento golpista. O cenário, portanto, difere pouco 

daquele apresentado no período da República Velha, a fase dos coronéis. Assim, o 

sistema, ampliava sua rede de controle e repressão sobre os segmentos mais 

progressistas da sociedade, permitindo estabelecer elementos de poder local que 

fossem favoráveis ao regime e, ao mesmo tempo, dominando as instâncias de 

segurança pública de caráter regional. Esse controle e repressão dava-se por 

intermédio de um conjunto de medidas, que envolviam o poder local. Como observa 

Alves: 

A campanha de repressão consistia não só na institucionalização da tortura, 
como na técnica de interrogatório e controle político, no desenvolvimento 
de programas  de pacificação e blitz, e na implantação de uma vasta 
rede policial  para levar a cabo os programas do Aparato Repressivo. 
(ALVES, op cit, p. 193) 

Logo, considero que a influência do exército sobre a ação policial, no que 

tange à militarização e, por conseguinte, à conduta bélica no trato de assuntos de 

segurança pública, não foi o único fator que levou contribuiu para posturas 

arbitrárias e violentas de policiais militares em sua atuação cotidiana. Penso que 

este exercício de poder pelas categorias já citadas, na defesa de seus interesses e 

buscando um maior controle sobre os demais segmentos da sociedade, contribuíram 

sobremaneira para essa violência, partindo do princípio que a polícia – além do 

direito – é o instrumento de repressão mais concreto e direto que os detentores do 

poder (econômico, social, cutural) possuem. Neste sentido, abusa-se do instituto do 

“exercício legal da força” próprio do Estado e empregado pela polícia, para a 

preservação da ordem. Entendo que o fato de haver passado cerca de 20 anos do 

fim do regime de força estabelecido no país e as polícias ainda continuarem 

cometendo atos de violência – muitas vezes, piores do que aqueles cometidos 

durante a ditadura –, reforça essas reflexões.  

A Constituição de 1967, em seu artigo 13, parágrafo 4º, reiterava a missão  

das Polícias Militares como “instituídas para a manutenção da ordem e segurança 

interna (grifo meu) nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal” (BRASIL, 

2006, s.p.). Para Silva: 
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As expressões “segurança interna” e manutenção da ordem” eram 
interpretadas pelo Estado-Maior do Exército como estando numa relação de 
intensidade. Inicialmente seriam empregadas as forças estaduais. 
Incapazes ou insuficientes essas, as forças federais seriam empregadas 
para reforçá-las ou substituí-las. A expressão “manutenção da ordem” era, 
assim, tomada em seu sentido estrito, ou seja, relacionada a ações de 
controle em manifestações públicas e para as ações de choque nos casos 
de distúrbios civis. As funções policiais típicas eram desenvolvidas até 30 de 
dezembro de 1969 (Dec.-Lei nº 1.072) pelas demais organizações policiais 
então existentes nos Estados: polícias civis, guardas civis, guardas de 
vigilância, polícias de trânsito etc. [...] As Polícias Militares eram 
marcadamente aquarteladas, e acentuadamente ociosas. O texto da 
Constituição de 1946, pois, não deixava dúvidas quanto à prioridade no 
emprego da PM: a segurança interna.(SILVA, 1990, p. 184) 

Ainda que a União já se reservasse o direito de legislar sobre “organização, 

instrução, justiça e garantias das forças policiais dos Estados e condições gerais da 

sua utilização em caso de mobilização ou de guerra, como aponta o art. 5º, XIX, letra 

l da Constituição Federal de 1934, na Constituição de 1967, em seu artigo 8º, o texto 

praticamente repete-se. Em 13 de março daquele ano, o Decreto-Lei nº 317, que 

ficou conhecido popularmente como “Lei Orgânica da Polícia”, reorganizou as 

Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares e, através de que em seu 

artigo 20, criou a Inspetoria Geral das Polícias Militares, efetivou, na prática, esse 

controle. Com isso, os governadores dos Estados não detinham autonomia de seus 

atos sobre as Polícias Militares de seus Estados, sem que para isso gozassem do 

aval do Estado-Maior do Exército, por maio da IGPM. Isso levou as Forças Públicas 

a militarizarem-se cada vez mais em sua cultura interna e subordinou, efetivamente, 

seus órgãos de inteligência aos órgãos de inteligência do Exército, focando de forma 

muito mais intensa os problemas de segurança interna, em detrimento das questões 

de segurança pública. Voltadas ao cumprimento da Lei de Segurança Nacional e à 

preocupação do “combate ao inimigo interno”, as Polícias Militares viram-se 

destituídas de sua identidade policial, que busca controlar a criminalidade e luta para 

minimizar os índices de violência, com enfoque privilegiado à prevenção, à 

negociação e à administração de conflitos, em lugar da repressão. Soares, faz 

relevante consideração sobre essa ligação das Polícias Militares com o Exército e 

sua indefinição identitária: 

[...] há a dependência das PMs ao Exército, superpondo-se a seus vínculos 
com os governos estaduais, o que constitui uma ameaça permanente ao 
princípio federativo e representa um risco tácito de crise institucional.  
Instadas a organizar-se à imagem e semelhança do Exército, sendo, 
entretanto, instituições destinadas a cumprir papel radicalmente diferente, 
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as PMs acabam produzindo-se como entidades híbridas, pequenos 
exércitos em desvio de função.  É preciso libertá-las dessa dependência 
para que -mesmo preservando aspectos organizacionais, rituais e 
disciplinares de tipo militar- tenham a oportunidade de amadurecer como 
polícias, voltadas para a defesa dos cidadãos, das leis e dos direitos, 
através do uso comedido da força. (SOARES, 2001, p. 3) 

A conseqüência maior residiu – e reside – no afastamento da polícia dos 

segmentos mais populares, enquanto no desempenho de sua missão primordial de 

preservadora da ordem, caracterizando-se muito mais como força de repressão do 

que, como visto, elemento de prevenção e controle. Volto, assim, a chamar a 

atenção para um tipo de comportamento que caracteriza a força pública como “braço 

armado das elites” em lugar de fomentar a isonomia, a legalidade e o respeito à 

cidadania em todos os seus aspectos.  

Com a promulgação do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968, 

“estavam lançadas as bases para todo o tipo de arbitrariedade e uso da força bruta”, 

como propõe Sulocki (2007, p. 100), que prossegue afirmando: 

É o Estado Polícia, em toda sua realidade crua, que se levanta. Nesse 
contexto, as Polícias estaduais, comandadas pelas Forças Armadas e 
instruídas pela doutrina da Escola Superior de Guerra, Doutrina da 
Segurança Nacional, foram valiosos instrumentos do regime militar. (ibiden) 

   

Huggins et al (2006) registram que após o advento do AI-5, a repressão do 

governo militar aumentou progressivamente, gerando milhares de novas prisões de 

suspeitos de subversão. Para fomentar essa repressão de forma mais eficiente, 

foram criados nos Estados esquadrões de operação conjunta, integrados por 

policiais militares e civis, a exemplo do Grupo de Operações Especiais (GOE), criado 

no Rio de Janeiro, entre outras unidades. Segundo Huggins:  

A guerra dos militares contra a subversão não estabelecia limites à polícia, 
cuja violência legitimava-se ideologicamente em qualquer caso por uma 
difusa doutrina de segurança nacional que legalizava a violência contra 
segmentos cada vez mais amplos da população brasileira[...] A ideologia da 
“segurança nacional” [...] via o Brasil como se estivesse travando um tipo 
especial de guerra contra a subversão interna – ‘uma guerra sem uniformes, 
localizada nas ruas, onde o inimigo misturava-se à população em geral, 
[onde] a polícia não consegue distinguir os terroristas de bons cidadãos”[...] 
a ideologia da segurança nacional era agressivamente promovida nas 
academias de polícia e formação militar. (HUGGINS et AL, 2006, passim) 
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As Polícias Militares das regiões Norte e Nordeste, as quais sempre viveram 

em dificuldades, a exemplo de seus Estados, perceberam o momento político 

“favorável”, através da aproximação com o Exército e da atenção que desfrutavam 

do governo federal – até pela necessidade de controle sobre áreas onde pudessem 

eclodir focos de rebelião e guerrilha, como o Araguaia, no sul do Pará. Assim, como 

coloca Silva: 

[...] foi reforçada a militarização da Polícia com ênfase nos valores sempre 
em defesa da Instituição: “Brasil Acima de Tudo”, “Com o sacrifício da 
Própria Vida”, “Polícia Militar Guerreira” , “Hierarquia e Disciplina”, “Ordem 
Unida”, “Regulamento de Continência e Sinais de Respeito”, “Sempre 
Venceremos”, “Cumprimento de Ordem Superior” e tantos outros. O culto 
aos valores policiais, embora lembrados, jamais foram assimilados como 
verdadeiros para o crescimento do homem e da Corporação: “Proteger o 
cidadão”, “Servir”, “Não Maltratar Presos”, “Tratar a Todos Iguais” [sic], “Não 
usar Violência”, “Ser Cortês”, “Ser Respeitado e Não Temido”, “Prisão 
somente em flagrante”. (SILVA, 1998, p. 30) 

Embora a Emenda Constitucional  Nº 1, de de 17 de outubro de 1969, em seu 

artigo 13, parágrafo 4º, houvesse suprimido do texto a expressão “segurança 

interna”, seu teor e o Decreto-Lei nº 667/69, que reestruturou as Polícias Militares, 

consolidaram sua condição como “forças auxiliares reservas do Exército” e 

contribuíram para manter a característica de emprego da força policial-militar como 

essencialmente de segurança do Estado. 

 Por outro lado, o fato das polícias estaduais estarem, à época, quase que 

inteiramente voltadas para a questão da segurança interna, permitiu, especialmente 

nos centros urbanos mais desenvolvidos, um considerável crescimento da 

criminalidade comum, acrescida ainda, pela criminalidade de cunho ideológico – 

como, por exemplo, os assaltos a unidades bancárias por grupos na 

clandestinidade, visando o financiamento da luta armada no país. Como a violência 

institucionalizou-se e, assim, passou a constituir uma política de governo, foi natural 

o surgimento dos esquadrões da morte “informais”, no contexto das forças policiais.  

Considerando que a década de 1970 foi, provavelmente, a de maior 

intensidade em termos de torturas e mortes extra-oficiais motivadas pela repressão 

política, estas práticas, que eram comuns dentro das unidades policiais, não 

tardaram em servir como forma de “solucionar” os problemas de segurança pública. 

Logo, grupos de policiais, civis e militares, começaram a estabelecer o assassinato 

premeditado como forma de controle social.  
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 Não estou com isso afirmando que o regime militar criou os esquadrões da 

morte, entretanto, fatores como a formulação da política de segurança nacional e a 

forma como foi inserida no contexto das instituições policiais, além da ausência de 

preocupação com uma política efetiva de segurança pública e de um aprimoramento 

judicial para as questões da criminalidade comum, colaboraram sobremaneira para 

que a violência cometida por policiais, fugisse ao controle e se exacerbasse, 

alastrando-se por outras regiões do país. Este tipo de recurso, perdurou através do 

tempo, resistindo mesmo ao fim da ditadura em 1984, e, ainda hoje, perdura nas 

instituições policiais, mesmo estando a sociedade brasileira em pleno regime 

democrático. 

 O processo de abertura iniciou-se efetivamente no ano de 1978, 

materializando-se com a Constituição de 1988. A nova Carta dispensa novo 

tratamento à Segurança Pública, diferenciado dos demais períodos históricos a 

contar do Império, dedicando todo um capítulo para tratar acerca do assunto. Em 

seu artigo 144, a Carta de 1988 apresenta Segurança Pública como “dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos” e já em seu artigo 6º, a segurança é 

relacionada como um direito social. Com isto, procurou-se formatar um novo modelo 

de Segurança Pública, fundado segundo os preceitos de isonomia, legalidade, 

cidadania, respeito aos direitos fundamentais do homem e à dignidade humana, o 

que está implícito no teor dos artigos 1º, 3º e, em especial, 5º da Constituição. 

Ocorreram notáveis avanços no que diz respeito à legislação federal, 

instrumentalizando instituições e, principalmente, o cidadão comum, contra o arbítrio 

e a violência ilegítima praticada por órgãos oficiais no desempenho de suas funções. 

Dentre outras leis e medidas adotadas pelo governo federal, encontram-se, além da 

Constituição de 1988, a Lei Nº 8069, de 13/07/1990, Estatuto da Criança e do 

Adolescente; a Lei Nº 8.072, de 25/07/1990 (Lei dos Crimes Hediondos); a Lei Nº 

8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor); a Lei Nº 9.099, de 

26/09/1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais); o lançamento do Programa 

Nacional de Direitos Humanos em 1996; a Lei Nº 9.455, de 07/04/1997 (Lei de 

Tortura); o lançamento, em 1998, do livreto “Construindo a Democracia Racial” que 

traz um relato sobre a constituição e as atividades do Grupo de Trabalho 

Interministerial para Valorização da População Negra; o lançamento do Plano 

Nacional Antiviolência ou de Segurança Pública, em 20/06/2000;  a Lei Nº 10.406, 

de 10/01/2002 (Novo Código Civil); a Lei Nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do 
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Idoso); em 2003, o lançamento do Projeto Segurança Pública para o Brasil, em 

substituição ao Plano Nacional Antiviolência, entre outras medidas posteriores. 

Apesar desses avanços, o regime militar deixou como herança um sistema 

policial militarizado, que a Constituição Federal de 1988 não conseguir abolir, ao 

manter, em seu artigo 144, as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 

como forças auxiliares e reserva do Exército, bem como, em seu artigo 42, 

classificar os membros dessas instituições como “militares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios”, redação dada pela Emenda nº 18, de 5 de fevereiro de 

1998. Vale esclarecer que estou me referindo  à militarização como “processo de 

adoção e emprego de modelos, métodos, conceitos, doutrina, procedimentos e 

pessoal militares em atividade de natureza policial, dando assim uma feição militar 

às questões de segurança pública” (CERQUEIRA, 1997, s.p.).  

Como militares, a tendência é a adoção de um modelo operacional voltado 

para a guerra ou, no mínimo, para a segurança interna, onde o criminoso comum 

passaria a assumir o papel do inimigo que deve ser eliminado. Considerando que a 

polícia, desde suas raízes históricas mais longínquas no Brasil colonial, como visto 

neste capítulo, sempre manteve uma postura de defesa aos interesses daqueles que 

detêm o poder (não político, essencialmente, mas econômico, cultural e simbólico), 

fica fácil entender que o integrante das categorias menos favorecidas – 

principalmente, jovens – seja confundido com este inimigo de outrora, com o 

membro das chamadas “classes perigosas” do início do século ou com o comunista 

do período ditatorial. Hoje, muda-se apenas o nome: em lugar de comunista e 

subversivo, passou a chamar-se “traficante” ou “vagabundo”. Ao que parece, de 

forma similar ao que ocorreu quando foram instituídos os IPMs, através do AI-1, 

basta que uma leve suspeita, acusação ou simplesmente o preconceito para que 

alguém seja nomeado de vagabundo, traficante ou, no mínimo de viciado, para ser 

alvo de sumaríssimo julgamento por parte de policiais e daí, ser vítima de uma 

“pena”, na forma de castigo físico ou moral, estabelecido segundo um código próprio 

do policial, fundado em sua leitura da sociedade, pela lente da cultura institucional. 

O livro “Elite da Tropa” (SOARES et aL, 2006), ainda que os relatos contidos na 

obra, segundo os próprios autores, “são ficcionais, no sentido de que todos os 

cenários, fatos e personagens foram alterados, recombinados e tiveram seus nomes 

trocados” (idem, p. 11), contém dois depoimentos que reproduzem essa visão, 
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presente nas instituições de segurança pública. O primeiro, relativo à tortura e à 

morte dos chamados “vagabundos”, como se vê a seguir. 

O assunto é violência. Quer dizer, a violência que a gente comete. Alguns 
chamam tortura. Eu não gosto da palavra, porque ela carrega uma 
conotação diabólica. Acho que há casos e casos, e que nem toda tortura é 
tortura, na acepção mais comum do conceito [...] O que quero dizer é que 
não me envergonho de não me envergonhar de ter dado muita porrada 
em vagabundo. Primeiro, porque só bati em vagabundo, só matei 
vagabundo. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Sinto minha alma 
limpa e tenho a consciência leve, porque só executei bandido. E, para mim, 
bandido é bandido, seja ele moleque ou homem feito. Vagabundo é 
vagabundo (grifos meus). (idem, p. 35-36) 

Percebe-se que o depoimento carrega a distorção do conceito de tortura, na 

afirmação de que esta, descaracteriza-se como tal, se aplicada àquele qualificado 

como “vagabundo” ou “bandido”, ou seja, ela deixa de ter uma conotação criminosa, 

hedionda e cruel, através de uma espécie de desumanização, ou melhor, pela 

“infamização” – se é que posso empregar esse termo – de quem foi chamado 

bandido. Assim, se a tortura é uma agressão contra os direitos humanos, quando se  

nomina a vítima de “bandido”, desumaniza-se o homem, torna-o infame, e daí, o 

suplício a ele aplicado descaracteriza-se  enquanto agressão, passando sua prática 

a ser entendida como um tipo de controle social – que pode chegar à morte –, como 

forma de expurgo. Isso é similar ao simbolismo encontrado no ritual do suplício, 

conforme abordado por Foucault, em sua obra “Vigiar e Punir. Segundo esclarece 

Foucault:  

O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas não é só: esta 
produção é regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, 
a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do 
crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. [...] O suplício 
faz parte de um ritual. É um elemento na liturgia punitiva, e que obedece a 
duas exigências. Em relação à vítima, ele deve ser marcante; destina-se, ou 
pela cicatriz que deixa no corpo, ou pela ostentação de que se acompanha, 
a tornar infame aquele que é sua vítima [...] (FOUCAULT, 1999, p. 31) 

Por outro lado, este tipo de visão, serve como auto-justificativa para o 

cometimento de assassinatos, ou seja, elimina os pudores morais de matar alguém, 

traçando uma linha de separação entre o crime comum de homicídio, a morte por um 

ato de auto-afirmação diante do grupo e de evidente masculinidade e, ainda, de um 

ato que faz parte da necessária “limpeza” da sociedade, da qual a polícia está 

encarregada.  
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Na realidade, defendo que os termos “bandido” e “vagabundo” são elementos 

semânticos que tem o propósito de salvaguardar o policial de um processo de 

desumanização, diante de si e das outras pessoas, proporcionando-lhe, como foi 

dito, uma justificativa para o ato de torturar ou matar alguém, uma forma de 

“excludente de criminalidade”, acreditando, assim, estar a serviço da sociedade. Ao 

mesmo tempo, as palavras ocultam em si, toda a força das relações de poder dentro 

do espaço social, com seu conjunto de representações, estabelecendo marcas ou 

ainda, divisões entre bons e maus, superiores e inferiores, “homens de bem” e 

“bandidos”. De certa forma, os termos supramencionados assemelham-se às faixas 

empregadas pelos judeus, por imposição do regime nazi-fascista.  

O segundo depoimento, dá conta desse preconceito vigente na ação policial, 

enquanto resultado de uma imposição das categorias com maior capital social, 

político e econômico, dentro da visão de Pierre Bourdieu e como expressou Monet, 

“a polícia está longe de ser esse instrumento inerte nas mãos de governantes que 

agem eles mesmos permanentemente sob o controle dos cidadãos ou de seus 

representantes” (MONET, 2001, p. 16). O depoimento ao qual faço alusão neste 

parágrafo, registra:  

Não vamos ser cínicos e fingir que vivemos no paraíso da democracia 
racial. E não estou falando só porque sou negro e vítima do preconceito, 
não. Milhões de vezes me pego discriminando também. Na hora de mandar 
descer do ônibus, você acha que escolho o mauricinho louro de olhos azuis, 
vestidinho para a aula de inglês, ou o negrinho de bermuda e sandália? E 
não venha me culpar. Adoto o mesmo critério que rege o medo da 
classe média. É isso mesmo, a seleção policial segue o padrão do 
medo, instalado na ideologia dominante, que se difunde na mídia (grifo 
meu). (SOARES et al, op cit, p. 133-134) 

Ressalto nesta última citação, o fato afirmado por um policial de reproduzir em 

sua atitude – sem importar que seja uma manifestação de preconceito racial – o que 

ele chama de “medo da classe média”. Chamo atenção, muito mais para o aspecto 

da reprodução de um conceito ou mesmo de uma representação, onde o “negrinho 

de bermuda e sandália” é associado, no mínimo, à possibilidade de ali estar um 

bandido. A questão fundamental aqui – voltada aos interesses do presente trabalho 

– não consiste no fato de ser o “negrinho” ou o “mauricinho”, contudo, na idéia de 

que esta imagem não brota simplesmente no pensamento do policial: ela é uma 

representação social, ou seja: 
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[...] uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada tendo 
um objetivo prático [sendo que](inserção minha) há representações que 
cabem em nós como uma luva ou que atravessam os indivíduos: as 
impostas pela ideologia dominante ou as que estão ligadas a uma condição 
definida no seio da estrutura social. (JODELET apud DOMINGOS 
SOBRINHO, 1998, p. 119) 

Atento às considerações de Sousa Filho (2001) relativas à violência da 

sociedade escravagista no Brasil, “isto é, uma sociedade com senhores e 

escravizados, [onde] (inserção minha) a lei existia para respaldar a crueldade dos 

senhores no trato com seus escravos” (idem, p. 104). Mas a prática dos castigos 

físicos não se restringia às relações entre senhores e escravos, todavia, a escola os 

empregava largamente, como parte fundamental da pedagogia tradicional. Ajoelhar 

sobre caroços de milho ou levar golpes de “palmatória” eram dois dos “corretivos” 

mais comuns empregados nas escolas de outrora, onde o professor encarnava a 

autoridade máxima em sala, arbitrário e revestido do poder para aplicar tais penas, 

dentro do contexto de uma educação alienada, sem espaços para um 

posicionamento mais crítico. Nas Forças Armadas, em especial na Marinha, pode-se 

verificar que até o ano de 1910, quando ocorreu a Revolta da Chibata, os marujos 

que cometessem transgressões eram punidos com chibatadas e, mesmo hoje, sob a 

alegação da necessidade de disciplina e do aprimoramento físico, trotes humilhantes 

e exercícios extenuantes, são formas de “educar” aquele que não cumpriu uma 

tarefa ou que feriu normas de um regulamento.  

 Entretanto, o que evidencio é o fato de que as relações entre senhores e 

escravos, na escola, nas forças militares e outras onde há a presença de uma 

norma, seja de forma positiva ou tácita, há uma relação pedagógica, onde se 

exprimem e se transmitem as relações de poder existentes no contexto social, ainda 

que, às vezes, de forma coercitiva. Diante desse fato, torna-se possível 

compreender que o policial é formado dentro de parâmetros curriculares diversos 

daqueles empregados durante o regime militar, todavia, suas atitudes são forjadas 

no cerne de um habitus, que o prepara para ser “um aplicador da violência que seja 

adequado ao jogo de forças típico da sociedade brasileira” (LUDWIG, 1998, p. 8). 

Diante dessas considerações, entendo que na produção da violência 

cometida pelo soldado da Polícia Militar há a reprodução de um modelo social onde 

a aplicação de castigos físicos – ou de formas simbólicas de violência – era 

plenamente aceitável, como forma de punição, correção ou prevenção a condutas 



104 

consideradas como desobediência, desrespeito e ilegais. O que interessa a partir de 

então, para efeito desta pesquisa, é a compreensão acerca de como o soldado da 

PMRN se percebe, enquanto um sujeito desse processo e que representações 

sociais, de caráter mais hegemônico, constrói relativamente à violência que pratica. 

Destarte, no terceiro capítulo passo á apresentação da metodologia empregada na 

pesquisa, bem como, à apresentação e análise dos dados empíricos coletados.   
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3. O SER POLICIAL: OS SOLDADOS PM E SUA IMAGEM NO ESPELHO DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

No capítulo anterior, busquei apresentar um esboço histórico acerca da 

origem e evolução da instituição policial, bem como, a forma a qual se processou a 

construção sócio-cultural da Polícia Militar no Brasil, a partir do período colonial até a 

contemporaneidade. 

O quadro delineado, no entanto, ainda que possa transparecer elementos da 

cultura organizacional da Polícia Militar, requer um aprofundamento a fim de que se 

possa ter uma compreensão mais ampla acerca de como esse homem – que veste 

uma farda e recebe do Estado autoridade para exercer o monopólio da violência 

legítima em seu nome – percebe a função da qual está investido.  Minha proposição, 

portanto, é que o estudo das representações sociais hegemônicas quanto ao ser 

policial e à violência praticada pelos policiais militares, poderá oferecer elementos 

que venham a confirmar, ou não, a hipótese anteriormente exposta. Daí, em 

seguida, passo a apresentar como se processou a coleta dos dados empíricos junto 

aos sujeitos pesquisados, os resultados obtidos e as técnicas utilizadas para sua 

análise.  

A proposta é discutir, comparativamente, as representações sociais 

construídas pelos sujeitos acerca do “ser policial” e da “violência policial” (o que será 

feito no capítulo 4) à luz das teorias elencadas no referencial teórico da pesquisa e 

constantes do primeiro capítulo, observando as possíveis variações existentes entre 

os dois grupos de policiais considerados, isto é, os soldados formados até o ano 

2000 e os soldados formados posteriormente, até o ano 2006. Partindo dessa 

reflexão, busca-se enfocar aspectos da cultura organizacional da Corporação e sua 

construção, ao longo da evolução histórica da sociedade brasileira e, em especial, 

da sociedade nordestina e potiguar.  

A população considerada para a pesquisa foi o contingente de 5.818 soldados 

da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, sendo 3.368 na capital (57,9%) e 2.450 no 

interior (42,1%), distribuídos em Batalhões e Companhias Independentes. Adotei o 

processo de amostragem não-probabilística, com amostra para estudos singelos, 

considerando o tamanho da população a ser estudada (acima de 5.000 elementos) e 

a pouca extensão do questionário aplicado, onde as respostas possíveis são, em 
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sua maioria, mutuamente excludentes. Para tal, empreguei a fórmula abaixo, 

conforme orienta Rojas Soriano (2004). 

                                                            n =                 onde 

“Z” é o nível de confiança necessário para generalizar os resultados a toda a 

população (obtido de tabelas de áreas sob a curva normal, como a constante do 

apêndice B) – utilizei 95% de confiança, isto é, um erro de 5%, neste caso o valor é 

1,96; 

 “pq” refere-se à variabilidade do fenômeno estudado (p = 0,5 e q = 0,5); 

 “E” indica a precisão com que os resultados serão generalizados (5%).  

      Empregando a fórmula 

                                                            n =                  

e substituindo os valores  

                                      n =                 

                                                n = 384 

Como o tamanho da população é conhecido (5.818 soldados), apliquei o fator 

de correção finito sobre a amostra inicial, conforme a fórmula abaixo. 

                                      n =                 

      

  Substituindo, 

                         n =                        n =             n ≈ 359   

assim, a amostra corrigida constará de 359 sujeitos.  

Para assegurar maior representatividade da amostra, procurei garantir que as 

especificidades de cada grupo de policiais militares constassem na pesquisa, 

através da alocação proporcional da amostra, conforme as TABELAS 1 e 2.  

Z² pq
E² 

Z² pq
E² 

(1,96)² (0,5)(0,5)

(0,5)² 

     n0__________               

1 + n0 – 1
         N 

    384____           

1 + 384 – 1
        5.818 

 384    

 1,07 
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TABELA 1 
Distribuição de questionários por região do Estado 

Região Soldados¹ % 
Questionários² 

Distribuídos 
Capital 3.368 57,9 208 
Interior 2.450 42,1 161 
Total 5.818 100 359

Fonte: Elaboração própria  
¹ Dados fornecidos pela Diretoria de Pessoal da PMRN, jan. 2007 
² Distribuição realizada conforme o percentual de distribuição do efetivo 

TABELA 2 
Distribuição de questionários por unidade operacional no interior do Rio Grande do 

Norte 

Unidade Região Soldados¹ % 
Questionários 

Distribuídos 
2º BPM Mossoró 362 14,8 24 
3º BPM Parnamirim 471 19,2 31 
6º BPM Caicó 456 18,6 30 
7º BPM Pau dos Ferros 275 11,2 18 
8º BPM Nova Cruz 294 12 19 
10º BPM Assú 101 4,1 7 
1ª CIPM Macau 48 2 3 
2ª CIPM Macaíba 289 11,8 19 
3ª CIPM Currais Novos 154 6,3 10 
Total .............................................. 2.450 100 161
Fonte: Elaboração própria 
¹ Dados fornecidos pelo Comando de Policiamento do Interior 

Empreguei como instrumento de coleta dos dados empíricos um questionário 

(Apêndice 2) estruturalmente dividido em quatro grupos de perguntas. O primeiro 

grupo de perguntas (perguntas nº 1, 2 e 3) buscou permitir uma avaliação das 

variações quanto ao nível de escolaridade do efetivo, comparativamente ao tempo 

de serviço apresentado, correlacionando essas variáveis ao principal motivo que o 

sujeito pesquisado, alegou para seu ingresso na Polícia Militar. Essa comparação 

permite analisar até que ponto as condições de intelectualidade e convívio com 

outras instâncias de ensino formal (pergunta 1), relacionadas aos demais aspectos 

levantados pelos quesitos (perguntas 2 e 3), afetam a representação social dos 

soldados relativamente ao “ser policial” e à violência praticada pela categoria. O 

segundo grupo de perguntas (perguntas nº 4 e 5) voltou-se à busca de elementos 

que subsidiassem o estudo da relação entre o sujeito e a Instituição e da 

representação social elaborada pelos sujeitos acerca do “ser policial”. Finalmente, as 
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perguntas de números 6 e 7, formam um terceiro bloco de questões, onde procurei 

obter dados que permitissem a compreensão da representação social construída 

pelos soldados tendo como objeto dessa representação, a violência por eles 

praticada. Assim, passo a apresentar os dados empíricos coletados com suas 

respectivas análises, segundo a divisão por grupos de perguntas, ensejada no 

parágrafo anterior, por entender ser mais didático, oferecendo melhor compreensão 

dos resultados obtidos. 

        

3.1 As Mudanças no Nível de Escolaridade e Relativas ao Tempo de Serviço 

Os concursos de admissão ao Curso de Formação de Soldados (CFSd) da 

PMRN, a partir do final da década de 1990, passaram a exigir dos candidatos 

escolaridade igual ou superior ao nível médio. A mudança teve em sua defesa a 

alegação de que um aumento na formação intelectual dos futuros soldados, 

contribuiria para um maior discernimento e um significativo ganho na capacidade de 

desempenhar as missões que lhes fossem dadas. Desta feita, percebe-se que nas 

turmas formadas após esse período, a saber, 1999, 2000, 2001, 2004 e 2006, 

houve, por exemplo, um acréscimo gradativo e quantitativamente considerável, de 

policiais com formação superior e até mesmo, cursos de pós-graduação, se 

comparados aos índices pertinentes aos policiais com mais de 10 anos de serviço, 

como demonstram a TABELA 3 e os GRÁFICOS 2 e 3.  

TABELA 3 
Qual a sua escolaridade ? 

Nível de Escolaridade Sujeitos % 

Ensino Fundamental incompleto 28 7,8 
Ensino Fundamental completo 6 1,7 
Ensino Médio incompleto 22 6,1 
Ensino Médio completo 199 55,4 
Ensino Superior incompleto 76 21,2 
Ensino Superior completo 25 6,9 
Pós-Graduação incompleta 1 0,3 
Pós-Graduação completa 2 0,6 
Total ........................................................ 359 100
Fonte: Pesquisa realizada junto ao efetivo de soldados da PMRN – out. / nov., 2006 
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onde os sujeitos vivenciaram significativas mudanças no contexto da sociedade 

brasileira e, em especial, da segurança pública. E apenas para citar alguns fatos de 

relevância, verifica-se no período entre os anos de 1997 e 2007, a promulgação da 

Lei Nº 9.455, de 07/04/1997 (Lei de Tortura), a criação da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública – SENASP, através do Decreto nº 2.315, de 

04/09/1997, o lançamento do Plano Nacional Antiviolência ou de Segurança 

Pública, em 20/06/2000, a Lei Nº 10.406, de 10/01/2002 (Novo Código Civil) e em 

2003, o lançamento do Projeto Segurança Pública para o Brasil, em substituição ao 

Plano Nacional Antiviolência. Houve considerável expansão das experiências de 

policiamento comunitário em diversos pontos do país, bem como, em seus principais 

centros urbanos, uma maior visibilidade quanto às ações do crime organizado e dos 

escândalos relativos à corrupção, envolvendo autoridades políticas, judiciárias e 

agentes da lei.  

No Rio Grande do Norte, principalmente, a expansão das atividades ligadas à 

atividade turística, trouxeram efeitos sobre o cenário sócio-econômico potiguar, com 

o desenvolvimento da rede hoteleira, de outros segmentos afeitos ao lazer e ao 

terceiro setor, além de novos horizontes para a atividade da construção civil e para o 

mercado imobiliário. O fortalecimento da fruticultura como importante contribuinte 

nas exportações estaduais, a consolidação do Rio Grande do Norte como um dos 

maiores produtores nacionais de gás natural e na exploração de petróleo, 

contribuíram para dar maior impulso à economia local.  

No campo da segurança pública, a criminalidade rural alcançou maior 

destaque nas ações policiais, decorrente da atividade de grupos que praticavam 

constantes assaltos às agências bancárias e dos Correios nas regiões interioranas. 

Também se pode ressaltar o surgimento dos primeiros trabalhos visando a 

implantação da polícia comunitária no Estado, a implantação da Ouvidoria de Defesa 

Social e a Corregedoria de Defesa Social, o crescente número de cursos específicos 

para as diversas atividades desenvolvidas pela Polícia Militar, atividades de 

requalificação e procedimentos pedagógicos voltados para o ensino e efetivação do 

respeito aos Direitos Humanos e do exercício de práticas cidadãs, dentro do 

cotidiano policial. Neste sentido, destaca-se a inserção de normas e disciplinas 

voltadas aos Direitos Humanos e à Cidadania nas grades curriculares dos diversos 

cursos de formação, aperfeiçoamento e habilitação PM. 
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TABELA 4 
Principais fatores que contribuíram para a variação na conduta disciplinar dos 

soldados da PMRN – 2000-2005 

Fator % 

Má formação 25,7 
“Afrouxamento” da disciplina e do respeito à hierarquia 25,7 
Maior nível de escolaridade e esclarecimento dos soldados 12,9 
Regulamento disciplinar e legislação PM ultrapassados 14,3 
Falta de profissionalismo / compromisso com a Instituição 10,0 
Outros motivos 57,1 
Não respondeu 25,7 
Fonte: Pesquisa realizada junto a Oficiais da PMRN – nov. / dez.  2006 

Na opinião da maioria dos Oficiais pesquisados (53%) a disciplina piorou 

muito no qüinqüênio considerado, apontando-se a má formação dos soldados e um 

certo “afrouxamento” quanto aos aspectos disciplinares e ao respeito à hierarquia, 

como os fatores que mais contribuíram para essa mudança. Observo, todavia, que 

tais mudanças não são resultantes de um processo instantâneo, contudo, que tem 

sua raiz nas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas a partir da 

redemocratização do país. Mesmo que segmentos mais ortodoxos da Corporação 

insistam na manutenção de uma cultura organizacional mais militarizada, isto é, com 

relações de poder e hierarquia mais rígidas e com forte rigor disciplinar – a exemplo 

dos períodos que sucederam o golpe militar de 1964 – há um choque entre esse tipo 

de visão e a realidade vigente no mundo exterior à Polícia Militar. E esse choque 

evidencia-se na crise de identidade das Polícias Militares15 - entre ser polícia e ser 

força militar – ; em atos jurídicos formais, onde soldados, cada vez mais, recorrem à 

Justiça comum visando a garantia de direitos ou ainda, em manifestações conjuntas 

como, por exemplo, as paralisações e greves, articuladas por associações 

representativas de classes, em especial, de praças.  

 Como um reforço a esse confronto, verifica-se a obsolescência da qual se 

revestem alguns códigos e regulamentos utilizados no cotidiano da Instituição, 

apontado pelos Oficiais pesquisados (14,3%) como fator de indisciplina, quer pela 

inocuidade que apresentam na garantia de direitos dos policiais militares, seu 

                                                     
15 Sobre a crise de identidade das Polícias Militares, ver MUNIZ, Jacqueline. A crise de identidade 
das Polícias Militares brasileiras: dilemas e paradoxos da formação educacional. Disponível em: 
www.ndu.edu/chds/REDES2001/Papers/Block3/Internal%20Security%20Panel/Muniz.Internal%20Sec
urity%20Panel.doc. Acesso em: 25 Jan. 2007. 
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arcaísmo no estabelecimento de normas e condutas a serem observadas dentro e 

fora da vida profissional do soldado e sua efetiva inadaptabilidade ao contexto social 

contemporâneo e aos elementos legais (leis e instrumentos jurídicos de defesa dos 

direitos) que regem a vida do cidadão comum.  Aliado, ainda, à insuficiência dos 

regulamentos e às mutações sociais que afetam a vida e o pensamento dos policiais 

mais novos, ressalto que o maior senso crítico apresentado pelos integrantes das 

turmas de soldados mais recentes, dado seu melhor nível de escolaridade e de 

informação, levando-os a refletir e a contestar determinadas ordens, relações de 

subordinação e de estrita obediência. Observa-se que na opinião do grupo de 

Oficiais pesquisados, 12,9 % destes consideraram o aumento do nível de 

escolaridade e esclarecimento dos soldados um dos principais fatores para o 

aumento da indisciplina na Corporação.   

 Devo esclarecer que toda a abordagem que faço relativamente à disciplina 

dos soldados PM, sugere que a quebra da disciplina pode representar a fragilidade 

ou a não funcionalidade dos mecanismos de controle e/ou negociação entre aqueles 

considerados superiores e os considerados subordinados, ou ainda, sua 

insuficiência para fazer valer as relações de poder previstas para aquele campo 

social específico, isto é, há um recrudescimento na busca por diversos tipos de 

capital que propiciem quinhões cada vez maiores de poder, ou mesmo, autonomia.  

 No que concerne à violência praticada pelos soldados, relativamente ao 

tempo de serviço e ao nível de escolaridade, verifiquei através de entrevistas 

colhidas com Oficiais que prestam serviços naquele órgão, que a maioria das 

denúncias oferecidas contra os policiais militares e procedimentos administrativos 

instaurados, envolvem integrantes da PMRN com tempo de serviço inferior a 10 

anos. Constatei, ainda, que, unanimemente, os Oficiais entrevistados afirmaram que 

a violência praticada pelos soldados sofreu uma variação, isto é, a partir do ano 

2000, houve um considerável acréscimo nas ocorrências de violência mais 

simbólica, em especial, aquelas que envolvem infrações penais contra o patrimônio 

e daqueles praticados contra a administração em geral. De acordo com o Oficial 116: 

Tem ocorrido uma sutil redução nos índices de violência física. 
Vislumbramos, justamente de 2000 para cá, um aumento considerável 
daquela violência mais silenciosa, seria no caso a extorsão, a concussão, 

                                                     
16 O posto e o nome dos Oficiais entrevistados visando este trabalho foram mantidos em sigilo, 
visando evitar possíveis constrangimentos. 
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questões relativas à desonestidade, à corrupção propriamente dita do 
policial. 

Segundo o Oficial 2, “as denúncias quanto aos mais antigos, geralmente, são 

de violência física, aos mais novos a extorsão”. Em sua entrevista, o Oficial 3 

declarou que: 

A questão da extorsão foi a que mais aumentou. A extorsão com o pessoal 
mais novo, assim, eu nunca apurei um caso de extorsão envolvendo um 
policial antigo. Só houve caso de extorsão, roubo, praticado por policiais 
novos. Os antigos o que a gente vê é a questão da agressão, no máximo. 

Quando inquiridos sobre as possíveis causas dessa variação no tipo de 

violência praticada pelos soldados, os Oficiais apontaram como principais fatores o 

aumento do nível intelectual dos soldados, a falta ou deficiência de uma investigação 

social dos candidatos, anterior ao curso e a falta de uma melhor aplicação da 

disciplina no cerne da tropa. Quanto ao nível de escolaridade o Oficial 3 comentou 

que “quando a pessoa começa a ter um conhecimento a mais, eu vejo que eles 

começam a colocar esse conhecimento da forma errada”, referindo-se àqueles que 

se envolveram nos fatos delituosos anteriormente citados. O mesmo Oficial critica 

ainda a política adotada pelas instâncias de Comando a partir de 1999/2000, de não 

misturar os soldados mais novos aos mais antigos, citando as alegações 

empregadas até então de que “só tem universitários, então não vamos envolvê-los 

com o pessoal antigo que não tem o 2º grau completo”. De acordo com o Oficial 3, 

foi a partir desse tipo de atitude que “começou o serviço a ser mal feito, a imagem da 

Corporação começou a cair a partir desse momento”. 

  

3.2 Os Motivos para o Ingresso na Polícia Militar 

 No quesito nº 3 do questionário apresentado aos soldados, inquiriu-se acerca 

do principal motivo que teria levado o pesquisado a ingressar na Polícia Militar, como 

forma de aferir, num nível de consciência, que tipo de visão a Polícia encerra como 

carreira para os soldados (GRAF. 5). Esclareço que embora esteja me referindo ao 

que chamei “nível de consciência”, como a esfera do discurso lógico, fruto de um 

raciocínio engendrado com base em argumentos concretos e bem arranjados, não 

descarto que esse mesmo discurso seja resultante da ação de um habitus e de um 

conjunto de representações sociais, considerando que, como já visto, segundo 
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reconhecimento pelos demais segmentos, onde se insere um pouco da mística da 

autoridade e do herói. Neste sentido, afirmo que as idéias de “autoridade” e “herói” 

emprestam um caráter masculinizante aos sujeitos, algo que, por um lado, dá-lhes o 

sentido de dominação, de poder, uma capacidade que o torna “mais igual” aos 

integrantes de outros segmentos sociais, isto é, uma forma de inclusão em um 

mundo cada vez mais feminizado, onde avançavam as lutas pelos direitos das 

mulheres e dos homossexuais. Ao integrar as fileiras da PM, enquanto Corporação 

militar ou fonte de estabilidade financeira e de provisão familiar, os sujeitos passam 

a exercer, integralmente, uma masculinidade que é, segundo Bourdieu: 

  
[...] produto de um trabalho social de nominação e inculcação, ao término do 
qual uma identidade social instituída por uma dessas ‘linhas de demarcação 
mística’, cohecidas e reconhecidas por todos, que o mundo social  desenha, 
inscreve-se em uma natureza biológica e se torna um habitus, lei social 
incorporada. (BOURDIEU; 1999; 63-64) 

Bourdieu defende que há uma inscrição da divisão sexual na divisão das 

atividades produtivas às quais se associa a idéia de trabalho, “assim como, mais 

amplamente, na divisão do trabalho de manutenção do capital social e do capital 

simbólico, que atribui aos homens o monopólio de todas as atividades oficiais, 

públicas, de representação, e em particular de todas as trocas de honra, das trocas 

de palavras (...) trocas de desafios e de mortes (cujo limite é a guerra) (...)” 

(BOURDIEU; op cit; 60). Dentro dessa visão, é importante compreender que para os 

sujeitos a “vida militar”, por exemplo, assume importante papel dentro de um 

contexto onde as mulheres começavam a ganhar notoriedade no mercado de 

trabalho e a conquistar maiores espaços em outras áreas da vida social. A vida na 

caserna representava – e ainda representa – um campo, essencialmente, masculino, 

detentor de uma cultura que apresenta um modelo próprio para o “ser homem”. 

Como propõe Bourdieu, “ ser homem, no sentido de vir, implica um dever-ser, uma 

virtus, que se impõe sob a forma do ‘é evidente por si mesma’, sem discussão” 

(BOURDIEU; op cit; 63). Isto representa que “ser homem” implica em ter uma 

maneira peculiar de andar, de sentar, de tomar atitudes, de comportar-se, ou seja, 

uma forma própria de agir e pensar, que governa o sujeito, independentemente de 

pressões externas. Essa força, tal como a comparou Bourdieu: 

[...] dirige (no duplo sentido do termo) seus pensamentos e suas práticas [...] 
mas sem o obrigar automaticamente (ele pode furtar-se e não estar à altura 
da exigência); ela guia sua ação tal qual uma necessidade lógica (“ele não 
pode agir de outro modo”, sob pena de renegar-se), mas sem se impor a ele 
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como uma regra ou como o implacável veredicto lógico de uma espécie de 
cálculo racional.” (BOURDIEU: 1999; 63) 

Por outro lado, essa transcendência social sob a forma de “identidade 

corporificada”, implica em uma imposição ao homem de afirmar a todo momento sua 

virilidade – quer pela capacidade sexual, quer pelo exercício da violência – e a 

cumprir suas “obrigações”, construídas culturalmente, de provedor da família. 

Na sociedade potiguar ocorria a reprodução do que Bourdieu descreveu sobre 

a sociedade cabila ao registrar que: 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 
justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem 
necessidade de se enunciar em discursos que viessem a legitimá-la. A 
ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a 
ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social 
do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada 
um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos[...] 
(BOURDIEU, 1999, p. 18) 

Segundo Albuquerque Júnior, “a masculinidade é apenas um constitutivo da 

identidade regional nordestina, mas é fundamental na construção de uma figura 

homogênea e característica que se chamará nordestino (2003, p. 25), o que reforça 

a idéia de que o masculino, o “ser macho”, mais do que um fator identitário, é um 

elemento que valoriza e inclui o sujeito. Assim, a truculência, o emprego da força e 

de armas – muitas vezes de forma indevida –, parece-me constituir tentativas de 

afirmação dessa identidade e de resgatar o valor social de “autoridade” que detinha 

poder nas mãos, simbolizada pela farda, dentro de uma sociedade regida pelos 

conceitos apregoados pela ditadura militar. Esses conceitos mantiveram-se vivos (e 

de certa forma, ainda se mantêm) por muito tempo nos processos de formação e no 

cotidiano das forças policiais militares, contribuindo para que se formasse uma 

mentalidade de resistência aos novos paradigmas que deveriam nortear a atuação 

policial na sociedade brasileira. Idéias como força, coragem, honra, patriotismo, 

heroísmo, manutenção das tradições, entre outras, eram permanentemente 

empregadas com firmes argumentos retóricos, um tanto apelativos, em um discurso 

que buscava forjar ou manter no pensamento dos policiais o antigo ideário militar. 

 Albuquerque Júnior, analisando proposições de Gilberto Freyre em seu livro 

“Ordem e Progresso”17, datado de 1959, comenta que: 

                                                     
17 FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959. 



119 

Gilberto Freyre parece expressar um sentimento muito presente entre os 
membros das elites brasileiras, notadamente entre os homens do Norte e do 
Nordeste, na primeira metade do século que estava acabando de 
transcorrer, ou seja, o sentimento de que a República e a Abolição da 
escravidão, que a antecedeu em um ano, trouxeram sérias ameaças para a 
ordem, a autoridade e, principalmente, para a hierarquia social. Como vai 
dizer Freyre, numa surpreendente solidariedade a Conselheiro, certas 
tradições do Brasil católico, escravista e monárquico estavam sendo 
solapadas pelo que as elites consideravam ser as tendências niveladoras, 
democratizantes, desorganizadoras, anárquicas até, do republicanismo de 
inspiração européia e norte-americana. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, op cit, 
p.31-32) 

E prossegue afirmando: 

Esses discursos, de explícito conteúdo autoritário e conservador, vão 
considerar as tendências de democratização da sociedade e da política 
brasileira como exóticas, em relação à nossa história política e social, não 
fazendo parte das tradições nacionais, que precisavam ser defendidas, sob 
pena de nosso país vir a perder a sua originalidade, a sua identidade, vir a 
ser incorporado de forma subordinada a um processo civilizatório, que se 
apresentava sob o rótulo do progresso, da modernidade e da modernização, 
mas que, na verdade, significaria a nossa subordinação política, cultural e 
econômica a nações que imperialisticamente queriam nos anexar. (ibiden) 

 De acordo com a análise de Albuquerque Júnior, os processos históricos 

dizem respeito, na visão de Freyre, ao declínio do patriarcalismo, onde o homem 

predominava na sociedade, isto é, um fenômeno associado à horizontalidade, 

posição que no ato sexual representaria a mulher, “enquanto o homem, o poder, o 

domínio, o ativo, representaria a verticalidade, a ordem hierárquica que não deveria 

ser ameaçada” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, op cit, p. 33)). Segundo o autor: 

Esses discursos masculinos falam, com temor, de um alastramento do 
feminino pela sociedade, trazido pela supressão das fronteiras entre etnias 
e raças, conseqüente à Abolição; pelo progressivo acesso ao mundo da 
política de parcelas da sociedade, antes excluídas, com o advento da 
República; pela necessária ampliação do espaço social, para a inclusão de 
novos grupos sociais  que emergiam com maior influência e poder, como: os 
comerciantes, os industriais, os operários, a classe média, surgidos todos 
com o processo de urbanização e industrialização, vistos como agentes 
principais neste processo de desvirilização da sociedade, trazido pela perda 
progressiva dos valores, sociabilidades e sensibilidades descritas como 
patriarcais. (ibiden) 

Albuquerque Júnior alude, ainda, à obra de Julio Belo, de título “Memórias de 

um Senhor de Engenho”18, escrita no calor dos acontecimentos da Intentona 

                                                     
18 BELO, Julio. Memórias de um senhor de engenho. 3. ed. Recife: FUNDARPE, 1985. 
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Comunista de 1935. De sua leitura do livro de Belo, Albuquerque Junior expressa 

que:  

Esse texto [...] parece nos falar da ameaça de novos tipos de gozo, de 
novos desejos que estavam se disseminando pelo tecido social, entre eles o 
desejo pelo igualitarismo, pela quebra das hierarquias sociais e pelo 
solapamento do direito de propriedade, ameaçando a sociedade com uma 
prostituição coletiva. Gozar com a quebra das hierarquias, com a 
humilhação do patrão parece remeter a sociedade para o reino feminino da 
prostituição, para a desordem do feminino que esta prática representaria. 
Este texto lamenta a progressiva falta de consideração com que são 
tratados os antigos senhores de engenho, cada vez mais rebaixados, como 
se fossem pessoas da mesma igualha, por qualquer trabalhador do eito. 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, op cit, p. 34-35) 

Percebo, assim, nos comentários apresentados por Albuquerque Junior, uma 

evidente similaridade entre períodos e fatos da história do Brasil, que datam do final 

do século XIX e início do século XX, e os primeiros anos do processo de 

redemocratização do país, após o regime ditatorial de 1964. E aí retomo a 

proposição apresentada no 2º capítulo deste trabalho, quanto à polícia como 

instrumento de defesa não só dos interesses daqueles que detêm o poder (político, 

econômico, cultural, simbólico), todavia, de toda a ordem social que representam. 

Logo, a violência dos policiais mais antigos na Corporação passa a assumir um 

caráter de manutenção de valores, de preservação de uma ordem, de resistência e, 

até mesmo, de temor, ao novo modelo de segurança, fruto de sua visão militarizada.  

De forma diferente, os policiais mais novos, em sua maioria, apontaram as 

motivações por necessidade econômica como as que mais influíram em sua entrada 

para as fileiras da PMRN. A profissão de policial é vista segundo uma perspectiva de 

mercado, onde o que interessa é muito mais a estabilidade no emprego, isto é, o 

menor risco de ser demitido, aliado à perspectiva de promoções, de obter-se um 

lugar em algum setor privilegiado da Administração Pública ou, no mínimo, uma 

oportunidade de pagar a mensalidade de uma faculdade particular. Assim, é 

considerável o número de profissionais com formação de nível superior (psicólogos, 

pedagogos, jornalistas, biólogos, bacharéis em Ciências Jurídicas, administradores, 

etc), universitários ou pessoas buscando acesso ao ensino superior, que ingressam 

na Polícia Militar, visando uma colocação que lhes permita estabilidade e um salário 

que não está muito abaixo do mercado, enquanto tentam, em geral, por meio de 

outros concursos públicos, especialmente, uma melhor condição financeira. Essa 
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visão mercantilista da profissão fica bem registrada nas declarações do Oficial 3 da 

Corregedoria de Polícia, ao afirmar que: 

Quando a gente entra num determinado emprego porque a gente precisa é 
uma coisa, mas quando a gente entra porque a gente gosta daquele 
serviço, é outra coisa. Então, no último concurso que teve, a gente deu uma 
olhada na questão do edital e o edital está dizendo que ser policial não é 
para quem precisa, não é como primeiro emprego. É uma dedicação 
exclusiva, é uma vocação (grifo meu). E o pessoal entende como primeiro 
emprego, como um cabide de emprego, porque eles estão entrando apenas 
para pagar uma faculdade, não têm aquela vontade de tirar o serviço. Não é 
à toa que um monte de gente está procurando não tirar serviço de rua.  

Essa visão do mercantilismo entra em choque com as idéias da dedicação 

exclusiva e da vocação, expostas pelo Oficial entrevistado e que, a meu ver, seria 

uma espécie de linguagem idealista, politicamente correta, corriqueira na Instituição. 

Este choque acontece a partir do momento em que o “mercantilismo” não gera um 

vínculo identitário mais forte com a Instituição, ou seja, certos valores profissionais 

(representações) considerados tácitos e indeléveis no métier policial e que 

funcionam como uma espécie de mecanismos de controle, são colocados em 

segundo plano. Daí, valores nem sempre compatíveis com a atividade de polícia 

contribuem de forma muito mais ativa para a efetivação de comportamentos 

contrários ao que se deveria esperar de um integrante das forças de segurança do 

Estado, num regime democrático e de direito. Esse estado de coisas reflete-se nas 

palavras do Oficial 1, que ao ser entrevistado declarou: 

Apesar de eu não ter nenhuma base calcada em um trabalho científico, mas 
eu acredito que essa mudança de comportamento se reflete justamente no 
perfil da geração, da nova geração que está chegando na Polícia Militar, 
que é a geração desses nossos jovens de hoje, dos nossos adolescentes, 
dos nossos jovens em geral, que não têm muitos valores, que eram 
embutidos no jovem do passado, de quando eu fui adolescente ou quando 
você foi adolescente. A própria desagregação familiar, a falta de respeito às 
autoridades, aos mais velhos, aos professores, então, eu entendo que isso 
aí é reflexo exatamente disso, essa desagregação familiar e social.  

Compreendo que, na verdade, o que o Oficial tentou expressar foi o fato de 

que os soldados são movidos por valores pré-existentes à sua entrada na PMRN, 

isto é, que se encontravam – e se encontram – presentes no cerne da sociedade 

brasileira e que ganharam maior visibilidade atualmente, como, por exemplo, a 

corrupção. Penso que não é conveniente mergulhar na apresentação de teorias e 

conceitos que busquem explicar esse comportamento, pela limitação desta 
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pesquisa, contudo, permito-me sugerir uma análise das questões afetas ao 

individualismo em sua relação com o consumismo, enquanto elementos da cultura 

contemporânea, bem como, ao hedonismo vigente no tempo presente. 

 Considero que, à exceção de alguns Oficiais, ser policial militar não estava 

entre as prioridades dos jovens que tinham acesso aos cursos de graduação e pós-

graduação das universidades, algumas décadas atrás, pelas condições de trabalho 

e os baixos salários oferecidos pelo Estado aos policiais, além do fato do “ser 

soldado PM”, historicamente, constar do rol de ocupações que não exigiam maiores 

qualificações, sendo considerado trabalho para pessoas com discernimento e 

capacidade intelectual limitados. Ressalto que, durante a pesquisa, em conversa 

informal com Oficial do último posto (coronel) e de elevada função no cerne da 

Instituição, com respeito à paralisação promovida por associações de Praças 

durante o mês de março deste ano, fui inquirido sobre qual o papel principal da 

Polícia Militar no seio da sociedade, tendo respondido a meu interlocutor que 

consistia na preservação da ordem pública, por meio do policiamento ostensivo 

fardado. De imediato, o Oficial em questão indagou-me se para fazer policiamento 

era necessário que o soldado tivesse curso superior, insistindo que o aumento do 

nível intelectual dos soldados PM consiste um problema para a Corporação, 

principalmente no que se refere à disciplina. Logo, percebo nas palavras do coronel, 

a antiga representação do soldado como alguém que não deve exibir nível 

intelectual privilegiado, que não reflete sobre a realidade à sua volta, portanto não 

questiona, apenas subordina-se e obedece o que lhe é determinado, ou seja, 

permanece no seu lugar. Assim, ressalto três pontos que considero fundamentais 

nessa representação: 1) ela é uma reprodução da idéia de hierarquia social e do 

conflito nas relações entre classes vigente na sociedade, a partir da 

redemocratização do país; 2) ela serve como justificativa, como forma de ocultar 

possíveis falhas nos mecanismos de controle interno da Corporação e para a crise 

de relacionamento e autoridade entre as diversas categorias que integram a Força 

Pública, a exemplo do contexto sócio-político brasileiro e 3) ela reflete a disputa por 

capital e espaços de poder no âmbito da Instituição PM, a exemplo do que ocorre no 

ambiente externo à Polícia. Proponho, portanto, ainda que forma tautológica, que o 

discurso apresentado pelo coronel no diálogo anteriormente mencionado, consiste 

claramente, na reprodução de um conceito construído no imaginário social de certa 

categoria – me permitirei dizer –, de uma elite, ou seja, é uma representação social        
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construída no cerne do habitus policial militar, o qual, dentro desse espaço, é 

estruturado segundo um contexto maior, as estruturas sociais, ao mesmo tempo em 

que contribui como elemento estruturante desse contexto. De acordo com as 

considerações de Ortiz e Fernandes, “as relações de poder no interior do campo 

reproduzem, assim, outras relações que lhe são externas” (1994; p. 24) e propõe 

ainda, que:

O habitus assegura a interiorização da exterioridade e adequa a ação do 
agente à sua posição social [...] essa dimensão social em que as relações 
entre os homens se constituem em relações de poder, mais ainda, em que 
reproduzem o sistema objetivo de dominação interiorizado enquanto 
subjetividade: a sociedade é, dessa forma, apreendida como estratificação 
de poder. A reprodução da ordem não se confina simplesmente aos 
aparelhos coercitivos do Estado ou às ideologias oficiais, mas se inscreve 
em níveis mais profundos para atingir inclusive as representações sociais ou 
as escolhas estéticas. (ORTIZ & FERNANDES; op cit; 25-26) 

 Entretanto, há de se observar a dinâmica social que se desenvolve no curso, 

da história, produzindo mudanças. Embora o habitus seja uma construção teórica 

que “se define por sua tendência à reprodução” (ibidem), Ortiz e Fernandes lembram 

as noções de autonomia e de heresia conforme as elaborações de Bourdieu e 

Gramsci, respectivamente. De acordo com Ortiz e Fernandes:  

Para Bourdieu, o princípio da autonomia se encontra estreitamente ligado à 
idéia de reprodução; pode-se desta maneira, afirmar que a história do 
campo é a história que se faz através da luta entre os concorrentes no 
interior do campo. Neste sentido, a História se desvenda como reprodução, 
pois como sonciderar o campo, locus do consenso, como espaço da 
transformação? Se as estratégias de subversão são ritualísticas, a História 
só pode se resumir ao movimento dos atores no interior de um determinado 
espaço social. (idem) 

 Todavia, os autores lembram que toda ordem está fundada no consenso e 

que os agentes perpassados por campos sociais diferentes os quais tendem à 

reprodução. Assim, inquirem onde estaria situada a mudança e considera, com base 

nas reflexões de Gramsci, que a noção de heresia fornece uma resposta satisfatória. 

Para Ortiz e Fernandes: 

Se retomarmos, neste ponto, as noções de consenso, ortodoxia e heresia, 
veremos que o processo de reprodução se encontra relativizado pelo 
caminhar da História. As relações entre campo e sociedade global não se 
reduzem, necessariamente, à reprodução das condições objetivas. Quando 
Gramsci fala em “heresia”, pretende evidentemente opor determinadas 
práticas (políticas ou religiosas) às instituições administradas por uma 
ortodoxia. Em alguns casos, como no Renascimento, as heresias são 
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recuperadas pelo poder dominante e inseridas no seio de um movimento 
cultural e político que as absorve [...] A heresia pode, entretanto, associar-se 
ao movimento da História e soldar-se organicamente às classes 
subalternas; neste momento, ela não é simplesmente sacrílega ou ritualista, 
abre-se a possibilidade de se fundar um novo bloco histórico como ocorreu 
com a Reforma Protestante e a Revolução Francesa. A reprodução cede 
lugar à transformação. (Idem)  

Entendo que, dessa forma, justifica-se que ao mesmo tempo em que há uma 

reprodução de elementos histórico-culturais, os quais formam o habitus policial 

militar, por outro lado é possível que a ocorrência de transformações na sociedade 

global, provoque como conseqüência a construção de representações sociais 

diferentes sobre um mesmo objeto, entre grupos que convivem dentro de uma 

mesma cultura institucional, isto é, sob um mesmo habitus. Defendo, portanto, que 

as mudanças sociais ocorridas no Brasil a partir da redemocratização, fomentaram 

dentro da própria PMRN, a construção de novas representações sobre o ser policial 

e sobre a violência praticada por policiais militares, principalmente, quando se 

considera os policiais mais antigos e os mais recentes no seio da Corporação. 

Assim, nos próximos tópicos passarei a apresentar os dados empíricos e a 

respectiva análise, quanto à construção das representações sociais do ser policial e 

da violência praticada pelos policiais militares.  

3.3 Ser Policial: a imagem nossa de cada dia 

 No primeiro capítulo do presente trabalho, vimos que a construção identitária 

de um grupo de agentes ocorre dentro de “espaços” onde os objetos sociais em 

disputa, são apreendidos por esses agentes de forma diferenciada. As 

representações sociais que determinados grupos elaboram acerca desses objetos, 

dentro de um campo específico do espaço social, evidenciam elementos das 

identidades dos agentes e uma diversidade de atitudes, percepções e valores, que 

destacam habitus e esboçam traços da cultura organizacional. Assim, podemos 

inferir que alguns elementos da relação entre os sujeitos pesquisados e a 

Corporação PM, bem como, da cultura organizacional vigente nessa Instituição, 

podem ser evidenciados através do estudo da representação social construída por 

esses mesmos sujeitos acerca do “ser policial”.   

 Observa-se, ainda, que o sistema cultural onde transcorre essa construção 

identitária e efetivam-se as relações entre sujeitos e a Corporação não está isolado, 
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todavia insere-se em um “macro-sistema”, relacional e independentemente 

(DOMINGOS SOBRINHO:1998). Logo, as representações sociais elaboradas pelos 

sujeitos quanto ao “ser policial” podem contribuir para a compreensão acerca das 

interações entre a Polícia Militar e outros setores da sociedade, além de esclarecer 

quanto ao processo de reprodução das relações de poder, preexistentes no âmbito 

social, dentro da Corporação. 

 No propósito de permitir uma melhor compreensão das variações ocorridas 

dentro do conjunto de respostas ofertadas pelos dois grupos de sujeitos, analisarei 

alguns quesitos de forma comparativa, isto é, procedendo um paralelismo entre os 

dados coletados entre os soldados com menos de dez anos de serviço e aqueles 

que estão a um tempo maior nas fileiras da PMRN. Escolhi o parâmetro decenal, 

como visto anteriormente,  por entender que alguns dos pesquisados que integraram 

o grupo com tempo de serviço superior a 10 anos alcançou o período histórico 

anterior à Constituição de 1988 e os demais, o período imediatamente posterior, 

portanto sem que houvesse a efetivação plena de alguns princípios democráticos 

previstos na Carta.  Além disso, sua formação ainda manteve fortes resquícios do 

período ditatorial no país e, muitos, tiveram sua infância e juventude transcorrida 

naquele período, logo sob a influência direta de uma educação, em sua maioria, 

orientada pelos princípio defendidos pelo movimento de 1964. Por outro lado, o 

grupo de soldados com tempo de serviço inferior a dez anos vivenciou (e vivencia) 

uma realidade distinta, quer em sua vida pessoal, quer no contexto da Corporação 

que, por força das circunstâncias históricas, tem sofrido mudanças em sua atuação e 

na formação de seus integrantes. 

Assim, elementos histórico-culturais antes valorizados no cerne da Instituição, 

poderão ter sua significação alterada e, mesmo, ser destituídos de maior significado 

para os novos quadros organizacionais. Fatos que em outros momentos não 

produziam maiores conseqüências, ganham notoriedade e produzem consideráveis 

repercussões. Há, portanto, um processo de interação onde a Polícia passa por 

mutações, sob a influência dos novos integrantes de suas fileiras, a partir do 

momento que carregam consigo suas bagagens culturais, suas representações e as 

introduzem em sua estrutura. Segundo as considerações de Alonso de Andrade:  

O processo representativo é, concomitantemente, individual e social. A 
interestruturação destes dois níveis se dá através da integração do sujeito 
nos diferentes grupos sociais com os quais ele se confunde, ao mesmo 
tempo que se diferencia, tornando-se indivíduo. O sujeito, inserido num 
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determinado momento histórico, numa determinada sociedade, tem seu 
conhecimento do mundo determinado por um instrumental carregado de 
significações culturalmente pré-estabelecidas, mas esse sujeito torna-se um 
ator social, interferindo nessas significações e na própria ordem social, 
recriando o mundo, não só materialmente, mas também simbolicamente, 
atribuindo novos sentidos aos objetos sociais. (ALONSO DE ANDRADE; 
1998; 143) 

Conforme as ponderações de BOURDIEU (1997), as relações entre os 

homens constituem relações de poder e, mais que isso, reproduzem o sistema 

objetivo de dominação vigente na sociedade o qual os sujeitos interiorizam. Essa 

reprodução da ordem, como propõem Ortiz e Fernandes, “não se confina 

simplesmente aos aparelhos coercitivos do Estado ou às ideologias oficiais, mas se 

inscreve em níveis mais profundos para atingir inclusive as representações sociais 

ou as escolhas estéticas” (ORTIZ & FERNANDES; : op cit; 26). Logo, como as 

relações de poder no interior do campo reproduzem outras relações que lhe são 

externas, as mudanças transcorridas, historicamente, no contexto social brasileiro – 

como, por exemplo, o processo de redemocratização política, maior visibilidade e 

participação de grupos representativos de diversas categorias e de grupos 

considerados minoritários, entre outros eventos sociais – influíram e influem no 

cerne da Instituição miliciana. 

Por outro lado, as práticas sociais desenvolvidas na Corporação PM – já nos 

cursos de formação – influenciam as representações sociais elaboradas pelos 

sujeitos acerca de determinados objetos sociais, conforme afirma Alonso de Andrade 

ao observar que “as mudanças nas práticas sociais, mesmo quando forçadas, como 

no caso dos emigrantes, alteram progressivamente as nossas RS, a nossa visão de 

mundo” (op cit; p. 145). Logo, no desenvolvimento dessa interatividade entre os 

sujeitos e a Organização PM, percebe-se que o fato da maioria dos soldados terem 

um tempo de serviço entre 1 e 10 anos, irá influir, como visto, na construção da 

representação social hegemônica sobre o “ser policial”, considerando as referências, 

valores e vivências carreadas pelos sujeitos no contexto social, em dado momento 

histórico. Porém, o conjunto dessas referências, valores e vivências, passa a ser 

moldado em conformidade com a lógica vigente na Corporação miliciana e sua 

práxis, e, conseqüentemente, as representações sociais construídas pelos sujeitos 

irão reproduzir elementos próprios da cultura PM, ainda que fatores exógenos ao 

campo policial militar influam na elaboração dessas representações por parte dos 

policiais.  
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3.3.1 O que significa ser policial para você? 

Para levantar a representação social construída pelos soldados da PMRN 

acerca do que é ser policial, observei a proposta da Teoria Complementar do Núcleo 

Central, conforme elaborada por Jean-Claude Abric e explicitada no primeiro 

capítulo, seguindo o método da associação livre de palavras e a técnica empregada 

por Pierre Vergés, a qual combina a freqüência de emissão de palavras e a ordem 

em que são evocadas. Primeiramente, apresentarei em separado os quadros de 

evocações apresentados pelos policiais com menos de 10 anos de serviço19 e 

aqueles que possuem tempo superior aos 10 anos na Corporação, aplicando-lhes o 

método e a técnica propostos; posteriormente, será feita a mesma aplicação ao 

quadro geral de evocações dos policiais pesquisados.  Com esse procedimento, 

pretendo analisar possíveis diferenças nas representações sociais construídas pelos 

soldados sobre o ser policial e, num segundo momento, verificar a representação 

mais hegemônica sobre esse mesmo objeto. Assim, o quarto quesito do questionário 

aplicado junto aos soldados, solicitava aos pesquisados que escrevessem nos 

espaços numerados – obedecendo à ordem de numeração – as palavras que lhes 

viessem à mente para expressar o que é ser policial. Em seguida, apresento os 

resultados obtidos por grupo (divididos por tempo de serviço) e a aplicação da 

técnica desenvolvida por Vergés, para a análise do núcleo central da representação. 

3.3.1.1 Policiais com até 10 anos de serviço 

Empregando, como dito, o método da associação livre de palavras, para os 

soldados mais recentes na Polícia Militar obtive um total de 1269 evocações, 

reagrupadas em num conjunto formado por 289 palavras diferentes, partindo de uma 

análise fundada na similaridade léxica.  

No segundo momento, dentro desse conjunto de palavras, procurei detectar 

os elementos organizadores do conteúdo da representação a partir dos seguintes 

indicadores: 1) freqüência da evocação no conjunto da população; 2) o rank de sua 

aparição; e 3) a importância da evocação para os sujeitos. Para tal, considerei 

apenas as aparições referentes aos três primeiros lugares por considerá-los as mais 

                                                     
19 O período de tempo de serviço escolhido foi o decenal, por entender, fundado na experiência como 
membro da PMRN, que este é o período para uma plena inserção na cultura organizacional. 
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significativas, separando as 20 evocações com maior freqüência nestas posições, 

conforme o constante no  QUADRO 3. 

QUADRO 3 
Evocações segundo a ordem de classificação e a ordem média de evocação 

O que significa ser policial para você? – Soldados com tempo de serviço ≤ 10 anos 
EVOCAÇÃO 1ª 

evoc.
2ª 

evoc.
3ª 

evoc.
Total 
Evoc

. 

Total 
20

Geral 

OME

Honestidade 16 21 6 43 55 1,8 
Servir à sociedade 20 7 11 38 51 1,8 
Coragem 12 8 5 25 43 1,7 
Profissionalismo 12 6 7 25 35 1,8 
Responsabilidade 12 7 6 25 39 1,8 
Respeito 8 8 6 22 49 1,9 
Disciplina 8 7 5 20 42 1,9 
Estabilidade 10 3 6 19 39 1,8 
Segurança 9 8 2 19 27 1,6 
Dedicação 12 5 1 18 26 1,4 
Companheirismo 2 3 12 17 36 2,6 
Ordem 5 8 3 16 24 1,9 
Honra 6 6 3 15 22 1,8 
Proteção 1 6 8 15 20 2,5 
Dignidade 4 2 5 11 19 2,1 
Orgulho 7 4 0 11 15 1,4 
Ética 1 4 4 9 14 2,3 
Justiça 3 3 3 9 17 2,0 
Amizade 1 3 3 7 22 2,3 
Gostar da Profissão 0 4 3 7 9 2,4 

TOTAL 149 123 99 371 613 38,6
Fonte: Pesquisa realizada junto ao efetivo de soldados da PMRN – out. / nov., 2006  

Para o cálculo da ordem média de evocação de cada vocábulo, considerei a 

média ponderada das ordens em que foram evocados pelos sujeitos durante a 

coleta de dados, nas posições enfocadas (as três primeiras). Para tal, atribuiu-se 

pesos com valores de 1 a 3, a partir da primeira posição (para cada evocação em 

primeiro lugar foi atribuído peso “1”), conforme a fórmula a seguir. 

μ = 
∑ ���.�� 	



���


, onde 

μ= ordem média de evocação; 

xk= total de evocações na posição “k”, para k � N21 e 1≤ k ≤ 3; 

Pk= peso atribuído à posição “k”, para P = k  
                                                     
20 A coluna que apresenta o total geral de evocações foi utilizada apenas para fornecer uma idéia 
quanto à freqüência absoluta de evocações relacionadas às respectivas categorias. 
21 Conjunto dos números naturais. 
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� �  ∑ ��
�
�  = freqüência total da evocação. 

 No quesito nº 5 foi solicitado aos sujeitos que apontassem, dentre os 

vocábulos consignados no quesito anterior, aquele que, do seu ponto de vista, seria 

o mais importante. Em seguida, tomando os resultados obtidos e o corpus expresso 

no QUADRO 3, verifiquei a correlação dos vocábulos mencionados nas três 

evocações consideradas e aquelas consideradas mais importantes. Para tal calculei 

o coeficiente de correlação de Spearm22 (onde 1≤ rs≤ 1), encontrando um resultado 

igual a 0,81, o que indica uma significativa correlação entre as evocações 

registradas de forma rápida e aquelas que os sujeitos consideraram mais 

importantes e aponta para a centralidade dos elementos. 

 Pode-se ter maior visibilidade desta correlação através do GRÁFICO 7, onde 

se relacionou a indicação da palavra mais importante com as associações 

realizadas. No gráfico traçou-se uma linha onde o valor de rs seria igual a 1, o que 

representaria concordância completa entre as classificações, ou seja, deveria haver 

exata compatibilidade de freqüência e de indicação de evocação mais importante. 

Assim, foi possível verificar através da representação gráfica, que os vocábulos que 

alcançaram maior freqüência de evocação, foram aqueles igualmente considerados 

mais importantes (honestidade e servir à sociedade).   

GRÁFICO 7 
Representação gráfica da correlação entre freqüência de evocações dos vocábulos 

e sua importância – Ser policial – Soldados com tempo de serviço ≤ 10 anos 

  

                                                     
22 Segundo Fonseca et al, “o coeficiente de correlação ordinal ou por postos leva em consideração 
não os valores das variáveis envolvidas, mas os dados dispostos em ordem de tamanho, importância, 
ou outro critério semelhante” (1985; 45).   
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Busquei confirmar essa centralidade a partir do emprego da técnica desenvolvida 

por Vergés, com a construção do quadrante de centralidade da representação, onde 

se pode verificar os elementos que provavelmente irão compor o núcleo central da 

representação. Para tal calcula-se a média da ordem média e a freqüência média 

das evocações (consideradas as três primeiras posições em que surgiram), na 

resposta à questão indutiva, conforme apresento a seguir.  

Primeiramente, calculei a média das ordens médias empregando a fórmula 

seguinte: 

  

η= 
∑ ��

�
���

�
, onde: 

η = média das ordens médias; 

∑ μ� = somatório das ordens médias das evocações, para 1≤ i ≤ �; 

� = número total de vocábulos considerados no cálculo das ordens médias 

 Com base nos resultados constantes do QUADRO 3, tem-se: 

η = 
∑ ��

��
���

�
  η = 

��, 

!"
  η ≈ 1,93 

 Para o cálculo da freqüência média foi empregada a fórmula abaixo: 

φ = 
∑ 

�
, onde  

φ = freqüência média de evocação; 

∑ � = somatório das freqüências de cada vocábulo considerado nas três primeiras 

posições; 

�= total de vocábulos considerados 

 Assim, tomando por base os dados constantes no QUADRO 3, calculei a a 

freqüência média de evocação, como se vê a seguir. 

φ = 
∑ 

�
→ φ = 

�#�

!"
 = 18,5 
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Assim, pode-se construir o quadrante de centralidade referente à 

representação social construída pelos soldados PM com tempo de serviço inferior a 

10 anos (hachurado) quanto ao que significa ser policial (FIG.2). 

FIGURA 2 – Quadrante de centralidade da representação social sobre o que é ser 
policial – Soldados com tempo de serviço ≤ 10 anos  

  

Os vocábulos com maior probabilidade de constituírem a centralidade da 

representação encontram-se no quadrante superior esquerdo (hachurado), conforme 

a FIG. 2. Após a análise desses vocábulos, organizei-os em novas categorias 

semânticas que aglutinam em si o aspecto representacional dos termos, conforme o 

QUADRO 4. 

QUADRO 4 
Organização das evocações com maior centralidade em categorias semânticas – 

Soldados com tempo de serviço ≤ 10 anos 
CATEGORIA EVOCAÇÕES

Servidor público Honestidade, servir à sociedade, segurança 
Trabalhador Responsabilidade, profissionalismo, estabilidade, respeito

Militar Coragem, disciplina 
Fonte: Pesquisa realizada junto ao efetivo de soldados da PMRN – out. / nov., 2006  

  
Através dessas categorias, observei que os soldados da PMRN – no caso, 

aqueles que têm um tempo de serviço igual ou inferior a 10 anos – , compreendem e 

assumem sua condição de servidores públicos, funcionários do Estado responsáveis 

pela segurança da sociedade. O vocábulo “honestidade” reflete as conseqüências 

de um período onde a mídia explora com certa insistência, os casos de envolvimento 

de pessoas ligadas ao serviço público e, mais especificamente, policiais, em 

diversos casos de corrupção e em crimes contra o patrimônio. Ao mesmo tempo em 

Superior ou igual a 18,5    

Inferior a 18,5     

Inferior ou igual a 1,93               Superior a 1,93                     

18 Dedicação 
16 Ordem 
15 Honra 
11 Orgulho 

17 Companheirismo 
15 Proteção 
11 Dignidade         
9   Justiça              
9   Ética   
9   Gostar da profissão      
 7  Amizade           

43 Honestidade           19 Segurança
38 Servir à sociedade 19 Estabilidade
25 Coragem 
25 Responsabilidade 
25 Profissionalismo 
22 Respeito 
20 Disciplina 
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que há uma negação à idéia da corrupção institucionalizada (através, por exemplo, 

do guarda de trânsito que recebe certa quantia para liberar o infrator das leis de 

trânsito ou do policial que faz uso da farda e da autoridade da qual está investido, 

para obter vantagem pecuniária ou outro benefício qualquer), os sujeitos percebem o 

“ser policial” como uma necessidade social relevante, pela segurança que 

representam. Neste sentido, pode-se perceber na representação social elaborada 

pelos policiais, a imagem do discurso institucional – não necessariamente anunciado 

publicamente, contudo como marca cultural da categoria – do tipo “eu sou o técnico, 

o que detém o conhecimento sobre a segurança pública... esse é o meu trabalho, o 

meu ‘domínio’... não o compartilho com ninguém”. Isto representa, que mesmo a 

Constituição Federal de 1988, apontar para a segurança pública como uma atividade 

que transcende o patamar de “dever do Estado” para incorporar a expressão “direito 

e responsabilidade (grifo nosso) de todos”, essa “responsabilidade” não foi 

totalmente absorvida no cerne da cultura organizacional da PMRN, corroborando 

para a preservação da “auto-suficiência” corporativa dos órgãos de segurança 

pública. E este pode ser apontado como um elemento que dificulta a aceitação da 

filosofia do policiamento comunitário e outras formas de emprego da força pública, 

que demandem a participação da sociedade civil. Ao contrário do que se deveria 

esperar, a aproximação com o cidadão comum, ou ainda, a participação deste no 

trabalho de policiamento comunitário, é entendida, na realidade, como uma ameaça, 

como algo que pode levar à perda de um capital simbólico. 

 Outra questão a ser observada, consiste no fato de que o policiamento 

comunitário, no contexto de uma polícia de raízes notadamente militarizadas e 

autoritárias, como foi visto no capítulo 2, contrapõe-se à cultura organizacional, 

fundada naquilo que se pode denominar “mentalidade de casta” (MUNIZ et al, 1997, 

p. 205) e que “se caracteriza justamente pela atribuição de prestígio hierárquico, 

pelo controle disciplinar, pela concentração de poder decisório nos escalões 

superiores, enfim pelo ‘excesso de militarismo’” (idem). Isto porque, como afirmam 

os autores: 

O modelo de patrulha comunitária pressupõe um grau elevado de 
autonomia do policial de ponta: deixando de ser mero “cumpridor de 
ordens”, este passa a exercer, sob supervisão, as tarefas de identificar e 
analisar problemas, organizar a comunidade, planejar e implementar 
soluções. É um modelo que valoriza, portanto, a descentralização decisória, 
a autoridade e competência dos agentes de ponta, a flexibilização do 
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controle interno e a atenuação das distâncias hierárquicas tradicionais. 
(idem) 

A partir do ano 2001, com a Lei Complementar nº 192, de 15de janeiro de 

2001 e, posteriormente do Decreto 15.293, de 31 de janeiro de 2001, ambos do 

Governo do Estado, foi regulamentado o ingresso em todos os quadros quando o 

edital do concurso público para o cargo de Soldado PM, passando-se a exigir 

escolaridade mínima equivalente ao Ensino Médio, o que propiciou um considerável 

aumento de novos policiais cursando nível superior, que já haviam concluído cursos 

de graduação e, até mesmo, com cursos de pós-graduação. Verifiquei, por exemplo, 

que o número de soldados com tempo de serviço igual ou inferior a 10 anos que 

possuem escolaridade desde curso superior incompleto até a pós-graduação 

completa, é 15,3% maior que o efetivo de soldados com mais de 10 anos de serviço 

na mesma escolaridade.  

Esse aumento no quantitativo de soldados com formação superior, aos olhos 

dos Oficiais pesquisados (12,9%), como foi visto, contribui para um acréscimo da 

indisciplina no seio da tropa, o que pode ser entendido como um reflexo da 

hierarquização e do autoritarismo que permeiam a sociedade brasileira. De acordo 

com Chauí: 

Afirma-se que no Brasil, infelizmente, atravessamos periodicamente fases 
de autoritarismo, visto como um acontecimento referido ao regime político e 
ao modo de funcionamento do Estado ditatorial. Dessa maneira, dissimula-
se o fundamental, isto é, que o autoritarismo não é simplesmente a forma do 
governo, mas a estrutura da própria sociedade brasileira. Esta é 
visceralmente autoritária. Conservando as marcas da sociedade colonial 
escravocrata, a sociedade brasileira é fortemente hierarquizada: nela, as 
relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre 
um superior, que manda, e um inferior, que obedece. (CHAUÍ, 2000, p. 74-
75) 

Essa “hierarquização” social é assoberbada nas instituições militares, por sua 

própria característica de ordenamento rigoroso de postos e graduações. Assim, 

entendo como natural a ocorrência de conflitos entre a formação acadêmica, que 

conduz ao conhecimento, à reflexão e à discussão, e a filosofia, ainda hoje 

empregada em cursos de formação de Praças, do “sim, senhor; não senhor e quero 

morrer” que simboliza a aceitação da obediência plena e incontestável àquele que é 

reconhecido como superior. Um exemplo que evidencia esse conflito, reside em fato 

passado no 9º BPM, Unidade operacional que tem como missão primeva a 
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execução do policiamento comunitário na área urbana da capital do Estado e que 

recebeu inicialmente o maior contingente de novos soldados, a partir de 2001. Os 

policiais, então recém formados, solicitaram não ter obrigação de prestar continência 

ou tratar de “senhor” aos sargentos e cabos que não tivessem formação similar a 

deles, contrariando frontalmente as normas regulamentares quanto ao tratamento de 

superiores hierárquicos, vigentes na PMRN. Além disso, o 9º Batalhão apresentou o 

percentual de adesão, entre a classe de soldados,  aos movimentos reivindicatórios 

e ao movimento paredista de 2006 ocorridos no cerne da Corporação.  

 Os movimentos reivindicatórios e paredistas na Polícia Militar, ainda que 

apontem para uma crise na segurança pública, de âmbito nacional e que 

demandaria a análise de outras variáveis, reiteram uma mudança na representação 

por parte dos soldados, onde os vínculos hierárquicos unicamente, não seriam 

suficientes para refrear a manifestação de suas opiniões e ideais, publicamente. Em 

1997, verificou-se em todo o Brasil uma série de movimentações nas polícias de 

diversos Estados, incluindo a Polícia Militar de Minas Gerais de notório 

conservadorismo e rigor disciplinar. No caso específico do Rio Grande do Norte, 

defendo que alguns elementos contribuíram para que ocorressem mudanças no 

comportamento dos soldados: as mudanças no cerne da sociedade, que implicaram 

em maior participação dos segmentos populares e das categorias de trabalhadores, 

aliadas a uma maior difusão e amplitude nas discussões acadêmicas, políticas e 

midiáticas sobre a Constituição Federal de 1988, em especial, seu artigo 5º, que 

trata dos direitos e garantias individuais.  

 As considerações que esbocei acima, conduzem à segunda categoria 

semântica que apresenta a representação do ser policial como um trabalhador, 

expressa pelos vocábulos responsabilidade, profissionalismo, estabilidade e 

respeito. Isso reforça a idéia do policial entender-se um servidor do Estado, todavia, 

aponta para a representação construída pela categoria do policial como alguém que 

“têm uma profissão” que têm um ofício, ou seja, não é um “vagabundo”, alguém sem 

qualificação, logo, consiste em uma negação da visão social histórica do soldado de 

polícia como um “jagunço oficializado”, a serviço dos “coronéis” da sociedade, como 

ficou evidenciado ao tratarmos da construção do conceito de polícia no Brasil no 

capítulo anterior.  

A representação do policial como trabalhador, empresta à categoria valor e, 

simultaneamente, exige “respeito”, enquanto entendo esse termo como expressão 
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da busca por um capital social e por conseguinte, manter ou melhorar sua posição 

social, como propõe Bonnewitz, ao discorrer sobre o pensamento de Bourdieu:  

Segundo P. Bourdieu, os agentes sociais procuram sempre manter ou 
aumentar o volume do seu capital e, logo, manter ou melhorar sua posição 
social. Os mecanismos de conservação da ordem social predominam em 
razão da importância das estratégias de reprodução. (BONNEWITZ, 2003, 
p. 67) 

Em um tempo no qual a sociedade exige mais segurança, esse passa a ser 

um ponto forte na luta política por espaços sociais, isto é, uma oportunidade de 

mudança social. De acordo com Bourdieu: 

A luta política é uma luta cognitiva (prática e teórica) pelo poder de impor a 
visão legítima do mundo social, ou melhor, pelo reconhecimento, acumulado 
sob a forma de um capital simbólico de notoriedade e respeitabilidade, que 
confere autoridade para impor o conhecimento legítimo do sentido do 
mundo social, de sua significação atual e da direção na qual ele vai e deve 
ir. (BOURDIEU, 2001, 226) 

Mais que luta a luta política – que, obviamente, tem seus reflexos nas 

relações intra-institucionais – o foco está no poder, que se reproduz no poder 

simbólico. Segundo o pensamento de Bourdieu: 

As relações objetivas de poder tendem a se reproduzir nas relações de 
poder simbólico. Na luta simbólica pela produção do senso comum ou, mais 
exatamente, pelo monopólio da nominação legítima, os agentes investem o 
capital simbólico que adquiriram nas lutas anteriores e que pode ser 
juridicamente garantido. (BOURDIEU, 2004, 163) 

É interessante perceber que, na PMRN, quando da ocorrência de movimentos 

reivindicatórios, em especial, o movimento paredista de 2007, a quase totalidade dos 

oficiais mantêm-se à parte, ainda que concordem com as posições defendidas pelas 

Praças e venham a desfrutar dos benefícios alcançados por elas. Ou seja, na cultura 

organizacional da PM oficiais não participam desses movimentos, que são próprios 

da massa, do “proletário” miliciano: o soldado. Enquanto considerada por seus 

integrantes – e aceita pelos demais membros da Corporação – como “casta 

superior”, uma visão repassada desde a Academia de Polícia, transmitindo a idéia 

de uma “aristocracia” dentro da PM, não se admitindo seu envolvimento com tais 

movimentos. O oficial não é um trabalhador e sim, uma categoria superior que detém 

o poder e o exerce sob a forma de patentes, que variam em grau de autoridade.  Na 
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realidade, a postura dos oficiais entendida e proclamada como “disciplina”, é uma 

forma de reprodução do mundo social, onde o soldado simboliza as classes que 

precisam ser, necessariamente, disciplinadas e colocadas no seu devido lugar.  

 Esse tipo de tipo de visão funcionava bem anteriormente, quando a sociedade 

vivenciava o mandonismo dos senhores de engenho, o período de medo das 

“classes perigosas do início do século XX”, do Estado Novo, ou ainda, da ditadura 

militar instaurada em 1964, como foi visto no capítulo 2. Contudo, o espírito 

democratizante que a Constituição Federal trouxe para o país, aliado a um maior 

grau de intelectualidade e nível de informação dos soldados – especificamente os 

mais modernos –, acarretou, semelhantemente à sociedade civil, uma maior 

politização dos soldados, os quais passaram a lutar por seus direitos, por um espaço 

maior, por uma participação mais efetiva, enfim por mais autonomia. Ao se 

representarem como trabalhadores, os sujeitos evidenciam não só um anseio por 

mais direitos, ou por romper a esfera da hierarquia, mas, demonstram sua busca por 

estabilidade, por uma condição melhor. Além disso, deixam exposta a imagem de 

um modelo de policial que a própria sociedade idealiza: pleno de profissionalismo, 

ou seja, que domina com segurança a técnica, que impõe respeito por sua postura e 

que encarna todas as virtudes morais de um homem chamado “de bem” e pronto a 

enfrentar o mal, isto é, uma representação do herói, antítese do que muitas vezes o 

cidadão descortina nas ruas.  

 Uma terceira categoria semântica encampa a representação dos sujeitos no 

que se refere a ser policial, indicando a idéia do militar. E o ser militar, é não só uma 

identidade para os sujeitos. Num primeiro momento, os vocábulos coragem e 

disciplina, levam à interpretação de militar como uma condição que lhe faz diferente, 

isto é, que lhe permite estar acima dos homens comuns, que lhe estabelece uma 

“aura de poderes”, uma autoridade que antes não desfrutava, contudo, agora, pelo 

simbolismo da farda e da arma permite-lhe uma cidadania diferente. O sujeito 

incorpora o papel do Estado em seu monopólio da violência legítima, não pela 

vontade do poder, porém, pela própria afirmação da identidade, um modelo que lhe 

oferece um conjunto de referentes, estabelecendo uma ordem posta como ideal. 

Todavia, a representação do policial vinculada à condição de militar, não é privilégio 
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da categoria. Uma pesquisa23 realizada em 16 bairros da capital, de áreas 

administrativas e cenário sócio-econômico diversificado, com uma amostra de 384 

sujeitos, abordou pessoas, entre homens e mulheres, com idade igual ou superior a 

18 anos e que exercem atividades diversificadas. Na citada pesquisa, um dos 

quesitos perguntava aos sujeitos se consideravam essencial que o policial fosse 

militar para uma boa prestação de serviços de segurança pública, obtendo-se 61,5% 

de respostas positivas, o que demonstra que a visão do militar como elemento de 

segurança é algo inerente à cultura vigente no seio da sociedade, construída 

historicamente.  

Assim, entendo que no momento que o indivíduo ingressa na Polícia Militar, já 

traz consigo uma “expectativa” do trabalho policial, isto é, ele não entra na 

Corporação “inocente”: há uma idéia prévia, um interesse oculto que o leva a 

“participar do jogo” e que ultrapassa seus objetivos declarados.  

3.3.1.2 Policiais com mais de 10 anos de serviço 

Empregando os mesmos procedimentos metodológicos que o item anterior, 

busquei levantar a representação social construída em torno do ser policial pelos 

soldados mais antigos na PMRN.  

Obtive, inicialmente, pelo método da associação livre de palavras, um total de 

659 evocações, em um conjunto de 221 palavras diferentes, a partir da semelhança 

léxica entre elas. Para constatar os elementos organizadores do conteúdo da 

representação, considerei – a exemplo do que foi feito com os policiais com menor 

tempo de serviço – a freqüência das evocações, o rank de suas aparições e sua 

importância para os sujeitos pesquisados. Os dados foram registrados conforme o 

QUADRO 5. 

 No quesito nº 5 os sujeitos apontaram o vocábulo que, em sua opinião, seria o 

mais importante e, verificando os resultados obtidos no QUADRO 5, calculei o 

coeficiente de correlação de Spearm (rs)
24, como afirmei, à semelhança do que foi 

realizado para os sujeitos com tempo de serviço menor ou igual a 10 anos. O 

resultado encontrado (0,77) indicou uma correlação forte entre as evocações 

                                                     
23 v. LEITE, Dancleiton Pereira & MENDES, Marcos Baptista. O movimento paredista de 2007 na 
Polícia Militar do Rio Grande do Norte: uma análise contemporânea. Natal: Centro de Estudos 
Superiores, 2007 (monografia, Curso Superior de Polícia).  
24 Onde 1≤ rs≤ 1. 
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registradas inicialmente (de forma rápida) e aquelas que foram consideradas de 

maior relevância. O GRÁFICO 8 apresenta de forma mais visível essa correlação.  

QUADRO 5 
Evocações segundo a ordem de classificação e a ordem média de evocação 

O que significa ser policial para você? – Soldados com tempo de serviço > 10 anos 
EVOCAÇÃO 1ª 

Evoc. 
2ª 

Evoc. 
3ª 

Evoc. 
Total 
Evoc. 

Total 
Geral 

OME

Honestidade 15 12 6 33 43 1,7 
Responsabilidade 10 5 6 21 26 1,8 
Disciplina 8 5 5 18 24 1,8 
Respeito 4 5 5 14 29 2,1 
Dignidade 4 2 5 11 19 2,1 
Estabilidade 3 4 4 11 16 2,1 
Servir à sociedade 6 3 1 10 15 1,5 
Coragem 4 2 4 10 17 2,0 
Segurança 5 1 2 8 13 1,6 
Lealdade 3 3 2 8 15 1,9 
Profissionalismo 3 1 3 7 15 2,0 
Dedicação 2 2 3 7 18 2,1 
Orgulho 2 2 1 5 7 1,8 
Companheirismo 3 1 1 5 12 1,6 
Autoridade 0 3 2 5 7 2,4 
Vocação 2 2 0 4 9 1,5 
Ética 1 1 2 4 5 2,3 
Educação 0 2 2 4 10 2,5 
Proteção 1 1 2 4 6 2,3 
Salário 0 2 2 4 4 2,5 

TOTAL 76 59 58 193 310 39,6
Fonte: Pesquisa realizada junto ao efetivo de soldados da PMRN – out. / nov., 2006  

GRÁFICO 8 
Representação gráfica da correlação entre freqüência de evocações dos vocábulos e sua importância 

– Ser policial – Soldados com tempo de serviço > 10 anos 
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Visando estabelecer o quadrante de centralidade da representação (FIG. 2), 

calculei a média das ordens médias e a freqüência média dos vocábulos constantes 

no QUADRO 5, conforme abaixo. 

Média das ordens médias            η = 
∑ ��

�
���

�
 = 

�$,    

!"
 = 1,97 

Freqüência Média           φ = 
∑ 

�
 = 

�$�

!"
 = 9,65 % 9,7 

FIGURA 3 – Quadrante de centralidade da representação social sobre o que é ser 
policial – Soldados com tempo de serviço > 10 anos 

De maneira idêntica ao que foi procedido com os soldados com menor tempo 

de serviço, os vocábulos que se localizam no quadrante superior esquerdo 

(hachurado), os quais apresentam maior probabilidade de constituírem o núcleo 

central da representação, foram analisados e redistribuídos sob a forma de 

categorias semânticas, de acordo com o QUADRO 6.  

QUADRO 6 
Organização das evocações com maior centralidade em categorias semânticas – 

Soldados com tempo de serviço > 10 anos 
CATEGORIA EVOCAÇÕES

Servidor público Honestidade, servir à sociedade 
Militar Responsabilidade, disciplina 

Fonte: Pesquisa realizada junto ao efetivo de soldados da PMRN – out. / nov., 2006 

As categorias apontam para a construção de representações semelhantes 

àquelas construídas pelos policiais com menor tempo de serviço, excetuando-se que 

para os soldados mais antigos, o termo responsabilidade não se reveste do mesmo 

sentido, passando a compor a categoria semântica “militar”.  

Superior ou 
igual a 9,7

Inferior a 9,7      

Inferior ou igual a 1,97               Superior a 1,97                      

8 Segurança 
8 Lealdade 
5 Orgulho 
5 Companheirismo 
4 Vocação 

7 Profissionalismo 
7 Dedicação 
5 Autoridade         
4 Ética              
4 Educação  
4 Proteção     
4 Salário           

33 Honestidade           
21 Responsabilidade 
18 Disciplina 
10 Servir à sociedade 

14 Respeito 
11 Dignidade 
11 Estabilidade 
10 Coragem 
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 Os sujeitos que possuem tempo de serviço maior que dez anos têm a imagem 

do policial como um servidor do Estado, cujos valores essenciais, de cunho ético e 

moral, sua honra e seu orgulho pessoal, estão incorporados ao vocábulo 

honestidade. No caso dos soldados mais antigos, ao representar o policial como 

honesto, os sujeitos não estão unicamente afirmando uma qualidade de não ser 

corrompido ou não se apropriar daquilo que não lhe pertence., todavia, é uma visão 

mais valorativa da figura do policial, como alguém que se opõe àquele que rouba, 

que furta, que tira o que é de outrem, que se deixa corromper. Consiste em evidente 

declaração de seu papel social de defender o outro do infrator da lei, como uma 

identidade que lhe assegura seu espaço, lhe garante um certo capital simbólico, 

expresso sob a forma de respeitabilidade, confiança e autoridade. Neste sentido, o 

vocábulo “responsabilidade” expresso pelos sujeitos, em meu entendimento, reforça 

essas ponderações, quando o exercício desse “papel social” ou ainda, a assunção 

dessa identidade, na visão dos sujeitos, toma a forma de uma atribuição que lhe é 

posta e que é assumida de forma voluntária (daí a expressão “servir à sociedade”) e 

não, como algo compulsório. 

 Entretanto, proponho que a evocação “responsabilidade” constituiria um 

elemento de ligação entre as categorias semânticas estabelecidas. Para os sujeitos 

a atribuição (responsabilidade) de defender a sociedade que assumem como 

servidor do Estado, impõe a condição do “ser militar”. O cenário social de onde 

provêm os sujeitos acostumou-se com a imagem de uma segurança pública, 

historicamente, “fardada”, militarizada. E esta construção advém desde o Brasil 

Colônia, como foi apresentado no capítulo 2, ao abordar a formação do conceito de 

polícia em nosso país.  

 Reporto-me, novamente, ao resultado da pesquisa realizada nos bairros da 

capital, já referida neste capítulo, onde 61,5% da amostra considerada respondeu 

que acredita ser essencial que o policial seja militar para uma boa prestação de 

serviços de segurança pública. Entendo que o resultado obtido aponta para uma 

representação concebida anteriormente à entrada na Corporação, reforçada através 

do conjunto de ritos e crenças que integram a cultura organizacional, os quais são 

repassados aos policiais dentro do processo de formação, no cotidiano do quartel e 

do trabalho nas ruas.  

A visão do militar remete à “disciplina”, isto é, à idéia de ordenamento ou de 

restauração de uma ordem que foi partida, por uma conduta destoante do que é 
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acordado por todos como normal, lícito ou legal. Assim, que o “militar” seria aquele 

que exerceria a força no lugar da coletividade e, ainda, assumiria o papel de 

instrumento de justiça, aquele a quem cabe retirar do meio dos demais – cerceando-

lhe(s) a liberdade e os direitos – o indivíduo ou grupo que se tornou alvo do 

estranhamento e que se apresenta como perigoso, quer por ter uma visão de mundo 

diferente, quer por ferir princípios que regem a vida da maioria, por burlar as normas 

que dirigem suas vidas. Contudo, esse é o papel não só da polícia mas de todo o 

sistema jurídico e criminal.  

Para os sujeitos da pesquisa – a exemplo da população dos bairros – a 

polícia, ou melhor, o militar é quem mais diretamente deve estar responsável pela 

segurança e por essa tarefa de controle social. Cabe-lhe uma “missão”, mais 

imediata, de regular as relações sociais, o trânsito das pessoas pelos espaços 

sociais delineados pelos contornos simbólicos dos bairros, uma espécie de 

“geografia da cidadania da cidade”, mantendo sob vigilância e controlando aqueles 

elementos que por razões, muitas vezes desconhecidas, são taxados de “suspeitos”, 

ainda que haja uma “lógica” policial que lhes autoriza o adjetivo. Em resumo, seria 

estabelecer uma forma de controle sobre quem anda aonde, fala com quem ou faz o 

que e como, o que leva à criação de estereótipos, fomentando o preconceito e a 

discriminação, elementos nada desconhecidos em uma sociedade autoritária e 

hierárquica, como a brasileira. Essa distinção pode ser percebida no discurso de um 

integrante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, registrado por Ramos e 

Musumeci, em pesquisa sobre abordagem policial e discriminação na capital 

daquele Estado e que se reproduz em outros centros urbanos do Brasil, incluindo-se 

Natal. O oficial, ao ser inquirido por um jovem como devem se comportar os jovens 

que, sistematicamente, são parados pela polícia, respondeu: 

Procurem melhorar sua apresentação pessoal e melhorar a sua dicção. 
Arrancar o boné da cabeça, pentear o cabelo, vestir uma roupinha melhor e 
saber falar. Se ele tiver essa boa educação, não vai ser parado. Ele tem que 
ser menos marginal, ter menos o biótipo do marginal, ter mais o biótipo do 
cidadão. (In: RAMOS & MUSUMECI, 2005, p. 84) 

O rol de características apresentadas pelo policial, remete à representação 

construída como o modelo de um jovem considerado “de bem”, que não se envolve 

com o crime, que respeita a lei e as autoridades. Logo, é possível verificar que, 
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muito além do direito de ir e vir previsto constitucionalmente25, a circulação pelos 

espaços simbólicos da cidade, exigem certos “códigos” que vão desde elementos 

físicos (como por exemplo, cor da pele, gênero, dentição), até os mais subjetivos 

como o andar, o trajar, o jeito de falar e a linguagem empregada. Além desses, 

existem as representações construídas relativamente ao lugar de moradia, às 

profissões, à opção sexual, entre outros. Como expus no capítulo 2, as relações de 

poder vigentes na sociedade, são reproduzidas na conduta da polícia no 

desempenho de suas atividades, portanto, essa “classificação” e “ordenação” dos 

indivíduos, que entendo ser um tanto lombrosiana, é a tentativa, obviamente 

inconsciente, de colocar “cada qual no seu lugar”, de impor determinada “ordem”, a 

exemplo do que ocorria no grande latifúndio do passado. Na casa-grande habitava o 

proprietário das terras com sua família e que era freqüentada unicamente por 

aqueles que estavam no mesmo patamar social do senhor da casa e os 

subordinados que por qualquer motivo eram convidados a estar ali, em geral, para 

executarem as tarefas que não ficava bem ao latifundiário realizar. Na outra 

extremidade, a senzala onde viviam os escravos, desprovidos de qualquer direito e 

vivendo, na maioria das vezes, na mais completa miséria. Entre esses extremos, 

encontravam-se os empregados do grande proprietário e, em especial, o feitor, que 

era o responsável pelo controle, pela disciplina, pela punição e pela circulação dos 

escravos dentro da propriedade. Se ampliarmos essa realidade colonial para os dias 

atuais, perceberemos que a polícia, de certa forma, tem exercido, ao longo da 

história, o papel que era atribuído ao feitor, principalmente no que se refere às 

minorias e aos segmentos menos favorecidos economicamente. Todavia, a própria 

polícia é alvo desse tratamento discriminatório, que está presente, ou seja, faz parte 

das relações entre os diversos segmentos: A mesma polícia que segrega este grupo 

daquele, na aplicação prática daquilo que chamarei de “geografia simbólica das 

relações de poder”, é segregada pelos segmentos sociais privilegiados, exceção 

admitida apenas para alguns oficiais são vistos como “diferentes” ou parte de um 

“nicho aristocrático” dentro da Corporação. Ramos e Musumeci registram a fala de 

uma Praça integrante de uma Unidade responsável pelo policiamento de área 

suburbana do Rio de Janeiro, que admito como altamente representativa daquilo 

que ocorre em Natal e outras capitais. De acordo com o policial: 

                                                     
25 Art. 5º, incisos XV e LIV da Constituição Federal de 1988.  
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Por incrível que pareça, lhe digo isso pela experiência e pela vivência. O 
que eu percebo, embora predomine na favela a falta de cultura e a falta de 
instrução, a gente não percebe a falta de educação, coisa que a gente já 
percebe no asfalto. A receptividade para o favelado ali, com relação à 
polícia, é muito maior e muito mais bem aceita do que no asfalto, entre 
aspas, entre as pessoas mais bem-educadas e mais evoluídas 
socialmente[...] (In: RAMOS &MUSUMECI, op. cit, p. 36) 

Esclareço que a referência à favela, no caso de Natal, não se refere 

unicamente a esse tipo de localidade, entretanto, às áreas nas quais a maioria da 

população pertence às categorias menos favorecidas economicamente, que não 

gozam plenamente de sua cidadania, baixo nível de escolaridade e demandam 

maior assistência do poder público. A referência ao asfalto compreende as áreas 

mais urbanizadas da cidade, com renda familiar acima de 20 salários mínimos, onde 

os indivíduos gozam de todas as prerrogativas pertinentes à condição de cidadão, 

elevado índice de escolarização e têm satisfeitas suas necessidades elementares 

para sobrevivência.    

 A preservação desse ordenamento social, com sua estrutura e hierarquia 

entre os indivíduos, não ocorre sem conflitos, dada a disputa por cotas de poder 

cada vez maiores. No cerne desses conflitos encontra-se a ação da cultura e da 

ideologia no campo do simbólico e o emprego da força, no campo do concreto. Em 

ambas as áreas, percebe-se a ação da violência – inclusive física –, o que remete à 

idéia de combate, de estratégia, de luta. Logo, acredito que esse entendimento das 

relações entre os indivíduos, dentro de um modelo de sociedade hierarquizada e 

autoritária como a brasileira, aliado ao fato de haver passado boa parte de sua 

história no século XX, sob a regência de regimes ditatoriais, fortalece a manutenção 

um modelo de polícia (desde suas raízes históricas) caracteristicamente, 

militarizado, isto é, propenso ao “combate”, à disciplina rígida e à defesa do 

interesse do Estado em lugar da defesa do interesse do cidadão.  

 Um comparativo entre as duas amostras aponta para uma similaridade de 

representações quanto ao ser policial. Todavia, evidencia-se nos soldados uma 

consciência mais efetiva no que se refere a sua condição enquanto trabalhador. 

Assim, ainda que imersos em uma cultura organizacional militarizada, onde o sentido 

de hierarquização, de submissão às normas, ou seja, sujeitos a uma condição na 

qual não lhes é permitida a reflexão mais aprofundada e a discussão daquilo que 

está posto como ordem, os sujeitos intentam contra os vínculos hierárquicos e as 

normas regulamentares, posicionando-se em defesa de seus interesses. Daí, 
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policiais com pouco tempo de serviço, alguns recém-saídos do curso de formação, 

envolverem-se em movimentos que visam a melhoria das condições salariais e de 

trabalho dos policiais militares. Proponho, portanto, que as novas gerações de 

soldados PM ao ingressarem na Corporação, vêem reforçadas as representações 

sociais quanto ao ser policial, construídas no cerne da sociedade, onde o policial é 

visto como um servidor público militar, principal instrumento e responsável pelas 

ações de segurança pública nas ruas. Contudo, pela melhor qualificação em termos 

de escolaridade – que alcança a maioria dos sujeitos – e, sobretudo, pelas 

mudanças sócio-políticas acontecidas no país através do processo de 

redemocratização, concebem uma nova imagem para o soldado, onde assume a 

figura do “trabalhador policial”, evidenciando no cerne da instituição, conflitos 

existentes no âmbito da sociedade, que ganharam maior visibilidade com a abertura 

democrática e a maior participação de entidades representativas dos trabalhadores 

na vida política e econômica do país. Entendo este quadro, insere-se de forma um 

tanto substantiva no corpus teórico do “construtivismo estruturalista”, o qual propõe a 

junção o objetivo e do subjetivo, como esclarece Bourdieu:

Por estruturalismo ou estruturalista, quero dizer que existem, no próprio 
mundo social [...] estruturas objetivas, independentes da consciência e da 
vontade dos agentes, as quais são capazes de orientar ou coagir suas 
práticas e representações. Por construtivismo, quero dizer que há, de um 
lado, uma gênese social dos esquemas de percepção, pensamento e ação 
que são constitutivos do que chamo de habitus e, de outro, das estruturas 
sociais, em particular do que chamo de campos e grupos, e particularmente 
do que se costuma chamar de classes sociais. (BOURDIEU, 2004, p.149) 

O que tenho percebido no contexto da PMRN, como integrante da 

Corporação e observador de suas práticas, é a dificuldade dos oficiais em lidarem 

com essa nova realidade, que extrapola a cultura militar tradicional, tão presente na 

instituição. Isto porque, a hierarquia e a disciplina, consideradas como seus “pilares-

mestre”, estimulam e orientam as condutas individuais à obediência plena das 

determinações recebidas por aqueles que ocupam posição de superioridade 

hierárquica, à preservação de ritos e o culto a antigas tradições e buscam inibir a 

reflexão, inquirição ou contestação relativamente às práticas e ao simbolismo 

constitutivos da cultura organizacional.  Essa dificuldade faz com que qualquer 

atitude ou proposição que fuja ao entendimento tradicional das questões policiais ou 

oponha-se ao interesse dos oficiais, seja alvo de punição disciplinar, considerado 

como indisciplina ou insubordinação. E, vale ressaltar que, mesmo entre os oficiais 
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de postos diferentes, esse conflito já começa a ser perceptível de forma mais 

intensa. 

 Essas reflexões indicam uma mudança interna nos esquemas de percepção 

dos soldados quanto às relações de poder e negociação no cerne da Corporação. 

Logo, seria pertinente inquirir: mudou a cultura organizacional? Defendo que não 

ocorreram alterações significativas, no entanto, volto a insistir que as transformações 

sociais e políticas que permearam a vida do Brasil nos últimos 25 anos, contribuíram 

para uma re-elaboração de alguns elementos no discurso, no gestual e parte dos 

procedimentos cotidianos dos policiais. Todavia, entendo que as relações de poder 

vigentes na sociedade, construídas historicamente, tendem a reproduzir-se na 

Corporação, sobre a qual é depositada a propriedade do Estado de monopólio da 

violência legítima e, conjuntamente com outras instituições, é atribuída a tarefa e 

“preservação da ordem”. E proponho que preservar a ordem é uma expressão que 

ultrapassa a idéia de missão constitucional da polícia, para assumir a conotação de 

“manter uma visão de mundo, um estado de coisas, com suas categorias e 

respectivos status”. Mas, atendendo aos propósitos desta pesquisa, passarei a 

analisar essas possíveis mudanças na Corporação no próximo capítulo, a partir da 

observação da representação social construída pelos sujeitos tendo como objeto a 

violência praticada pelos soldados da PMRN.  
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4. O ATO VIOLENTO NA ÓTICA POLICIAL: PANORAMAS E LINGUAGEM DE 

UMA CULTURA  

Os conteúdos e análises contidos nos capítulos 2 e 3 permitiram compreender 

que a Força Pública, nas diversas regiões brasileiras, desenvolveu-se sempre à 

sombra de categorias consideradas dominantes, isto é, daqueles que retêm um 

maior capital dentro do jogo de forças no espaço social, representados, 

essencialmente, pelos grupos detentores de um quantum maior de capital 

econômico e político.  

Assim, a polícia cumpriu e cumpre no Brasil, um papel determinado 

historicamente e que serve a um modelo social proposto como “natural”, “escolhido 

pelo povo” e o “único viável”. O que ensejo dizer é que, mesmo sendo vítimas de 

uma polícia violenta, que atua como instrumento coercitivo, nesse processo de 

dominação, há, por parte de larga faixa da população, como que um processo de 

“naturalização” da violência praticada pelos policiais. Assim, mesmo que o discurso 

proferido pelas várias categorias sociais (e veiculado pela mídia), seja de revolta, de 

medo e/ou expresse o desejo de mudança quanto aos procedimentos da instituição 

policial-militar, as pessoas passam a acreditar que ela deva ser assim mesmo. Logo, 

reafirmo minha hipótese de que o soldado PM ao ingressar na Corporação, já 

carrega consigo esta representação da violência policial, isto é, a Polícia tem que ser 

violenta, pois é da sua natureza a violência, ela foi constituída para isso.  

Entendo que a idéia da violência como um elemento ontológico da polícia, 

manifesta-se no cerne da cultura e que, assim, há todo um discurso ideológico nesse 

processo, considerando que a ideologia “apresenta a cultura como sempre-já a 

experiência da dominação da sociedade sobre os indivíduos, vivida como natural, 

com base em representações simbólicas diversas” (SOUSA FILHO, 2001, p.31). 

Vale ressaltar que, mesmo apresentando a ideologia como aquela que possibilita a 

assimilação da cultura sem que ocorram questionamentos quanto aos seus padrões, 

aceitando-os como “dados, únicos, inevitáveis, necessários e imutáveis” (ibidem), 

SOUSA FILHO não reduz a vida social à dominação, para a qual chama a atenção e 

ao controle e à reprodução de padrões instituídos, por entender que: 

A cultura é dinâmica e o processo histórico de modificações por que 
passaram as sociedades não deixa dúvidas quanto a isso [pois] de outro 
modo, estaria negando o caráter histórico das instituições sociais. (SOUSA 
FILHO, idem, p. 32) 
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 Com uma constância impressionante, os meios de comunicação ao longo dos 

últimos 20 anos têm apresentado em seus noticiários e documentários, fatos 

recheados de cenas onde soldados da Polícia Militar são encontrados em flagrante 

prática de violência, sem que isto represente, necessariamente, ações 

caracterizadas pela lei como “legítima defesa” por uma agressão sofrida. São 

inúmeras as tentativas de encontrar um explicativo que possa justificar a prática do 

ato de violência no desenvolvimento da atividade policial contra infratores da lei ou 

contra pessoas que sem quaisquer justificativas tornam-se vítimas de tais atos. E 

vale esclarecer que não estou tratando da violência natural que envolve a 

intervenção policial no cumprimento de seu dever legal da preservação da ordem, 

contudo da violência gratuita, da agressão injustificada, em todos os seus aspectos, 

que contraria os princípios dos Direitos Humanos e vigentes em um Estado 

Democrático de Direito.   

 Alguns atribuem a conduta agressiva dos policiais à falta ou deficiência de 

sua formação, quando de seu ingresso na Corporação; outros alegam que a 

violência policial é uma conseqüência do período de ditadura política que perdurou 

no país a partir de 1964 e ainda há os que defendam a idéia de que a má 

remuneração e as precárias condições de trabalho fomentam um comportamento de 

truculência por parte daqueles que deveriam defender o cidadão. 

 Ainda que essas “teorias” façam alusão a fatos merecedores de análise e 

ofereçam sua colaboração para explicitar as variáveis que contribuem para a 

ocorrência do fenômeno em estudo, a proposta desse trabalho, como foi exposto em 

sua Introdução e no 1º capítulo, não reside em apontar as causas da violência 

policial, contudo, procurar compreender como o soldado da polícia militar “entende”, 

ou ainda, representa, o ato violento em seu desempenho profissional. Acredito que 

essa compreensão pode fornecer indícios quanto à construção social desse tipo de 

prática, no âmbito da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.  

4.1 Soldados com até 10 anos de serviço 

Utilizando o método da associação livre de palavras, obtive um total de 1166 

evocações, dentro de um conjunto de 351 palavras diferentes, pelo critério de 

similaridade léxica dos termos evocados. Para constatar os elementos 

organizadores do conteúdo da representação, considerei os mesmos indicadores 
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(freqüência, rank e importância) e tomei as três primeiras evocações, consideradas, 

como propusemos anteriormente, como as mais significativas, conforme os dados 

consignados no QUADRO 7. 

 A correlação entre os vocábulos de maior freqüência de evocação e aqueles 

considerados mais importantes, foi calculada com base no coeficiente de correlação 

de Spearm, alcançando o resultado de 0,60 e representada no GRÁFICO 9, onde é 

melhor visualizada. 

QUADRO 7 
Evocações segundo a ordem de classificação e a ordem média de evocação 

Violência é... – Soldados com tempo de serviço ≤ 10 anos 
EVOCAÇÃO 1ª 

Evoc. 
2ª 

Evoc. 
3ª 

Evoc. 
Total 
Evoc. 

Total 
Geral 

OME

Espancamento 19 9 7 35 47 1,65 
Covardia 11 6 5 22 40 1,73 
Tortura 4 11 9 24 34 2,21 
Falta de Educação 7 5 7 19 32 2,00 
Maldade  6 3 3 12 27 1,75 
Desrespeito 11 6 1 18 26 1,44 
Impunidade 5 5 5 15 26 2,00 
Despreparo 5 6 8 19 25 2,15 
Maus tratos 3 4 4 11 25 2,09 
Desemprego 5 6 3 14 22 1,85 
Ignorância 5 5 3 13 21 1,85 
Morte  1 4 6 11 20 2,45 
Extorsão 5 1 3 9 17 1,77 
Abuso 5 2 4 11 16 1,91 
Crime 7 1 2 10 16 1,50 
Desnecessária 8 4 2 14 16 1,57 
Estupidez 2 5 2 9 16 2,00 
Injustiça  2 3 5 10 16 2,30 
Drogas 5 1 1 7 15 1,43 
Falta de Deus 0 3 1 4 15 2,25 

TOTAL 116 90 81 287 472 37,90
Fonte: Pesquisa realizada junto ao efetivo de soldados da PMRN – out. / nov., 2006  
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GRÁFICO 9 
Representação gráfica da correlação entre freqüência de evocações dos vocábulos 

e sua importância – Violência é... – Soldados com tempo de serviço ≤ 10 anos 

Para estabelecer o quadrante de centralidade da representação (FIG.4) 

calculei a média das ordens médias e a freqüência média dos vocábulos constantes 

no QUADRO 7, conforme abaixo. 

Média das ordens médias            η = 
∑ ��
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���

�
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FIGURA 4 – Quadrante de centralidade da representação social sobre o que é 
violência – Soldados com tempo de serviço ≤ 10 anos  
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O quadrante de centralidade aponta para as evocações espancamento, 

covardia e desrespeito como aquelas que têm maior probabilidade de compor o 

núcleo central da representação social construída pelos sujeitos, tendo como objeto 

a violência. Afirmo que a compreensão desses vocábulos dentro do imaginário dos 

soldados implica em observar, conjuntamente o quadrante superior direito da figura, 

cujas palavras, em princípio, não fariam parte do núcleo central, contudo são 

elementos periféricos da representação. Assim, observa-se que espancamento e 

tortura, são categorias que estão incorporadas ao universo cultural dos sujeitos, 

como manifestações de uma violência concreta, podendo ser expressas por verbos 

como “bater”, “agredir” ou “ferir” fisicamente, logo, possuem um mesmo valor 

semântico e constituindo a forma mais evidente de violência cometida pela polícia. 

Considero oportuno, neste ponto, analisar essa representação da violência, que 

segundo meu entendimento, é elaborada, a princípio, no cerne da sociedade, 

reproduzindo-se a partir do processo de formação dos policiais. A violência policial, 

também chamada de violência oficial, segundo Machado e Noronha:  

 [...] está ligada `violência estrutural – que se manifesta nas desigualdades 
sociorraciais –, mas não pode ser reduzida a esta última. Ou seja, se o 
aparelho policial participa ativamente na manutenção e reprodução da 
ordem social, a forma como ele opera e trata as populações pobres e não-
brancas depende de controles institucionais externos e internos ao aparelho 
policial. A falta desses controles contribui para que a violência estrutural se 
transforme em agressão direta ou interpessoal, gerando formas de 
vitimização e insegurança que favorecem a intolerância e servem como 
álibis para abusos policiais. (MACHADO & NORONHA, 2002, p. 189) 

Os autores, fundados nas observações de Chevigny26, propõem ainda que 

“nestes casos, a percepção de perda de controle sobre a criminalidade faz com que 

setores da sociedade desenvolvam comportamentos autoritários, apoiando excessos 

da polícia contra responsáveis por delitos grandes ou pequenos” (idem).  Assim, 

defendo que a “legitimidade” da violência física foi incorporada ao imaginário social 

brasileiro ao longo da história do país. Para Brodeur, comentando Chevigny em seu 

texto “Definindo o Papel da Polícia na América Latina”27, propõe discutir essa 

“legitimidade”, a partir da distinção entre seu sentido tautológico e seu sentido 

substancial. Segundo o autor: 

                                                     
26 CHEVIGNY, Paul. Edge of de knife: Police violence inte the Americas. New York: The New 
Press, 1995.
27 V. referências bibliográficas. 
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No seu sentido tautológico, “legimidade” significa apenas “foi executado por 
agentes atuantes sob a autoridade do Estado”.Esse sentido de legitimidade 
é tautológico porque não acrescenta nada à noção de agência estatal: tudo 
que for executado sob a responsabilidade do Estado é ipso facto legítimo, 
enquanto qualquer coisa que aconteça fora de sua autoridade é ilegítima. 
No seu sentido substancial, a noção de legitimidade pode qualificar uma 
prática apenas se ela cumprir um conjunto de padrões externos, padrões 
esses que são potencialmente de grande diversidade (moral, religioso, legal, 
política, cultural e mesmo sociopsicológica).(BRODEUR, 2000, p. 94-95) 

Essa legitimação para o ato violento no cerne da sociedade pode ser 

visualizado nas considerações de Chevigny, ao observar que, de uma forma geral, 

“funcionários eleitos e policiais reclamam que os acusados têm muitos direitos, que 

os tribunais são uma ‘porta giratória’ e que a polícia tem de ‘ser dura com o crime’; 

eles dizem mesmo que nós precisamos fazer uma ‘guerra contra o crime” 

(CHEVIGNY, 2000, p. 66). E prossegue afirmando que:

Crime e segurança pessoal sempre serão a tentação política nas 
sociedades democráticas que têm desigualdades sociais grandes. Onde há 
uma imprensa livre, a mídia atrai assistência e leitores com histórias 
sensacionalistas de crimes. Os políticos podem dar uma impressão de força 
e poder de decisão investindo contra o crime e o sistema de justiça criminal 
sem ter de arcar com os problemas intratáveis de justiça econômica e 
social; eles transferem a culpa por alguns males da sociedade para os 
pobres, ou pelo menos para aquela porção de pobres que pode ser 
considerada marginal e perigosa. O apelo é eficiente porque vem em 
resposta aos medos das elites e das classes médias, enquanto, ao 
mesmo tempo intimida aqueles que são mais afetados pela violência 
da polícia (grifos meus). (op cit, p. 67) 

Essas reflexões apontam para a reprodução, entre outros fatos, à questão 

das classes então chamadas “perigosas”, no fim do século XIX e início do século XX, 

como pode-se perceber nos registros da Câmara dos Deputados, já em 1888: 

As classes pobres e viciosas sempre foram e hão de ser sempre a mais 
abundante casa de toda sorte de malfeitorias: são elas que se designam 
mais propriamente sob o título de “classes perigosas”; pois quando mesmo 
o vício não é acompanhado pelo crime, só o fato de aliar-se à pobreza no 
mesmo indivíduo constitui um justo motivo de terror para a sociedade. O 
perigo social cresce e torna-se de mais a mais ameaçador, à medida que o 
pobre deteriora a sua condição pelo vício e, o pior, pela ociosidade. 
(BRASIL, 2007, s.p.)  

A pobreza era considerada sinônimo de vício, de violência e de crime, um 

discurso que parece ter resistido ao tempo e ter se mantido no imaginário social. Daí 

a fala da mídia, do povo, da polícia e de tantos segmentos, que faz referência à 
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questão da violência e da criminalidade, via de regra, empregando uma análise 

meramente econômica e estrutural, onde a “favela” é um dos ícones do banditismo 

urbano brasileiro e o favelado pobre taxado de marginal. Esclareço que não estou 

desprezando os elementos sócio-econômicos enquanto variáveis importantes na 

composição dos fenômenos da violência e da criminalidade no Brasil, todavia, penso 

que não é recomendável, como afirmei no primeiro capítulo desse trabalho, observá-

los unicamente por esse prisma. Uma análise da violência fundamentada 

unicamente no argumento sócio-econômico, produz junto aos indivíduos dos 

estratos sociais economicamente mais elevados a idéia que esse problema afeta 

unicamente a eles, mesmo tendo conhecimento que este é um problema de todos os 

segmentos sociais. Por conseguinte, acreditam que as “classes perigosas”, dado sua 

violência, consistem uma permanente ameaça a sua integridade, de uma forma 

geral, requerendo um controle cada vez maior, inclusive com o emprego de 

violência. Daí, a polícia, como expõe Pinheiro, “tende a agir como guarda de 

fronteira do rico contra os pobres e a violência policial permanece fechada na 

impunidade porque ela é exercida contra essas classes perigosas e raramente afeta 

a vida dos bem-de vida” (PINHEIRO, 1997, p. 46). Esse entendimento redunda que 

as classes ditas perigosas, precisam ser adestradas, ensinadas, educadas, 

colocadas em seu devido lugar, ou seja, deve-se estabelecer uma relação de 

hierarquia entre os segmentos, o que resulta em dominação.  

 Quero, todavia, propor dois questionamentos que entendo como plausíveis 

diante das reflexões recém-apresentadas: 1º) se a maior parte do contingente 

policial militar é oriundo das categorias menos favorecidas da sociedade, em 

especial, o soldado, como se justifica a ação violenta por parte desses sujeitos 

contra indivíduos desses segmentos? 2º) Essa violência representa um rompimento 

na identidade do policial como parte dessas categorias? No meu entendimento, o 

indivíduo ao ingressar na Polícia Militar, é movido por aquilo que Bourdieu 

denominou illusio, isto é “estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo 

vale a pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena jogar” 

(BOURDIEU, 1997, p. 139). Caso isso não se confirmasse, muitos policiais que 

alegaram haver entrado na PM por necessidade de um emprego, posteriormente, 

teriam saído para outras colocações mais conceituadas, até por possuírem formação 

superior. Esses indivíduos quando ingressam na Corporação, trazem consigo todo 

um aprendizado social, toda uma carga de representações sociais, que lhe propicia 
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uma lógica particularizada quanto ao papel e à atividade da polícia, diferentemente 

ao entendimento que os códigos escritos e regulamentos emprestam ao trabalho 

policial. E é nesse ponto que a cultura organizacional interfere, através dos cursos 

de formação. Ludwig propõe que: 

O processo pedagógico é político porque visa formar profissionais 
adequados a uma hierarquia de trabalho, bem como inculcar no aluno as 
reações de dependência e subordinação [...] De modo semelhante à 
educação civil, as escolas castrenses também exprimem as relações de 
poder existentes no contexto social [...] De um lado, tem-se uma classe 
dominante, ou seja, a burguesia nacional, liderada pela fração industrial, 
extremamente preocupada com sua sobrevivência, gananciosa por lucros 
imediatos e benefícios estatais, mas muito medrosa em relação ao povo, 
particularmente quando ele se organiza em associações, partidos e 
sindicatos. Do outro, tem-se uma classe dominada, historicamente 
espoliada, raramente protegida, e constantemente cerceada em suas 
manifestações por melhores condições de vida. (LUDWIG, 1998, p. 8-9) 

Verifica-se que o chamado período de formação, não é um elemento 

“inocente”, desprovido de intenções diversas da qualificação do homem para o 

serviço policial. Mais do que um processo pedagógico de transmissão de 

conhecimentos técnicos, a formação apresenta-se como o momento inicial da 

inserção do indivíduo em uma nova realidade que, na verdade, não é tão nova, por 

entender, como foi visto nas reflexões de Ludwig, tratar-se, meramente, da 

reprodução das relações de poder existentes na sociedade, apenas travestidas com 

uma nova roupagem. Assim, como observa Ludwig: 

[...] a prática pedagógica castrense, além de inculcar no psiquismo dos 
alunos a ideologia arbitrária da corporação bélica, introjeta, 
simultaneamente, a ideologia da classe hegemônica, isto é, as concepções 
e valores desse segmento social. (op cit, p. 22) 

O processo de inclusão dos recrutas portanto,  desde sua recepção no Centro 

de Formação até o cotidiano das instruções ministradas por oficiais, sargentos e 

professores civis, envolve sua sujeição a um conjunto de ritos, onde vão sendo 

sedimentadas ou ainda, reforçadas, representações referentes à ordem social, à 

violência, ao papel da polícia, entre outras, além do sentido de hierarquia e 

disciplina. E neste sentido, penso que é válido observar a revisão etimológica da 

palavra rito, de acordo com as reflexões de Segalen: 
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Rito, ritual , cerimônia, festa: qual é o verdadeiro conteúdo semântico? 
Segundo o lingüista Émile Benveniste, a palavra “rito” teria vindo de ritus, 
que significa “ordem prescrita”, termo associado a formas gregas tais como 
artus “ordenação”, ararisko “harmonizar”, “adaptar” e arthmos, que evoca o 
“laço”, a “junção”. Junto com a raiz ar que deriva do indo-europeu védico 
(rta, arta), a etimologia remete essa análise à ordem do cosmo, à ordem das 
relações entre os deuses e os homens, à ordem dos homens entre si. 
(SEGALEN, 2002, p. 17) 

 Assim, fica evidenciado o valor dos ritos aos quais os recrutas são 

submetidos, visando sua inserção, aceitação e obediência à cultura organizacional 

dentro de uma ordem estabelecida.  Isso implica em um disciplinamento – 

voluntariamente aceito pelos indivíduos – das ações e atitudes dos sujeitos do 

processo, envolvendo, sobretudo, seu gestual, sua linguagem e suas relações 

sociais. Mary Douglas (citada por Segalen) faz importantes considerações acerca 

dos ritos e sua relação com as ações simbolizantes, ao afirmar que os ritos: 

Representam um papel criador no nível dos ato. O rito permite concentrar a 
atenção porque fornece um quadro. Ele estimula a memória e liga o 
presente a um passado pertinente. [...] Não basta [...] então dizer que os 
ritos nos ajudam a realizar mais intensamente uma experiência que 
teríamos realizado de qualquer outra maneira. O rito não é compatível às 
ilustrações que acompanham as intruções para abrir latas de conservas. Se 
fossem apenas isto, se fossem apenas uma carta ou diagrama, em estilo 
dramático, daquilo que já sabemos, viriam sempre em seguida à experiência 
[...]. Os ritos nos dão consciência de fenômenos que, sem eles, 
permaneceriam desconhecidos [...]. Sem rito, algumas coisas não entrariam 
na experiência. Os acontecimentos que se desenvolvem em série adquirem 
sentido pelo fato de estar em relação com outros acontecimentos da mesma 
série. (DOUGLAS apud SEGALEN, op cit, p. 29-30) 

Acredito ser necessário fazer um esclarecimento quanto a afirmação de 

Douglas onde registra que “os ritos nos dão consciência (grifo meu) de fenômenos 

que, sem eles permaneceriam desconhecidos. Minha visão é que essa “consciência” 

citada pela autora, na verdade seria um processo de naturalização de elementos 

presentes na ordem estabelecida socialmente, da qual a polícia é um dos 

instrumentos de preservação. Assim, os ritos teriam a função de fornecer 

“explicativos” que justifiquem essa ordem, de maneira que os sujeitos venham a 

apreendê-la como “a ordem que deve ser”. Isso é fundamentalmente a inculcação de 

uma autoridade aos sujeitos, que é personificada, isto é, materializada nas insígnias 

referentes aos postos e graduações, nas continências, na postura diante daquele 

que é reconhecido como superior.  
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Deduzo que os ritos e signos presentes no processo de formação – e que 

continuam presentes ao longo da carreira do soldado – reproduzem uma idéia de 

ordem, onde o aluno-soldado incorpora o papel dos estamentos sociais menos 

privilegiados, o qual deve submeter-se ao ordenamento imposto pelas categorias 

detentoras de maior poder econômico, social e simbólico, representadas mais 

fortemente pelos oficiais. Conforme as considerações de Ludwig: 

A escola enquanto instituição social tem por finalidade preparar a mente e o 
modo de proceder das pessoas para que elas atendam às exigências do 
modo de produção capitalista. Isto significa que os alunos dela oriundos 
devem servir aos interesses dos detentores dos meios de produção, ou 
seja, devem atender às expectativas das classes dominantes da sociedade. 
(LUDWIG, op cit, p. 25) 

Esse “processo de preparação”, de acordo com o referido por Ludwig, envolve 

“o modo de proceder das pessoas”, o que, no âmbito da caserna e minha opinião, 

tem estreita ligação com o gestual e a postura adquiridos na formação, enquanto 

formas de expressão da cultura organizacional. Daí, considero interessante uma 

breve observação quanto às proposições de David Le Breton, acerca da Sociologia 

do Corpo. De acordo com Le Breton “o corpo não é somente uma coleção de órgãos 

arranjados segundo leis da anatomia e da fisiologia. É, em primeiro lugar, uma 

estrutura simbólica, superfície de projeção passível de unir as mais variadas formas 

culturais” (LE BRETON, 2006, p. 28) [...]. O autor afirma que “a designação do corpo, 

quando é possível, traduz de imediato um fato do imaginário social” (op cit, p. 30) e, 

como propõe, a relação entre o homem e seu corpo apresenta dados culturais que 

podem variar infinitamente. Le Breton observa que: 

De uma sociedade para outra, a caracterização da relação do homem com o 
corpo e a definição dos constituintes da carne do indivíduo são dados 
culturais cuja variabilidade é infinita [...] nas sociedades tradicionais, de 
dominante comunitária, na qual o estatuto da pessoa subordina-se ao 
coletivo, misturando-a ao grupo e negando a dimensão individual que é 
própria das nossas sociedades, o corpo raramente é objeto de cisão. O 
homem e o corpo são indissociáveis e, nas representações coletivas, os 
componentes da carne são misturados ao cosmos, à natureza, aos outros 
[...] o corpo não se distingue da persona e as mesmas matérias-primas 
entram na composição do homem e da natureza que o cerca.Nessas 
concepções da pessoa, o homem não é separado do corpo, como 
normalmente considera o senso comum ocidental. E sociedades que 
permanecem relativamente tradicionais e comunitárias, o “corpo” é o 
elemento de ligação da energia coletiva e, através dele, cada homem é 
incluído no seio do grupo. Ao contrário, em sociedades individualistas, o 
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corpo é o elemento que interrompe, o elemento que marca os limites da 
pessoa, isto é, lá onde começa e acaba a presença do indivíduo. (idem)   

 Ainda que inserida no contexto de uma sociedade individualista, onde o corpo 

funciona “como se fosse uma fronteira viva para delimitar, em relação aos outros, a 

soberania da pessoa”, a Polícia Militar e, mais especificamente, o Centro de 

Formação funciona como uma espécie de modelo de sociedade tradicional. Na 

escola o aluno se “despersonifica”, age com e para o coletivo, na elaboração do 

chamado “espírito de corpo”, como se fosse a celebração de um pacto entre os 

indivíduos, onde a partir de então, não se pudesse mais romper esses laços. Daí, 

compreendo que o corpo é um elemento de suma importância, pois nele, por 

intermédio de várias condutas, como as formaturas e deslocamentos em grupo 

(onde é exigido cobrir e alinhar pelo companheiro que está ao lado e à frente, 

respectivamente), cantar em uníssono hinos e canções militares e até punições 

coletivas decorrentes da transgressão de um único sujeito, constrói-se a 

representação de uma única massa. Como bem observa Ludwig: 

Um conjunto eficiente de mecanismos de controle e com recompensas e 
punições é capaz de garantir a manifestação de respostas apropriadas a 
estímulos correspondentes [...] Nesse período, os neófitos são instados a 
acatar os valores dominantes da corporação bélica: obediência, disciplina, 
hierarquia, lealdade, pontualidade, assiduidade, etc., que ainda não estão 
devidamente sedimentados nos iniciantes. Tal estágio, visa, também, 
arrefecer o caráter original de cada um, transformar o conjunto diversificado 
em massa homogênea, capaz de responder, de modo reflexo às ordens 
emanadas. (op cit, passim) 

Nesse contexto de inserção na cultura organizacional, a agressão verbal, o 

grito, a descompostura, a ordem expressa de forma enérgica e, ainda, a realização 

de tarefas que, aos olhos do público externo à Corporação, fogem ao propósito da 

formação a qual estão submetidos os sujeitos, produzem violência, que se oculta 

sob uma noção de “legitimidade”, fundada na perspectiva da preparação profissional 

ao mesmo tempo em que é assimilada pelos sujeitos como auto-superação, 

disciplina ou, mais como condição para ser aceito e incluído no grupo. Essa violência 

simbólica, na verdade, sedimenta-se na imposição de categorias de percepção do 

mundo social, como explicita Bourdieu citado por Bonnewitz: 

A violência simbólica é, para falar tão simplesmente quanto possível, essa 
forma de violência que se exerce sobre um agente social com a sua 
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cumplicidade...Para dizer isso mais rigorosamente, os agentes sociais são 
agentes cognoscentes, que, mesmo quando submetidos a determinismos, 
contribuem para produzir a eficácia daquilo que os determina. E é quase 
sempre nos ajustes entre os determinantes e as categorias de percepção 
que os constituem como tais que o efeito de dominação surge.(BOURDIEU 
apud BONNEWITZ, op cit, p. 99) 

Entretanto, o corpo não deve e não pode ser violentado – ao menos 

diretamente – por aquele que é responsável pelo “adestramento” dos sujeitos. A 

violência corporal ou física é legitimada através de exercícios físicos extenuantes, 

longas sessões de treinamento com caráter essencialmente militar (ordem unida, 

maneabilidade28, etc) e atividades que provocam dor física, como, por exemplo, 

executar longas séries de flexões de braço sobre o solo, fora das aulas de Educação 

Física ou manter um fuzil em determinada posição por um longo período de tempo. 

Tais práticas, atualmente, não são tão corriqueiras e observei, em conversas com 

oficiais de postos diversos, que muitos afirmam que a formação contemporânea não 

desenvolve mais no soldado a rusticidade e a disciplina necessárias ao bom 

desempenho de suas funções, referindo-se a ausência em maior quantidade de 

exercícios semelhantes aos que fiz referência acima.  

Em minha visão, o corpo assume, essencialmente, três funções instrumentais, 

durante o período de formação. Em primeiro lugar, como elemento através do qual 

ocorre um processo de purgação, social e moral, no qual o aluno deve aprender a 

usá-lo socialmente, como expressão simbólica de uma categoria, onde pode ser 

visualizada sua marca cultural, seu habitus, através da maneira de seu gestual, de 

seu olhar, de seu modo de andar, da maneira de falar, entre outros elementos 

característicos.  

A segunda função instrumental do corpo, reside no fato de consistir um 

demarcador de limites, a partir do momento em que, dentro do processo de 

formação, as regras subjetivadas impõem que o formador não pode “tocar” ou 

“agredir fisicamente” o formando, de forma direta. Diferentemente da escravidão, 

onde o corpo é coisificado29, portanto está passível de sofrer o castigo físico de 

forma direta e da sociedade individualista, o homem não é separado do corpo seno 

o elemento de ligação da energia coletiva e o meio de inclusão no seio do grupo, 

                                                     
28 Treinamento típico para as ações de combate, onde o militar aprende as diversas formas e técnicas 
de deitar sobre o solo, rastejar, rolar, correr, entre outras condutas essenciais à sobrevivência do 
homem dentro de um conflito real. 
29 Com base na premissa que os escravos não eram considerados pessoas, porém artigos ou 
mercadorias. 
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como foi visto anteriormente. Não se deve esquecer que, tomando por base as 

reflexões de Le Breton, deduzi que o processo de formação funciona como uma 

sociedade tradicional, onde o corpo assume essa função. Assim, não se concretiza a 

agressão física direta, para não se quebrar o vínculo de integridade do grupo, que 

inclui não só o formando mas, também, o instrutor. Dizendo de outra forma, o quer 

estou afirmando é que ao instrutor, não se dá o direito de atingir diretamente o aluno 

por se constituir membro (ao menos, um futuro membro) da categoria ao qual 

pertence. Ele lhe apresenta e representa o conjunto de relações de poder dentro do 

campo Polícia Militar contudo, acima disso, há o que me permitirei chamar de 

interesse de classe e, esclareço, que num viés teórico diferente daquele que 

apresentou Guareschi, ao defini-lo como aqueles que “se definem com respeito a 

mecanismos de exploração material” (2003, p. 42). A classe ou categoria, nesse 

caso, passa a constituir uma unidade com elementos identitários que a distingue dos 

demais segmentos, ou seja, entende-se não como grupo diversificado, mas o “nós”, 

incorpora o coletivo unitário, toma a forma de indivíduo com uma aparente 

identidade própria e que emprega estratégias para conquistar mais capital nas 

disputas do ambiente social. Vale elucidar que emprego a expressão aparente 

identidade própria porque, ao meu ver, a polícia tem a identidade – e até mesmo a 

maioria de suas práticas – segundo aquilo que as classes dominantes querem que 

ela tenha, como já discuti no que tange às proposições ideológicas presentes na 

cultura da sociedade onde está inserida e onde serão construídas as representações 

acerca do aparato policial.  

A terceira função atribuída ao corpo é a de um aferidor que estabelece uma 

referência para mensurar o nível de rigor empregado na formação, ou seja, até onde 

um ato pode ou não ser caracterizado como violento. Enquanto mantida a 

inviolabilidade do corpo, não se entende que tenha ocorrido violência, isto é, os 

processos violentadores de ordem simbólica, não são levados em grande conta, a 

não ser nos casos em que atingem áreas consideradas significativas dentro da 

cultura dos sujeitos como, por exemplo, a sexualidade e a família.  

Assim, entendo que esses posicionamentos relativos ao corpo e sua 

correlação com a violência simbólica, podem, durante o processo de formação inibir 

a absorção dos princípios de respeito aos Direitos Humanos e à Cidadania, 

ministrados em sala de aula. Cria-se um paradoxo: de um lado, está o conteúdo 

revestido de cidadania, de respeito aos direitos do cidadão e de não agressão, 
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ministrados durante as instruções teóricas, respaldados pelo discurso politicamente 

correto, legitimados pelo conjunto social e consignados em tratados legais. O outro 

lado, encontra-se na prática cotidiana, onde a violência – inicialmente, em sua forma 

simbólica e depois, em suas manifestações mais concretas – passa por um processo 

de naturalização cultural, ou seja, no período de formação, as elaborações dos 

sujeitos acerca da violência policial são trabalhadas de forma a se tornarem 

estruturantes de sua conduta. Isto representa que muita dessa violência não é 

percebida pelos sujeitos, não é alvo de uma ação planejada, fruto de reflexões 

elaboradas, contudo é algo que passa a ser inerente à função, algo do tipo “é natural 

que a polícia cometa violência”. Creio que essa naturalização da violência, não é 

algo que surge no cerne da polícia, contudo é uma construção própria do imaginário 

social e que interessa àqueles que integram os segmentos dominantes. Assim, a 

violência cometida pela polícia transcorre como forma de imposição de uma ordem, 

não como violência em si. E neste sentido, o policial compreende-se diferente do 

cidadão comum, detentor de poder sobre a vida e a morte, agindo num e noutro 

caso, “em nome da lei”, lei que compreendo, aqui, como elemento simbólico de uma 

ordem estabelecida. Como propõe Porto: 

Segundo a cultura predominante no interior das corporações, as distinções 
entre o cidadão comum e o policial parecem ser profundas: os policiais 
explicitam-nas até mesmo em termos existenciais. Quando um policial, ao 
falar da função ou missão dos policiais, admite que a natureza dessa função 
faz do policial alguém diferente do cidadão comum – pois cumprir sua 
função nesse caso, pode ser sinônimo de matar ou morrer –, ele afirma que, 
em certo sentido, o poder sobre a vida e a morte (Porto, 2001) é o 
diferencial entre ser policial ou civil, e que esse diferencial acarreta certas 
prerrogativas: morrendo ele o faz em nome da lei e matando também[...] 
(PORTO, 2004, p. 136) 

 Porto prossegue afirmando: 

A violência representada como modus operandi da sociedade é levadaàs 
últimas conseqüências. A convicção de que o policial não é um cidadão, um 
indivíduo como os demais, funciona no sentido de colocálo fora dos 
parâmetros legais: “’a missão’ o coloca acima da lei e algumas vezes até 
mesmo contra a lei, na medida em que respeitá-la é ver-se impossibilitado 
de cumprir com seu dever.” Tal convicção encontra, de algum modo, 
solidariedade de parte de segmentos da população civil que representam 
como legítima a violência policial que visa o combate à criminalidade e à 
violência. (idem) 



160 

Desta forma, pode-se conceber que o policial entenda a violência como um 

recurso institucional para conter a violência. E nesse caso, torna-se possível 

responder aos dois questionamentos que propus anteriormente. Entendo que o 

soldado, na maioria das vezes oriundo das camadas menos favorecidas da 

população, atua de forma agressiva, em especial, contra essas mesmas camadas, 

como decorrência de um processo de naturalização dessa violência, anterior ao seu 

ingresso na PM. Essa representação é “reforçada” quando de sua inserção na 

cultura organizacional, quando, então, a “missão”, o “agir em nome da lei”, como 

visto, passa a “justificar” os atos violentos por ele praticados. Como no período de 

formação, a exemplo do que foi discorrido, há uma prática de violência simbólica 

consentida por parte dos instrutores, a qual é apresentada como “modeladora do 

caráter profissional do instruendo” e não como agressão, a violência física, isto é, 

aquela que provoca violação do instituto do corpo, passa a ser o único conceito mais 

compreensível é que serve de parâmetro, para a avaliação dos sujeitos sobre o que 

é violento ou não.  

Assim, proponho que a violência física – contida no vocábulo “espancamento” 

dentro da análise da representação social construída pelos sujeitos – praticada pelos 

policiais durante o desempenho de suas atividades de policiamento, incorpora ao 

menos três significados simbólicos. O primeiro, trata de uma distinção entre militares 

e civis, onde os militares (no caso os policiais militares), entendem-se desobrigados 

a seguir, em sua conduta, os parâmetros estabelecidos pela lei, especialmente 

quando estão no exercício de suas atividades profissionais. A representação social 

construída pelos sujeitos, no que se refere “ao ser policial”, como funcionário público, 

“justifica” essa postura, a partir do momento que entendem que esta condição (de 

servidor do Estado) reveste-se de caráter e natureza diversa das demais categorias, 

reafirmando um ethos de classe, onde a violência é compreendida como 

cumprimento do dever (PORTO, 2004). Segundo as reflexões de Porto: 

À violência assim representada confere-se estatuto de legitimidade, pois 
apoiada nas prerrogativas que a função confere ao policial. Aqui se insere a 
questão – teórica e empírica – do Estado como instância detentora do 
monopólio legítimo da força física (violência). (PORTO, 2004, p. 137) 
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Entretanto, Porto observa que “os policiais não enfatizam essa dimensão de 

legitimidade como condição de pacificação social” (idem). Bretas, fundado nos 

estudos de Jerome Skolnick, afirma que:  

Na versão de Skolnick, o centro da experiência policial giraria em torno da 
combinação de perigo e autoridade, em que a presença do perigo colocaria 
em risco o discernimento necessário para o uso da autoridade. Assim, a 
adesão policial às normas legais variaria de acordo com o perigo a que os 
mesmos são expostos. (BRETAS, 1997, p. 81) 

 A proposição de Bretas portanto, aponta para o fato do desvirtuamento da 

autoridade e que há uma “cultura policial”, a qual, segundo o autor afirma com base 

em Skolnick, é caracterizada por elementos como ”o conservadorismo, o cinismo ou 

o pessimismo, o preconceito racial , a suspeita e o isolamento da comunidade 

contrabalançado por um sentimento de solidariedade de grupo e outros” (op cit, p. 

81-82). Bretas observa ainda que:  

Este conjunto de elementos produz uma visão preferencialmente negativa 
do que lhe é exterior – reflexo do tipo de evento que lhes é apresentado 
diariamente – incluindo aí o sistema legal como um todo, que deixa escapar 
delinqüentes que a polícia poderia pegar com facilidade se não tivessem de 
respeitar os limites legais. “A polícia prende e a justiça solta” é um 
argumento permanente de policiais. (ibidem) 

As elaborações de Muniz (2007), são bastante esclarecedoras no que se 

refere a esse comportamento da polícia no Brasil. Segundo Muniz: 

Ao longo de quase 160 anos da história das organizações policiais no Brasil 
estas organizações estiveram voltadas para a proteção do Estado contra a 
sociedade. Em outras palavras, desde que foram criadas, até mais ou 
menos a década de 1970, elas foram, por força de lei, forçadas a abandonar 
o seu lugar de polícia em favor de um outro lugar, que é de instrumento de 
imposição da ordem vinda do Estado. O fazer polícia significando defender 
o Estado contra o cidadão é algo que está bastante claro na farta 
documentação histórica, legal e formal existente. Assim, o processo de 
afastamento da polícia em relação à sociedade se dá desde a fundação das 
organizações policiais. A idéia que se tinha, e que vigorou por um bom 
tempo, é que as organizações policiais deveriam se proteger de uma 
sociedade insurreta, rebelde e isso poderia contaminá-la ou poluí-la. Não 
foi apenas o processo de militarização recente da segurança pública que 
afastou a polícia da comunidade, como se costuma dizer, mas a 
disciplinarização da sociedade, o esforço de uma lógica liberal autoritária, 
tanto em relação a ela, como em relação às organizações policiais (grifos 
meus). (MUNIZ, p. 1, 2007)   
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 A visão de sociedade insurreta e rebelde, bem como, de disciplinarização da 

sociedade, leva ao entendimento de que a Justiça, ao aplicar a lei corretamente, 

compactuaria com essa “rebeldia”, isto é, estaria defendendo “direitos de bandidos”, 

colocando-se contra a polícia e o rigor de sua atuação. Na atualidade, nota-se 

comumente este discurso em referência a defesa dos direitos humanos ou do 

cidadão contra atos arbitrários e excessivos das polícias.  

Essas reflexões conduzem a um segundo significado simbólico da violência 

policial, no qual os integrantes da Força Pública assumem, em diversas situações 

onde o fenômeno ocorre e que, de certa forma já foi apresentado neste trabalho, um 

papel disciplinador dos indivíduos, que seria atribuição do Poder Judiciário ao julgar 

e aplicar as sanções cabíveis a cada caso, em conformidade com os estatutos legais 

vigentes. Em grande parte dos casos onde ocorre violência por parte dos policiais, 

esse “descrédito” quanto à Justiça – que pode ser entendido como o pessimismo 

característico da cultura policial – contribui para que promovam de forma informal e 

obviamente ilícita, a “acusação”, o “julgamento” sumaríssimo do indivíduo – muitas 

das vezes sem a devida prova e sem que haja oportunidade para o contraditório e 

para a ampla defesa –, com o “sentenciamento” e a devida “aplicação da pena” 

àquele ao qual foi atribuído o papel de “réu”, o que, na maioria das vezes, consiste 

na pena do castigo físico. De acordo com os depoimentos de policiais entrevistados 

por Skolnick em suas pesquisas, “a força é aceitável como um último recurso de 

investigação quando os outros métodos falham e uma boa surra é o único meio de 

desviar um criminoso de sua vida de crimes (grifo meu)” (SKOLNICK apud 

BRETAS, op cit, p. 81).   

Finalmente, um terceiro sentido simbólico para a violência física praticada 

pelos sujeitos, volta-se, ainda, para uma declaração de diferença, uma discriminação 

entre o policial e sua vítima, considerando que não é permitida a violação do corpo 

de quem pertence àquilo que chamei de “coletivo unitário”, que detém o chamado 

“espírito de corpo”.  

Ao bater no civil, evidencia-se uma relação de estranhamento ao outro, como 

se o soldado estivesse dizendo, “você não pertence a este grupo, não está de 

acordo com a ordem”. Mas não unicamente a este grupo policial, todavia a qualquer 

segmento que esteja dentro do rol das “classes perigosas”. Deduzo, portanto, que a 

agressão física é uma forma de distinção social, de separação de estamentos, onde 

determinados indivíduos são reconhecidos como cidadãos, pelo menos enquanto 
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estiverem dentro do espaço que lhe for próprio na “geografia social” reproduzida 

pela polícia. Dentro dessa forma de ver as diversas regiões e os bairros da cidade, a 

qual chamei “geografia social”, percebe-se ainda, uma classificação entre esses 

locais, onde, na maioria das vezes, os lugares onde se concentram as faixas menos 

favorecidas economicamente e outras consideradas “à margem da ordem”, tornam-

se espaços privilegiados para a manifestação da violência policial. Assim, as classes 

dominantes impõem pela força e pelo medo, sua perspectiva de sociedade e 

asseguram seus diversos capitais e a manutenção de seu status quo. Por outro lado, 

a polícia enquanto instrumento de vigilância e coerção, garante o direito de exercer 

um poder que, a princípio não lhe pertence, todavia lhe é atribuído com o propósito 

de manter a “ordem” e fazer com que se cumpra a “lei”.  

A análise da evocação “covardia” como elemento do núcleo central da 

representação em estudo envolve, em seu contexto, o conceito de “virilidade”, como 

passamos a analisar em seguida. Como foi visto, à medida que o sujeito é imerso na 

cultura organizacional, ocorre um processo de naturalização da violência, que passa 

a constituir elemento de aceitação social entre seus pares e ainda, como forma de 

afirmação da masculinidade – no caso dos homens – a partir do momento que é 

capaz de exercer violência. O exercício da violência é, por assim dizer, uma prova 

de virilidade. E neste aspecto Bourdieu afirma: 

A virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas 
também como aptidão ao combate e ao exercício da violência (sobretudo 
em caso de vingança), é acima de tudo, uma carga [...] o homem 
“verdadeiramente homem” é aquele que se sente obrigado a estar à altura 
da possibilidade que lhe é oferecida de fazer crescer sua honra buscando a 
glória e a distinção na esfera pública [...] como a honra – ou a vergonha, seu 
reverso, que, como sabemos, à diferença da culpa, é experimentada diante 
dos outros –, a virilidade tem que ser validada pelos outros homens, em sua 
verdade de reconhecimento de fazer parte de um grupo de “verdadeiros 
homens”. Inúmeros ritos de instituição, sobretudo os escolares ou militares, 
comportam verdadeiras provas de virilidade, orientadas no sentido de 
reforçar solidariedades viris. (BOURDIEU, 1999, p. 64-65) 

 Bourdieu considera, ainda, que: 

Certas formas de “coragem”, as que são exigidas ou reconhecidas pelas 
forças armadas, ou pelas polícias (e, especialmente, pelas “corporações de 
elite”) [...] encontram seu princípio, paradoxalmente, no medo de perder a 
esima ou a consideração do grupo, de “quebrar a cara” diante dos 
“companheiros” e de se ver remetido à categoria, tipicamente feminina, dos 
“fracos”, dos “delicados”, dos “mulherzinhas”, dos “veados”. Por 
conseguinte, o que chamamos de “coragem” muitas vezes tem suas raízes 
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em uma forma de covardia: para comprová-lo, basta lembrar todas as 
situações em que, para lograr atos como matar, torturar ou violentar, a 
vontade de dominação, de exploração ou de opressão baseou-se no medo 
“viril” de ser excluído do mundo dos “homens” sem fraquezas , dos que são 
por vezes chamados de “duros” porque são duros para com o próprio 
sofrimento e sobretudo para com o sofrimento dos outros [...] (op cit, p. 66) 

 Logo, fica mais claro a razão pela qual no seio da Corporação, aquele que é 

considerado mais “operacional”, mais “desenrolado”, melhor policial, seja o ator de 

diversos atos de violência. Quem trabalha com técnica, segue princípios de respeito 

aos direitos humanos e nega-se a empregar violência gratuita contra o civil, é visto 

com desconfiança, como “fraco”. 

 O vocábulo “covardia” encontrado como um dos possíveis elementos do 

núcleo central da representação social sobre violência, reside no reconhecimento de 

que – independente de constituir um elemento de aquisição de prestígio entre 

integrantes da Corporação – ela é exercida com o emprego de uma força, 

desnecessária, geralmente, por despreparo do agente, força esta que supera ou 

impede a capacidade de defesa do outro. A questão da virilidade, entendida como 

aptidão ao combate e ao exercício da violência, conforme visto anteriormente, 

propicia aos sujeitos uma suposta “superioridade”, o que faz com que a violência 

física contra o cidadão comum, seja encarada como “covardia”. Todavia, a covardia 

caracteriza-se como tal, quando a violência é praticada contra aquele que é visto 

como cidadão ou como um “trabalhador”, de quem não se espera uma reação e que 

vive dentro da ordem estabelecida. Se o agredido for um indivíduo considerado 

como “bandido”, a agressão não se configura violência, pois o que importa é a 

eliminação do “inimigo”, o fim ou sofrimento daquele que representa a antítese do 

policial. Neste sentido, observo que a representação construída pelos sujeitos 

acerca do “ser policial”, tem como um dos elementos que constituem o núcleo 

central, a evocação “militar”, o que acarreta uma série de comportamentos próprios. 

A visão do militar é a do combate, do alcançar o objetivo a qualquer custo, incluindo-

se aí a morte do “inimigo”, diferentemente da visão que deve nortear a conduta do 

policial, pois em oposição a sua atuação não encontramos o inimigo no sentido da 

guerra, todavia o cidadão infrator, portador de direitos enquanto ser humano, 

incluindo-se a vida, a ampla defesa, o contraditório e um julgamento justo na forma 

da lei vigente.  
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 A evocação “desrespeito” – encontrada como constitutiva do núcleo central da 

representação social de violência – remete a uma análise similar àquela empregada 

ao vocábulo “covardia”, no que tange como e a quem é dirigida a violência. 

Considero o termo como, essencialmente, ligado à prática de violência simbólica, 

ainda que em alguns casos seja empregado no sentido de justificar a prática de 

violência física.  

Verifica-se no quadrante de centralidade da representação que os termos 

“falta de educação” (quadrante superior direito) tem estreita ligação com o 

desrespeito, podendo ser entendido dentro da perspectiva da falta de respeito às 

convenções estabelecidas dentro do sentido de “ordem” – imposto pelas categorias 

dominantes –, no qual define-se uma “hierarquia social”, onde desenvolvem-se 

relações com indivíduos considerados superiores e com aqueles que são 

“classificados” como “mais frágeis” ou “mais fracos”. Nesse sentido, o policial ao 

dirigir-se àqueles reconhecidos como superiores (não obrigatoriamente no interior da 

Corporação), deve fazê-lo com a devida demonstração de que reconhece seu maior 

capital (seja simbólico, social, econômico ou político), isto é, sua maior “força” e, é 

aí, que se verificam as relações de subordinação e reprodução dessa ordem 

imposta. Por outro lado, encontram-se as relações com as categorias apontadas 

como inferiores, onde, na visão dos sujeitos, deve-se empregar a 

“condescendência”, para com aqueles que são vistos como submissos àquela 

mesma ordem, que acatam e reconhecem a autoridade da polícia (os que gozam do 

estatuto de “trabalhadores” e “homens de bem”).  

Assim, entendo que a questão da virilidade, discutida nos parágrafos 

anteriores é bastante esclarecedora. O sentimento de superioridade ofertado pela 

virilidade, enquanto aptidão ao combate e ao exercício da violência (e que verifica-se 

inclusive no contingente feminino), remete à idéia do reconhecimento à 

superioridade ou fragilidade do outro, ou seja, aponta para o respeito, para a 

preservação da ordem social que lhe é posta como natural e que deve ser a razão 

de ser do exercício de sua atividade.     

Diante das considerações esboçadas, acredito ter sido possível a 

compreensão no que tange o questionamento levantado quanto à prática de 

violência policial contra as categorias menos privilegiadas. Naquilo que diz respeito 

ao rompimento na identidade do policial como parte dessas categorias, minha 

opinião é que há duas formas de encarar a questão. A primeira, volta-se aos 
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conceitos de enjeu, esboçado por Bernoux e illusio, conforme proposto por Bourdieu 

– ambos apresentados no capítulo 1 deste trabalho –, os quais evidenciam um 

“interesse”, uma “tendência” ou ainda uma predisposição para o jogo desenvolvido 

no interior do campo Polícia Militar. Minha percepção é que os sujeitos mantém uma 

prévia identificação com o habitus policial militar, ao qual tratei por cultura 

organizacional e, neste caso, não haveria uma total ruptura de identidade. A 

segunda maneira de observar a questão, considera que a inserção dos sujeitos 

nessa mesma cultura envolve um processo pleno de violência simbólica, que 

acarreta um conjunto de transformações que envolvem discursos e comportamentos, 

e finda por uma quase que total naturalização da violência física, como visto. Logo, 

torna-se possível compreender não há como os sujeitos identificarem-se na 

totalidade como integrantes daquelas categorias de onde foram oriundos, porque a 

partir do curso de formação, muitas de suas representações serão reelaboradas, 

visando a adequação ao “habitus policial militar”, como uma espécie de identidade 

de classe. 

Em seguida, analiso as representações sociais construídas pelos soldados 

com mais de 10 anos de serviço, acerca da violência, onde será possível observar 

se esses fenômenos se reproduzem ou se há mudanças no conteúdo dessa 

representação. 

 4.2 Soldados com tempo de serviço superior a 10 anos 

 Os procedimentos metodológicos visando levantar a representação social 

construída pelos sujeitos com tempo de serviço superior a 10 anos, relativamente à 

violência, foram similares aos estudos anteriormente relatados neste capítulo e no 

anterior.  

 Com o emprego do método da associação livre de palavras, obtive um total 

de 641 evocações, dentro de um conjunto de 238 palavras diferentes, seguindo o 

critério de similaridade léxica. Assim, no propósito de levantar os elementos centrais 

da representação e observando os indicadores já referidos neste capítulo 

(freqüência, rank e importância), tomei as três primeiras evocações, as quais, 

conforme já esclarecido, foram consideradas as mais significativas. A partir desses 

dados, foi construído o QUADRO 8, como se verifica a seguir.



167 

QUADRO 8 
Evocações segundo a ordem de classificação e a ordem média de evocação 

Violência é... – Soldados com tempo de serviço > 10 anos 
EVOCAÇÃO 1ª 

Evoc. 
2ª 

Evoc. 
3ª 

Evoc. 
Total 
Evoc. 

Total 
Geral 

OME

Espancamento  11 8 7 26 36 1,84 
Ignorância 6 13 10 29 32 2,13 
Desrespeito 9 9 5 23 29 1,83 
Autoritarismo 5 5 8 18 24 2,17 
Maldade  8 2 3 13 23 1,61 
Crime 5 2 4 11 12 1,91 
Desonestidade 4 6 0 10 17 1,60 
Matar 4 2 3 9 15 1,89 
Desigualdade Social 4 2 1 7 16 1,57 
Evitável 5 1 1 7 26 1,43 
Falta de Educação 3 3 1 7 10 1,71 
Covardia 3 0 3 6 6 2,00 
Despreparo 2 1 3 6 14 2,17 
Impunidade 1 2 2 5 14 2,20 
Estupro 1 2 0 3 24 1,67 
Injustiça  3 0 0 3 11 1,00 
Desamor 0 1 1 2 6 2,50 
Deslealdade 1 1 0 2 8 1,50 
Extorção 1 1 0 2 9 1,50 
Inoperância do Estado 1 1 0 2 5 1,50 

TOTAL 79 67 55 201 342 35,73
Fonte: Pesquisa realizada junto ao efetivo de soldados da PMRN – out. / nov., 2006  

 Calculada a correlação entre os vocábulos de maior freqüência de evocação e 

aqueles considerados pelos sujeitos como os mais importantes, utilizando-se o 

coeficiente de correlação de Spearm,  encontrou-se um resultado de 0,31, isto é, 

uma correlação fraca, conforme a representação gráfica expressa no GRÁFICO 10. 
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GRÁFICO 10 
Representação gráfica da correlação entre freqüência de evocações dos vocábulos 

e sua importância – Violência é... – Soldados com tempo de serviço > 10 anos 

  

  

Ao estabelecer o quadrante de centralidade da representação social 

elaborada pelos sujeitos sobre a violência (FIG. 5), calculei a média das ordens 

médias e a freqüência média dos vocábulos constantes no  QUADRO 8, conforme 

apresentado abaixo. 
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FIGURA 5 – Quadrante de centralidade da representação social sobre o que é 
violência – Soldados com tempo de serviço > 10 anos  

   

  

Percebe-se através do quadrante de centralidade que as evocações maldade 

e desonestidade são aquelas que possuem maior probabilidade de compor o 

núcleo central da representação social da violência. Desta forma, há uma indicação 

que para os soldados com tempo de serviço maior que dez anos, a representação 

social da violência tem um caráter mais simbólico do que para os mais novos. 

Entendo que, por não precisarem mais provar ao grupo questões como 

“operacionalidade”, “masculinidade” e outros elementos de inclusão – conforme já 

analisado neste capítulo –, os policiais mais antigos, em sua maioria, devidamente 

inseridos no âmago da cultura organizacional, não identificam a violência física como 

algo tão significativo enquanto violência, todavia sua percepção, parece estar 

voltada no sentido de que esse tipo de conduta é inerente à função e justificável em 

seu emprego, como forma de “fazer cumprir a lei”, principalmente, contra as classes 

consideradas “perigosas”. E como foi visto, esse é um processo de dominação, de 

preservação de uma “ordem” estabelecida.  

Considero que não se deve desvincular a representação que o policial 

constrói sobre o “ser policial”, isto é, sua identidade profissional – que lhe confere um 

lugar, um status no espaço social – e aquela que constrói relativamente à violência. 

Isto porque ambas fazem parte de um conjunto de saberes, discursos e 

comportamentos, que comporão sua identidade e que são resultantes dos múltiplos 

habitus dos campos onde estão inseridos os sujeitos (FIG. 6).  
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         FIGURA 6 – Diagrama relacional identidade-habitus 

Habitus 1 Habitus 2

Habitus 3......Habitus n

Campo 1 Campo 2

Campo 3... ... Campo n

ESPAÇO SOCIAL
(Cultura)

Conjunto das diversas 
Representações Sociais

Identidade

                          Fonte: Elaboração própria

Assim, retomando a representação social dos soldados mais antigos quanto à 

função da qual estão investidos, encontrou-se uma percepção do policial como 

“funcionário público” e “militar”, ou, como registrei no terceiro capítulo, um servidor 

do Estado, regido por um conjunto de valores, onde a honra e o orgulho pessoal, 

estão incorporados ao vocábulo “honestidade”, no sentido de representar aquele que 

se opõe ao que rouba, ao que se apropria indevidamente do que pertence a outrem. 

Logo, o vocábulo desonestidade, enquanto elemento do núcleo duro da 

representação social de violência, exprime não só a antítese daquilo que é “ser 

policial” todavia, aponta para uma questão que considero fundamental: a relação 

entre as classes mais privilegiadas economicamente e a pobreza.  

 O explicativo de que a pobreza é a causa da violência contida na sociedade, 

em especial, nas áreas urbanas, mostra-se discriminatório e vazio de 

fundamentação. A pobreza, as desigualdades, o desemprego e outras questões 

sociais presentes na sociedade brasileira, constituem, indubitavelmente, importantes 

variáveis na constituição do fenômeno da violência. Não se pode pretender que 

essas sejam os únicos elementos que irão compor o quadro de ações agressivas e 

de crimes, transcorridos no território nacional, porquanto o termo violência é 

polissêmico, isto é, ata-se a uma “teia de significados” (GEERTZ, 1989). Porém, não 
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se deve esquecer as proposições de Chevigny, já apresentadas neste capítulo, ao 

referir-se a responsabilidade que é atribuída aos pobres, no que se refere à 

ocorrência de alguns males sociais, o que, segundo o autor, “vem em resposta aos 

medos das elites e das classes médias” (CHEVIGNY, op cit, p. 67).  A visão 

histórica, que ainda hoje, permeia o imaginário da sociedade brasileira, entende 

pobreza como termo sinônimo de violência e de crime, ou seja, uma percepção do 

ponto de vista meramente estrutural-econômico. Logo, ser pobre, neste sentido, é 

encarado como ser desonesto ou tendencioso à desonestidade, a apropriar-se 

daquilo que não é seu, como meio de sobrevivência ou de obter algo fora de sua 

condição sócio-econômica. Daí a permanente desconfiança para com pessoas que 

prestam serviços domésticos ou que exercem funções consideradas de menor valor 

social. Ao longo dos tempos reprisam-se os episódios de suspeita e acusações, 

quase sempre infundadas: o escravo que se apropriava de algo pertencente ao seu 

senhor, o peão que roubava o fazendeiro, o balconista que surrupia porções da 

mercadoria de seu patrão ou o operário que subtrai material da empresa. O quadro é 

sempre o “menor” retirando do “maior”, uma idéia que bem reflete a preocupação 

das classes dominantes acerca da manutenção de seu domínio. Logo, essas são 

categorias que devem permanecer sob “vigilância” e controle constantes, ainda que 

isso implique em uso de força. Como assevera Muniz:

É como se a sociedade fosse composta por elementos suspeitos, que 
variam de acordo com o que é tido como suspeito em cada época, sejam 
eles, capoeiras, negros alforriados, comunistas, desempregados ou 
bandidos. (MUNIZ, 2007, p. 2) 

Fundado nessas considerações, deduzo que o conceito de honestidade e 

desonestidade – na forma de potencial para ser honesto ou não – apresentam-se 

para os sujeitos da pesquisa, como categorias distintivas de pertencimento social. 

Embora não tenha a pretensão de apresentar conclusões definitivas à questão, meu 

pensamento reside no fato dos sujeitos ao representarem a violência como 

“desonestidade”, identificam-se como alguém que não pertence às categorias 

consideradas “perigosas”, como um indivíduo que representa o Estado – como 

aquele a quem cabe estabelecer a ordem e preservá-la (lembro a representação do 

ser policial como funcionário público) – e que não reconhece a polícia como violenta, 
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por não praticar atos desonestos, à exceção de uns poucos policiais. E aí, cabe 

analisar essa proposição em dois aspectos.  

Em primeiro lugar, considero interessante perceber a representação 

construída pelos sujeitos quanto ao ser policial como ser militar, enquanto aquele 

que está propenso ao “combate” ao crime, que se submete à disciplina e investe-se 

da condição de defensor do interesse do Estado em detrimento do interesse do 

cidadão. Como militar, ele incorpora uma cultura rica de tradições, ritos e princípios, 

onde o “amor a verdade” e a “honestidade” são valores considerados indeléveis 

dessa categoria. Faço um parêntese, para lançar dois breves questionamentos 

sobre que “verdade” seria esta e ainda, se a honestidade, em seu simbolismo 

valorativo, não seria uma forma de garantir que o elemento de coerção do Estado 

(no caso, a polícia), não investiria contra as categorias dominantes da sociedade, 

isto é, contra aqueles aos quais estaria servindo, na realidade (algo do tipo, o servo 

ferir seu próprio senhor)? Não me prenderei a comentar tais interrogações, por 

considerar que ao tentar respondê-las, fugiria dos limites desta pesquisa.  

Todavia, uma questão poderia ser levantada dentro da análise da evocação 

desonestidade – considerando que a honestidade como visto, constitui valor 

fundamental à polícia e à condição de militar (além da hierarquia e da disciplina). 

Trata-se da extorsão praticada por integrantes da Corporação e que, à época da 

pesquisa, era alvo da atenção e de múltiplos comentários por parte da mídia e de 

variados segmentos da sociedade. Acredito que o fato contribuiu para reforçar essa 

representação de violência como desonestidade, mesmo porque, em diversos casos, 

investiga-se que os acusados supostamente teriam assassinado suas vítimas. Esse 

tipo de atitude apresenta-se como negativa para os sujeitos, contrária aos acordos 

delineados no cerne da cultura vigente na Instituição. Inicialmente, no caso dos 

soldados mais antigos, por romper com valores tradicionais, entendidos como 

decorrentes de uma educação doméstica e de princípios religiosos, isto é, integram 

um conjunto de elementos que funcionam como lastro identitário para os sujeitos. 

Em segundo lugar, por abrir um espaço para que a polícia seja comparada aquele 

que seria o seu antítipo, o bandido ou o infrator da lei, isto é, uma perda de 

identidade e, conseqüente perda de poder simbólico; finalmente, pela própria 

motivação das mortes. Muito embora as vítimas dos homicídios fossem 

considerados “marginais”, situação na qual o ato de matar, a princípio, não seria 

percebido pelos sujeitos como tão significativo,  o que importa no caso é a 
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desonestidade que se tenta encobrir, o “acordo” efetuado com alguém que deve 

estar sempre no papel de “inimigo” a quem se deve combater, de “oposição” ao 

policial, logo, mostra-se como uma traição, uma ruptura do pacto existente entre os 

membros da categoria.  

Percebí, ao longo da pesquisa e pela convivência com a cultura 

organizacional, que há uma espécie de classificação por níveis de honestidade 

dentre os soldados. Desta feita, a extorsão é “classificada” de forma diferente do 

“recebimento de propina”, ou seja, de diversos casos de corrupção ativa e passiva (a 

chamada “bola” no jargão policial), os quais são, quase que invariavelmente, alvo de 

justificativas como o “baixo salário”, “não era uma infração tão grave”, “uma mão lava 

a outra”, etc. Dentro dessa classificação, os sujeitos consideram essa conduta de 

menor gravidade do que a extorsão e a espoliação de pessoas, praticamente perde 

o caráter de violência e desonestidade, quando ocorre contra determinadas 

categorias, como, por exemplo, travestis, prostitutas, desocupados, meninos de rua, 

entre outras, desde que os indivíduos abordados não pertençam às classes 

dominantes.  

Existem ainda, situações nas quais a “propina” é desconsiderada como 

violência ou desonestidade, a partir do momento que não envolve recurso 

monetário, mas outra moeda de troca. Por exemplo, os casos em que patrulhas 

policiais motorizadas mantêm-se paradas junto a estabelecimentos como padarias, 

pizzarias, supermercados, lanchonetes, em troca de lanches e/ou mercadorias. Esse 

tipo de atitude, embora seja uma forma de corrupção, não é considerada como tal 

pelos sujeitos. Atribuo esse tipo de comportamento ao elemento cultural conhecido 

por “jeitinho” que, consoante as considerações de Barbosa: 

É sempre uma forma “especial” de se resolver algum problema ou situação 
difícil ou proibida, ou uma solução criativa para alguma emergência, seja 
sob a forma de burla a alguma regra ou norma preestabelecida, seja sob a 
forma de conciliação, esperteza ou habilidade. (BARBOSA; 1992; p. 32) 

A abordagem de Barbosa, contribui sobremaneira para a compreensão de 

mecanismos de negociação entre os indivíduos, nem sempre legais ou lícitos, porém 

validados socialmente e que se reproduzem no ambiente interno da Corporação, 

devidamente adequados à cultura organizacional, como no caso da classificação a 

qual fiz referência anteriormente. Para uma melhor compreensão, farei uso de um 
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esquema gráfico adaptado de Barbosa, o qual pode expressar aquilo que chamei de 

classificação por nível de honestidade (FIG. 7).  

FIGURA 7 – Esquema demonstrativo de classificação por nível de honestidade 

NÍVEL DE HONESTIDADE 

Cultura Organizacional

valor identitário (pessoal e institucional) favor violência

( + ) ( + ) / ( - ) ( - )

Favor Jeito corrupção

positivo Negativo

Adaptado de BARBOSA, op cit, p. 33. 

O segundo aspecto a ser analisado reside na “ausência” do elemento mais 

concreto da violência, fato que reputo à naturalização do fenômeno pela inserção 

dos sujeitos na cultura organizacional, ou seja, o soldado, à medida que o tempo de 

serviço aumenta, incorpora plenamente o habitus policial militar. Como propõem 

Bourdieu e Wacquant: 

Relação entre o habitus e o campo é antes de tudo uma relação de 
condicionamento: o campo estrutura o habitus, que é o produto da 
incorporação da necessidade imanente desse campo ou de um conjunto de 
campos mais ou menos concordantes [...] Mas é também uma relação de 
conhecimento ou de construção cognitiva: o habitus contribui para constituir 
o campo como mundo significante, dotado de sentido e de valor, no qual 
vale a pena investir energia [...] a realidade social existe, por assim dizer, 
duas vezes, nas coisas e nos cérebros, nos campos e nos habitus, no 
exterior e no interior dos agentes. E, quando o habitus entra em relação com 
o mundo social do qual ele é o produto, sente-se como um peixe dentro 
d’água e o mundo lhe parece natural [...]; é porque ele me produziu, porque 
ele produziu as categorias que eu lhe aplico, que ele me parece natural, 
evidente. (BOURDIEU & WACQUANT apud BONNEWITZ, op cit, p. 85) 

Penso que se o habitus é estruturado pelo campo, desenvolvendo de acordo 

com esse mesmo campo lógicas e estratégias que se lhe tornam naturais, a 

violência física em não aparecendo com maior evidência na representação social 

construída pelos sujeitos com tempo de serviço superior a dez anos acerca do 

fenômeno, é um forte indicativo que é encarada como “natural”, ou melhor, como 

inerente à função policial. De acordo com Soares:  
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Nós somos herdeiros da ditadura e do Brasil escravocrata, até porque o que 
tem marcado a história brasileira é a continuidade. Nós temos sofrido muitas 
mudanças. O Brasil, melhorou, se tornou mais livre e menos brutal nas 
relações sociais. Mas essas mudanças estiveram sempre circunscritas por 
limites estreitos e o que marcou fundamentalmente a história do Brasil foi 
sobretudo a continuidade e a conciliação das elites. As transformações 
foram negociadas por cima e há o caráter autoritário de todo este processo 
histórico. No caso particular das polícias ela foi esquecida [...] É como se 
nós, na Constituição, tivéssemos partido para o mundo da democracia e 
esquecido em casa ou na caserna a polícia da ditadura. Nós esquecemos 
que teríamos que discutir as mudanças na polícia para adaptá-la aos novos 
tempos democráticos. E o capítulo da repressão policial, o capítulo 
pertinente à manutenção da ordem pública ficou esquecido e nós acabamos 
reproduzindo os padrões tradicionais que as ditaduras apenas 
radicalizaram. (SOARES, 2007, p. 2)  

Portanto, pela construção histórico-cultural do conceito de polícia no Brasil 

(capítulo 2) e como decorrência dessa omissão, abordada por Soares, atuar de 

forma violenta, não provoca estranhamento à polícia, que considera parte de seu 

papel agir dessa forma, sempre justificando que estava – e está – cumprindo a lei ou 

no cumprimento do dever. Logo, mesmo percebendo a violência física no cotidiano 

de suas ações, os sujeitos objetivam a desonestidade – uma violência de caráter 

mais simbólico – como algo mais negativo, mais prejudicial, desvinculado da 

realidade ou do dever/ser do policial. 

  O vocábulo maldade implica em um discurso onde os sujeitos encaram 

os novos policiais como indivíduos de uma “índole” diferente, com valores ético-

morais frágeis e que empregam a violência sem que haja “necessidade”. A fala 

comum é a de que “não se formam mais soldados como antes”. E o fundamento 

para essas afirmações recaem na comparação entre o modelo fortemente 

militarizado da formação policial empregado até meados da década de 1980, 

quando o processo de redemocratização do país tomou maior fôlego. Muniz 

discorrendo sobre a função social das polícias no Brasil ao longo da história, observa 

que:  

Ela foram, ao longo de 160 anos, mais instrumentos militares do que 
propriamente organismos policiais [...] Ao longo da tradição brasileira se 
confundiu segurança pública com segurança interna e defesa nacional. 
Numa sociedade em que estas noções e conceitos estão confundidos, a 
segurança é assunto exclusivo e reservado do Estado, e não cabe e nem 
compete perceber o cidadão como um cliente desta polícia. O cliente dos 
mecanismos de regulação social se torna o próprio Estado. É evidente que 
isto criou este hiato histórico entre a polícia e a comunidade. (MUNIZ, op cit, 
p. 2) 
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As proposições de Muniz, trazem portanto, luz sobre a questão das diferentes 

formações de policiais. Suas reflexões dizem respeito a um modelo de cultura 

organizacional que perdurou – e mantém ainda fortes sinais de existência – nas 

Corporações policiais. Com a redemocratização, ressalvada a omissão da polícia 

desse processo, como pondera Soares (2007), o Estado vem desenvolvendo 

tentativas de promover uma mudança nos padrões de ação das polícias, buscando 

adaptá-las ao novo contexto social vigente no país. No âmbito das instituições, os 

policiais mais antigos mantêm-se resistentes às investidas na tentativa de promover 

tais transformações institucionais, arraigados ao antigo modelo autoritário, 

caracterizado por uma visão belicista, truculenta e eivada de vícios legais. Como 

seria de se esperar mantêm um certo afastamento do cidadão, como uma tentativa 

de preservar um pseudo-monopólio de conhecimento no campo da segurança 

pública e sua característica função de defensor do Estado. Quando as novas turmas 

de soldados chegam à Instituição, com formação acadêmica e, no caso da Polícia 

Militar do Rio Grande do Norte, com uma destinação declarada pelo Comando, de 

serem destinados ao policiamento comunitário, ocorre um certo conflito entre as 

duas realidades da soldadesca, mesmo estando sob uma cultura organizacional 

única.  

 Os mais antigos fazem uso da violência física em diversos procedimentos 

operacionais como elemento natural de sua prática cotidiana, sem que essa 

violência seja alvo de processos conscientes de reflexão. Não há necessidade de se 

afirmarem mais como operacionais ou “machos”, o tempo de serviço, as 

experiências passadas, a história de vida na Corporação e o maior conhecimento 

das regras do “jogo” na cultura da instituição, conferem-lhe um capital simbólico que 

lhes permitem preservar suas posições no campo. Assim, o que passa a servir como 

parâmetro de violência são valores ou princípios presentes no imaginário da 

soldadesca, entre eles a honestidade e a idéia de que a violência só se caracteriza 

como tal, a partir do momento que é empregada contra aqueles classificados como 

cidadãos ou trabalhadores pobres. Os soldados mais modernos – os mais novos na 

PM –, em sua maioria, os dados empíricos demonstram, possuem melhor formação 

escolar, sua convivência com as mudanças sócio-políticas ocorridas no país, aliada 

à aplicação de novos parâmetros para a formação das forças policiais, minimizam, 

ainda que inconscientemente e de forma involuntária, a característica marcadamente 

militar na conduta dos policiais. Desta feita, compõem-se relações mais flexíveis 
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entre superiores e subordinados e o conhecimento recebe maior valoração do que a 

autoridade hierárquica em si. Apesar disso, por absorverem elementos de um ethos 

social onde a violência constitui uma espécie de linguagem, a ética em muitas 

ocasiões é relacional e não uma questão absoluta e as instituições que outrora 

compunham uma base de valores que emprestavam uma identidade ao indivíduo 

entraram em crise, considero que é natural a ocorrência de uma fragilidade de 

princípios ou a não absorção de alguns elementos mais conservadores da cultura 

organizacional da PM. Deduzo, portanto, que não deve ser totalmente estranhável 

que a prática de atos considerados “desonestos”, enquanto violência simbólica, 

encontre maior espaço em meio aos soldados mais modernos.  

4.3 A Polícia é violenta? 

O quesito número 8 do questionário aplicado junto aos soldados, objetivou 

verificar se os sujeitos considerariam a PMRN uma Corporação violenta. Contudo, 

pode-se efetuar uma outra leitura quanto a esse questionamento, isto é: você admite 

que há prática de violência por parte dos policiais militares no Rio Grande do Norte?, 

ou ainda, você é violento? As respostas obtidas foram registradas conforme na 

TABELA 6 abaixo e constam dos GRÁFICOS 11 e 12. 

TABELA 6   
A polícia é violenta? 

Tempo de 
Serviço 

Não Às Vezes Freqüentemente Sim Não 
respondeu 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 
≤ 10 anos 91 39 127 55 5 2 2 1 8 3 
> 10 anos 43 34 72 57 3 2 2 2 6 5 

Fonte: Pesquisa realizada junto ao efetivo de soldados da PMRN – out. / nov., 2006 
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polícia não é violenta, apesar de perceberem a prática de violência em suas ações 

cotidianas.  

Entendo que os dados presentemente apresentados confirmam o processo de 

naturalização ocorrido dentro da instituição policial, de uma violência cujo 

nascedouro encontra-se na própria sociedade. Evidentemente, não pretendo com 

essa afirmação “isentar” a polícia de suas práticas violentas, todavia deve-se 

perceber, como afirma Porto, que a representação da sociedade brasileira como 

uma sociedade violenta: 

[...] faz da violência uma categoria articuladora e organizadora de ações. 
Constrói uma conexão de sentido entre o imaginário e as práticas, e abarca 
amplos setores da vida social; envolve atores tanto na sociedade civil como 
no aparato de segurança. A ressalva vale de todos os modos, ainda que 
essa não seja uma especificidade brasileira e, como alguns podem estar 
pensando, o mundo todo seja assim. (PORTO, op cit, p. 139) 

Considere-se ainda, que, por aproximadamente dois séculos, em suas mais 

variadas formas, a Polícia Militar se apresenta como um instrumento de controle 

social, a serviço do Estado e não do cidadão. Como afirma Muniz “no caso brasileiro, 

as nossas organizações, apesar de serem bicentenárias, são apenas balzaquianas 

no que diz respeito à tentativa de serem polícias de verdade” (op cit, p. 2). A visão 

militarizada das questões de segurança pública, fomentou na instituição o 

surgimento de paradigmas e conceitos voltados para uma conduta de guerra, para 

um comportamento onde a desconfiança e o estranhamento no imaginário policial. E 

aí, volto a fazer referência à suspeição como atributo de categorias que, em cada 

época, contrariavam ou eram vistas como potencialmente perigosas, aos interesses 

das categorias dominantes. Neste viés, a atividade policial deixa de atender ao 

aspecto da administração dos conflitos, que poderiam se constituir fatores de 

desenvolvimento das relações de sociabilidade, para funcionar como elemento de 

mera coerção, controle, vigilância e, em determinadas ocasiões, força punitiva. Em 

minha opinião, esse pensamento é uma forte variável na composição do discurso 

dos aumentos de efetivo, da compra de armamentos, munições e viaturas, como a 

fórmula dos governos estaduais para reduzir a violência e a criminalidade. Acreditam 

que aumentando o poderio bélico e o quantitativo de policiais, obterão resultados 

significativos nas ações de segurança pública, favorecendo estratégias mais 

belicosas em detrimento da negociação e das ações essencialmente preventivas. E 
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esse é também o discurso da PM que acresce a este “rol de ingredientes”, a 

melhoria salarial dos policiais. 

  Esse tipo de postura, reflete bem a idéia de dominação pelo medo, de 

imposição da ordem pela força, o pensamento de resistência e eliminação de toda e 

qualquer iniciativa que possa redundar em mudança, em transformação e até em 

reflexão. Condutas assim, são classificadas como “rebeldia”, insurreição, indisciplina, 

transgressão e coisas semelhantes. Daí ser interessante a preservação de uma 

força militarizada, com potencial para o emprego da violência “legítima” e cuja 

cultura organizacional, “naturalmente” se oporá àquilo que foge à ordem referida 

como “normal” ou “legal”. Considero, portanto, que tais ponderações apontam para a 

perspectiva de construção de uma representação social de polícia e de violência 

policial, onde a truculência, a agressão e o emprego de força, sejam considerados 

elementos naturais do papel desempenhado pela instituição. Daí, considerar a 

polícia violenta “às vezes” seria, ainda, um discurso, a princípio, politicamente 

correto por parte dos sujeitos pesquisados, porém uma declaração velada da 

aceitação dessa violência como elemento necessário à ordenação, disciplina e 

salvaguarda da sociedade.  

Acredito que a hipótese levantada inicialmente neste trabalho, tenha sido 

confirmada, ou seja, as representações sociais construídas pelos sujeitos 

relativamente ao “ser policial” e à violência, mais especificamente, à “violência 

policial” são, inicialmente, elaboradas no contexto da sociedade e reelaboradas pela 

ação do habitus policial militar. Como, portanto, seria possível mudar a atitude da 

polícia, minimizando a prática de violência pelos integrantes da Corporação, se a 

raiz do problema reside na representação de polícia que permeia o imaginário da 

sociedade como um todo? Sem a intenção de ser conclusivo com relação ao 

assunto, nas considerações finais deste trabalho, apresento algumas reflexões neste 

sentido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Inicio essas considerações, retomando o questionamento efetuado no último 

parágrafo do capítulo 4: como seria possível mudar a atitude da polícia, minimizando 

a prática de violência pelos integrantes da Corporação, se a raiz do problema reside 

na representação de polícia que permeia o imaginário da sociedade como um todo? 

Acredito que a resposta para essa pergunta, requer uma breve revisão do conteúdo 

dos capítulos que compõem esse trabalho.  

 No primeiro capítulo, busquei apresentar o caráter polissêmico do qual se 

reveste fenômeno da violência na contemporaneidade, o que implica em uma 

revisão hermenêutica de seus discursos e de suas práticas, considerando a 

complexidade que alcança e a multiplicidade de variáveis envolvidas em seu 

desenvolvimento. Assim, em minha opinião, uma análise mais ampla da violência no 

mundo atual aponta para esquemas interpretativos em que se conciliem a teoria 

sobre a ação e a estrutura, isto é, onde “o visível [a estrutura] (inserção minha), o 

que é dado imediatamente, esconde o invisível que o determina”, como propõe 

Bourdieu (2004, p. 153).  

Dentro dessa visão, nossa fundamentação teórica repousou sobre os estudos 

de Pierre Bourdieu sobre o habitus, conjuntamente, à teoria das Representações 

Sociais, conforme elaborada por Serge Moscovici, a teoria Complementar do Núcleo 

Central da Representação, concebida por Jean-Claude Abric e à Antropologia 

Interpretativa de Cliford Geertz. A premissa inicial considerava refletir a violência 

como construção histórico-cultural e elemento identitário dos policiais militares, 

refletindo sobre o processo de interiorização da exterioridade pela categoria e a 

reprodução das relações de poder no contexto da PMRN.  

A hipótese fundamental do trabalho consiste no fato que, apesar das 

mudanças transcorridas na sociedade brasileira, em especial a partir da Constituição 

Federal de 1988, a PMRN manteve em sua cultura organizacional elementos que se 

contrapõem às exigências sociais contemporâneas quanto ao perfil e a atividade 

profissional de segurança pública. Isto esta violência praticada pelos soldados é, de 

certa forma, “esperada” e até “preservada” pela própria sociedade, dando a idéia de 

um processo de “violência autorizada”, o qual tem raízes na construção histórica do 

modelo policial como instrumento de controle social e defesa do Estado. 

Resumidamente, a proposição foi apresentar, hipoteticamente, o entendimento de 
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que a representação social dos soldados PM com relação à violência praticada pela 

categoria, embora elaborada dentro de um habitus próprio da Corporação, resulta de 

construções simbólicas, conceituais e de ordem histórica vigentes no contexto social 

onde estão inseridos. 

No segundo capítulo, procurei apresentar uma síntese da construção do 

conceito de polícia no Brasil, particularmente da Polícia Militar, partindo de um 

esboço histórico sobre a origem da instituição policial na Antiguidade. A idéia foi 

demonstrar, em segundo plano, que a modelagem estrutural da Corporação e suas 

atividades cotidianas, atendem a padrões sociais, políticos e econômicos vigentes 

na sociedade, reproduzindo, interiormente, as relações de poder e conflitos do 

espaço social onde está inserida.  

O terceiro capítulo, inicialmente, apresentou, além da caracterização dos 

sujeitos pesquisados nos aspectos mais oportunos à pesquisa, os procedimentos 

metodológicos adotados no levantamento e análise dos dados empíricos. Com o 

emprego do método da associação livre de palavras, desenvolvido por Abric, e a 

técnica empregada por Pierre Vergés, que combina a freqüência de emissão de 

palavras e a ordem em que são evocadas, procurei levantar os elementos 

pertencentes ao núcleo central da representação social – considerados mais 

significativos –, representação essa, construída pelos sujeitos e que teve por objeto 

o “ser policial”. Meu entendimento é que a compreensão sobre como os sujeitos 

apreendem a função policial, permite visualizar variáveis que estão diretamente 

ligadas à representação social que constroem de forma hegemônica sobre a 

violência e mais especificamente, a violência cometida pela polícia, bem como, 

indicadores sobre os elementos que “justificam” ou “legitimam” essa prática. Neste 

propósito e visando atender ao propósito de identificar possíveis variações nas 

percepções entre os grupos de soldados, dividimos a amostra em dois grupos 

distintos, utilizando o critério temporal, isto é, o tempo de serviço, sendo um grupo 

composto pelos soldados mais modernos (com tempo de serviço inferior ou igual a 

10 anos) e outro integrado pelos soldados mais antigos (com mais de 10 anos de 

serviço). 

A análise dos dados empíricos apontou para representações similares entre 

os dois grupos, no que tange a perceberem o ser policial como ser um servidor 

militar do Estado, ou seja, alguém que potencialmente está capacitado ao exercício 

da violência, legitimando esse exercício sua atuação em defesa e preservação da 
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ordem, isto é, “no cumprimento do dever” ou “no cumprimento da missão”. Conforme 

comentei nos capítulos anteriores, essa representação da função policial, não nasce 

no contexto da Corporação, todavia, tem origem no meio social, a partir do fato que 

atende à “intenção” das classes dominantes de “manter as coisas como estão”, ou 

seja, a imparcialidade policial é um mito, uma figura que integra o discurso 

institucional para mascarar sua real função de manter intactas as relações de poder 

vigentes na sociedade. Isto porém, não importa no fato das transformações 

ocorridas no ambiente social – incluindo suas relações conflitivas – não venham a se 

reproduzir internamente na polícia. Ao contrário, o ciclo de trocas que se estabelece, 

naturalmente entre os ambientes interno e externo da Corporação – exemplo da 

ação dos diversos habitus que atuam nas ações individuais – permite que essas 

mutações promovam mudanças culturais e que novas representações sociais sejam 

elaboradas. Nesse sentido, os policiais mais modernos, segundo meu entendimento, 

como uma resultante de um melhor nível de escolaridade, por sua maior convivência 

com o meio acadêmico (mais aberto á reflexão e ao debate) e por compartilharem 

mais de perto aos diversos avanços democráticos acontecidos na sociedade 

brasileira, nos últimos anos, evidenciam, ainda, a percepção do policial enquanto um 

trabalhador. E essa representação traz a reboque, um conjunto de categorias que 

vão desde a busca por uma identidade de classe, às questões que envolvem 

produção, relações de trabalho, poder e dominação, os quais abrem espaço para 

novas pesquisas acadêmicas. 

 Finalmente, o quarto capítulo voltou-se para a apreensão da representação 

social elaborada pelos soldados PM quanto à violência e, mais especificamente, à 

violência policial.  

Através da análise dos dados empíricos, observei que elementos da cultura 

brasileira – como hierarquia, autoritarismo e distinções sociais – e nordestina – a 

masculinidade e a rusticidade do homem –, somam-se à violência, enquanto 

categoria organizadora e explicativa da realidade, compondo um quadro de valores 

e conteúdos que orientam as condutas dos segmentos sociais. Daí, reafirmo que as 

desigualdades, traduzidas em relações de superioridade e inferioridade, dominação 

e submissão, reproduzem-se no comportamento da polícia dentro do desempenho 

de suas atividades, incluindo-se a prática de violência.  

Percebi que na organização das relações sociais, “visível” por meio de 

elementos histórico-culturais que implicam em estabelecer quem exerce o poder, 
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quem “dita as normas do jogo”, ou ainda quem está aonde, pode-se encontrar a 

chave para uma melhor compreensão da violência policial. Isto não indica que a 

polícia tenha um caráter meramente instrumental, isto é, seja apenas uma 

ferramenta das classes dominantes para impor sua visão de ordem social aos 

demais. Contudo, proponho que, numa espécie de “negociação”, ela reproduz em 

sua cultura organizacional e, por conseguinte, em sua conduta, as relações de 

dominação presentes na sociedade, enquanto assegura, desta feita, seu quantum 

de poder, seu locus social, escudada no discurso da “preservação da ordem”, do 

“cumprimento do dever e da missão”. Entendo que não haveria como explicar o fato 

da Corporação manter-se tão resistente às mudanças mais profundas ocorridas no 

cerne da sociedade. Seria essa a razão dos resultados relativamente pífios no que 

concerne às práticas policiais mais ligadas ao policiamento comunitário, aos 

princípios de respeito aos direitos humanos e à cidadania? Ou ainda, como explicar 

o considerável afastamento entre a polícia e os estratos sociais menos privilegiados? 

Ainda que as respostas para essas inquirições demandassem novas 

pesquisas, onde outras abordagens teóricas não privilegiadas no presente trabalho, 

poderiam esclarecê-las convenientemente, acredito que não se pode observá-las 

unicamente pela reprodução das relações de dominação social. Penso que é 

necessário considerar também, a situação de “estranhamento do outro”, porquanto o 

“outro” é considerado diferente e, como propõe Porto: 

Esse outro objetificado torna-se presa fácil da (para a) violência, sempre 
que está em questão a referência exacerbada ao eu e a seus desejos, 
expectativas, vontades. O narcisismo e o egoísmo contemporâneos são o 
verso da medalha que tem no individualismo e na violência sua outra face, 
como uma tônica do mundo moderno. (PORTO, op cit, p. 139) 

 Minha percepção é que a polícia elabora e incorpora uma identidade que a 

difere de outros segmentos, ou seja, o soldado em sua atividade, não mais se 

identifica como, por exemplo, o “João da Silva”, porém como o PM Silva, o qual vê o 

mundo a partir de uma outro prisma interpretativo. E é exatamente aí que noto a 

ação do habitus, enquanto sistema de disposições duráveis que funciona como o 

elemento que dá forma à percepção, à apreciação e à ação, que se efetiva em 

determinadas condições sociais. Como propus no primeiro capítulo, com base nas 

elaborações teóricas de Bourdieu e de Cuche, as classes ou grupos sociais diferem 

entre si pelos habitus diferentes que possuem, em conseqüência de não partilharem 
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as mesmas condições de existência, ocupando posições diferentes no espaço 

social. E, por essa ótica, compreendo que a violência praticada pelo soldado PM 

contra o cidadão comum, funciona como uma espécie de linguagem, que busca 

comunicar, “informar ao outro”, não só a diferença entre eles – um diálogo do tipo 

“eu sou militar, você é civil” ou “eu represento a ordem, você a rebeldia” – mas, 

também, a posição que o outro deve ocupar dentro dessa “ordem social”, o que 

indica uma reprodução das relações de poder e das crenças das classes mais 

favorecidas.  

 Em síntese, as representações sociais elaboradas pelos soldados PM quanto 

à violência policial mantêm estreita ligação com aquilo que atribuo como “identidade 

de classe”. Um esclarecimento que considero necessário, remete ao emprego do 

termo classe, que conceituo como uma categoria cognitiva, que ocupa um locus 

social, rege-se por um habitus específico e por um conjunto de representações 

próprias, que lhe sustentam uma identidade. Essa identidade implica, a priori na 

crença em determinados princípios, na adoção de estratégias e condutas no 

conjunto de relações com outras categorias. Como a identidade é construída a partir 

de referenciais que estão presentes no espaço social – o que o que mudaria de 

grupo para grupo, seriam as interpretações que se dão a estes referenciais – é 

possível que categorias, a meu ver, mais expressivas da cultura geral da sociedade 

(como, por exemplo, o poder) sejam reproduzidos pelo habitus de classe – enquanto 

cultura organizacional. 

 Esse processo de reprodução, ao qual fiz referência no parágrafo anterior, 

dentro da Polícia Militar ocorre sobremaneira, nos cursos de formação, onde 

algumas representações e valores, inseridos nesta ou naquela categoria pertencente 

ao imaginário social dos sujeitos e como frutos de uma construção histórico-cultural, 

são reelaborados de forma exacerbada, como forma de introduzir-lhes na cultura 

organizacional. Logo, mesmo que o neófito receba instruções sobre os Direitos 

Humanos ou seja orientado a adotar uma conduta de urbanidade e imparcialidade 

para com os diversos grupos sociais, o habitus de classe, estruturador das 

representações sociais desse policial, reproduzirá a cultura discriminatória, 

autoritária e violenta presente nas relações sociais. Um exemplo que pode ser 

empregado para refletir essa realidade, repousa na recomendação de que não deve 

tratar com truculência os cidadãos. Mas caberia perguntar: quem são os “cidadãos” 

para esse policial, ou melhor, quem, no contexto das representações 
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organizacionais, goza o status de cidadão? Ele mesmo, o policial, goza dessa 

cidadania? Nesse sentido, a práxis diária, regida por relações sociais autoritárias e 

até violentas, apontam que a cidadania, ainda se mantém a certa distância das 

categorias menos favorecidas no Rio Grande do Norte.  

 Diante do exposto, proponho que o problema da violência policial repousa na 

questão estrutural da Instituição, na qual ainda vigora, em larga escala, uma cultura 

organizacional recorrente aos períodos do escravismo, do mandonismo e da 

ditadura militar, onde seus dirigentes mantêm-se atados a um servilismo político, 

como nos tempos da República Velha, conforme foi discorrido no capítulo 2.  

 A preservação de um modelo militarizado, que se pretende manter 

unicamente pela rigidez dos princípios de hierarquia e disciplina, reproduz com certa 

intensidade – no próprio escalonamento de postos e graduações, bem como, em 

certos rituais específicos da caserna – as relações poder autoritárias, vigentes na 

sociedade, obstaculando uma maior participação de grupos considerados 

subalternos, privando-lhes de um sentido mais apurado de cidadania, de diálogo e 

negociação, o que, a meu ver, redunda em arbítrio, truculência e violência nas ações 

cotidianas da instituição, principalmente, envolvendo os soldados. Entendo, ainda, 

que o privilegiamento ou a exclusão deste ou daquele grupo, em decorrência de 

suas convicções político-partidárias, também evidenciam a reprodução de elementos 

presentes na estrutura social e que, refletem no comportamento e estratégias 

individuais na vida diária da Corporação.  

 Dentro desse panorama, compreendo que a afirmação de Soares (2004) 

sobre as polícias constituírem uma “omissão histórica” no processo de reforma 

institucional ocorrido na sociedade brasileira, sendo deixadas nos porões do 

passado autoritário, constituem uma realidade. Apesar dos avanços representados 

pela criação da Ouvidoria e da Corregedoria de Polícia, da realização de cursos, 

seminários e palestras, com conteúdo de ordem humanitária e voltados à proteção 

dos Direitos Humanos e das minorias, os resultados alcançados no sentido de 

reduzir a violência policial não foram tão expressivos. Mesmo que os dirigentes de 

polícia afirmem que as Corregedorias tem investigado as denúncias relativas aos 

mais diversos tipo de abusos cometidos por policiais, não acredito que punir 

disciplinarmente, condenar, excluir das fileiras, os quaisquer outras sanções poderão 

produzir grandes reduções na prática violenta por parte dos agentes policiais, em 

todas as suas formas e dimensões.  
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 Volto a afirmar que uma mudança estrutural, a partir de um novo modelo de 

polícia, cuja análise mais detalhada julgo não comportar nos limites deste trabalho, 

com uma cultura organizacional alicerçada em princípios democráticos e focada na 

defesa do cidadão – e não do Estado – poderá minimizar os índices de violência 

policial. Sem pretender ser repetitivo no discurso sobre segurança pública, relaciono, 

a seguir, algumas propostas que poderão, em minha opinião, em transformações 

positivas no desenvolvimento de uma polícia cidadã e que podem constituir objetos 

para novos estudos residem: 

 .  na desmilitarização da PM, considerando que o ethos militar volta-se para 

ações de combate, de defesa territorial enquanto a função policial é de natureza 

civil, visando a defesa do cidadão e de seus direitos;  

   . na reformulação administrativa e operacional da Corporação, hoje de 

características mecanicistas, com uma estrutura pesada e com ciclo decisório de 

cima para baixo; 

. na revisão de conceitos e paradigmas que norteiam os Centros de 

Formação, buscando maior aproximação com a Academia, buscando suporte no 

conhecimento teórico e na pesquisa, visando levantar dados, fomentar técnicas e 

propor mudanças que aprimorem o desempenho profissional, a aplicação da lei e 

deságüem em desenvolvimento, na melhoria das condições de vida e das relações 

sociais; 

. no investimento em técnicas e recursos, que facilitem a prática da atividade 

de polícia, com respeito aos princípios de cidadania, aos Direitos Humanos e com 

segurança para o policial e para a população;  

. na aproximação com os demais segmentos sociais, dentro da visão que a 

segurança é resultante da ação de múltiplos agentes e de um conjunto de variáveis 

que interagem entre si;  

. no fortalecimento das instituições de controle da atividade policial, em 

conformidade com os princípios de legalidade, transparência, cidadania e justiça. 

Utopia ? Sonho? Apenas idéias. É inviável, como já disse, discorrer sobre 

cada uma delas, de forma detalhada, dentro dos limites impostos para essa 

pesquisa.  

Ressalto que, diante do exposto ao longo dos capítulos contém o relato desta 

pesquisa, as hipóteses levantadas inicialmente, confirmam-se a partir da 

constatação, por meio da análise dos elementos centrais das representações sociais 
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construídas pelos sujeitos da amostra, tendo como objetos o ser policial e a 

violência, as quais apontam para uma reprodução de percepções e de relações 

autoritárias e hierárquicas contidas no âmago da sociedade, anteriores ao ingresso 

dos sujeitos na PM. Tais percepções possuem fortes indicativos de construções 

simbólicas, conceituais e de ordem histórica, as quais demonstram que a violência 

praticada pela polícia, em parte é “engendrada” e “legitimada” pelos estamentos 

sociais, tornando-se mais visível pela ação da instituição policial. A estrutura 

organizacional e o processo de formação encontrados na PM, encarregam-se de 

reelaborar tais percepções e aplicá-las na prática, através dos padrões de conduta 

adotados pela Corporação, como foi discorrido.   

Registro a vigilância e a luta permanentes para não permitir que minha 

percepção do problema fosse turvada pelas concepções pessoais relativas à 

Instituição, moldadas pelos quase 24 anos de serviço em seus quadros. A lente da 

cultura organizacional, poderia exacerbar a visão de alguns elementos empíricos e 

teóricos, bem como, mascarar outros, mantendo-lhes ocultos à observação. Creio, 

porém, que a proposta inicial desta pesquisa de estudar as representações sociais 

dos soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi atendida, ainda que esse 

não se constitua um trabalho conclusivo acerca do tema. Contudo, apresenta-se 

como uma contribuição para que outros pesquisadores possam aprofundar as 

reflexões consignadas em suas páginas ou discorrer sobre outras questões afins, 

seguindo “trilhas” que, certamente poderão ser identificadas por um olhar mais 

atento.    
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APÊNDICE A – Questionário aplicado junto aos soldados PM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
                              

Caro Policial, 
O presente questionário tem por finalidade auxiliar na obtenção de dados acerca de alguns 

aspectos do desempenho da atividade policial, os quais serão úteis na elaboração de um trabalho científico 
(dissertação), requisito final para a conclusão do Mestrado em Ciências Sociais. Sua colaboração é muito 
importante! Não é necessário que você se identifique. Garantimos que suas respostas serão mantidas 
emrigoroso sigilo. Grato por sua ajuda. 

QUESTIONÁRIO 
1. Qual a sua escolaridade ?
(  ) Ensino Fundamental completo (  ) Ensino Fundamental Incompleto (  ) Ensino Médio Incompleto 
(  ) Ensino Médio completo (  ) Ensino Superior incompleto (  ) Ensino Superior completo 
(  ) Pós-graduação incompleta (  ) Pós-graduação completa  

2. Há quanto tempo você é policial-militar ? 
(   ) de 1 a 3 anos  (   ) de 4 a 10 anos (   ) de 11 a 20 anos (   ) de 21 a 30 anos 

3. Qual o principal motivo de seu ingresso na Polícia Militar ? (marque apenas um, o principal)
(   ) Admiração pela profissão (   ) Estava desempregado (   ) Desejo de aventura 
(   ) Gosto pela vida militar (   ) Estabilidade no emprego (   ) Vontade de servir à sociedade 
(   )   Meu pai era policial  (   ) O salário é melhor  (   ) Outro(s) motivo(s) 

5. Escreva nos espaços abaixo, as palavras que podem expressar o que significa ser policial para você. À 
medida que as palavras vierem à sua mente, registre nos espaços observando a ordem numérica (por 
exemplo, para a primeira palavra, espaço nº 1).  

                     
1.       2.       3.       
                     

4.       5.       6.       

6. Das palavras que você escreveu, qual é na sua opinião a mais importante ?

__________________________________________________________________________________________ 

7. Escreva nos espaços abaixo as palavras que lhe vêm à mente quando se diz: violência é... (Proceda da 
mesma forma que no quesito anterior. Por exemplo, para a primeira palavra, espaço nº 1)   

                     
1.       2.       3.       
                     

4.       5.       6.       

8. Das palavras que você escreveu, qual é na sua opinião a mais importante ?

__________________________________________________________________________________________ 

9. Na sua opinião, a PMRN é violenta ? 
(  ) não (  ) às vezes (  ) frequentemente (  ) sim
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APÊNDICE B – Questionário aplicado junto aos oficiais PM  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

                              
          Senhor Oficial, 
          O presente questionário tem por finalidade auxiliar na obtenção de dados visando subsidiar 
trabalho científico (dissertação), requisito final para a conclusão do Mestrado em Ciências Sociais. Sua 
colaboração é muito importante! Não é necessário que você se identifique.  

Grato por sua ajuda. 

QUESTIONÁRIO 

1. Qual seu posto ?
(   ) Coronel PM (   ) Tenente Coronel PM (   ) Major PM 

(   ) Capitão PM (   ) Tenente PM 

2. Além dos cursos militares, o senhor cursou ou está cursando:
(  ) nível superior (   ) Especialização (   ) Mestrado 
(   ) Doutorado (   ) não cursei ou estou cursando

3. Considerando o período compreendido entre os anos 2000 a 2005, o senhor diria que a 
disciplina dos soldados na PMRN: 
(   ) melhorou muito (   ) melhorou pouco (   ) piorou muito 

(   ) piorou pouco (   ) Não sofreu variações  

Caso tenha variado, responda o quesito 4. 
4. Quais os principais fatores que contribuíram para essa mudança?

5. Considerando o período compreendido entre os anos 2000 a 2005, o senhor diria que a 
violência praticada por soldados na PMRN: 
(   ) aumentou muito (   ) aumentou pouco (   ) diminuiu muito 

(   ) diminuiu pouco (   ) Não sofreu variações  
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APÊNDICE C – Roteiro para entrevista com oficiais da Corregedoria Auxiliar de 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar 

1) De acordo com as conclusões apresentadas pelos procedimentos investigativos 
apurados pela Corregedoria e outros Oficiais da PMRN, considerando o período 
compreendido entre os anos 2000 e 2005, como se comportaram os índices de 
violência praticada por soldados da Polícia Militar? 

2) Considerando os policiais militares sindicados ou indiciados em Inquérito Policial 
Militar neste período, em média, qual o tempo de serviço da maioria? 

3) Observando, ainda, o tempo de serviço, houve alguma variação quanto ao tipo de 
violência praticada pelos policiais mais antigos e os mais novos?  

4) Se variou que tipos de violências correspondem a um e outro grupo? 

5) Que fatores poderiam ser atribuídos como causas dessa variação? 
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