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Resumo 

 

Este trabalho se decida à compreensão da violência no âmbito da Polícia Militar de 

Minas Gerai; um tema de difícil discussão em razão dos preconceitos e reservas com 

que o mesmo é tratado, porém, de muita relevância pela necessidade de superar os 

mitos e os tabus que o revestem. A preocupação e a curiosidade em desvendar 

algumas questões não respondidas incitam a escolha dessa temática, cujo objetivo 

principal é verificar quais são os principais fatores que influenciam a conduta violenta na 

polícia militar. Buscou-se suporte e sustentação em vários autores, dentre os quais, 

Durkheim, Bourdieu, Bandura e Hannah Arendt. Algumas teorias sociológicas e 

psicológicas foram utilizadas para a releitura dos traços, valores e crenças extraídos da 

cultura organizacional da polícia militar através das fontes bibliográficas e documentais 

disponíveis. Inicialmente, sugere-se que os fatores que influenciam a violência policial 

estariam contidos na estrutura cultural da instituição, sendo reproduzidos de geração à 

geração desde o marco de origem da polícia em meados do final do século XVIII. Após 

a análise procedida que levou em consideração tanto as teorias e os registros 

bibliográficos realizados quanto os relatos dos policiais que foram entrevistados, 

concluiu-se pela procedência da hipótese, ou seja, que os fatores que influenciam a 

violência policial se reproduzem através da cultura organizacional da Polícia Militar. 

Acrescentando que no âmbito interno da polícia, quer nas suas relações interpessoais, 

quer no processo de gestão, foram encontrados estímulos favoráveis à violência.  

Palavras chave: Violência policial; cultura; habitus; poder e autoridade. 
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Abstract 

 

This work was dedicated understanding of violence in military police in Minas Gerais. Which 

is a difficult subject to discuss because of the prejudice and reserve discussed, but it is 

important to overcome the myths and taboos that involve it. The worried and curiosity in 

discovering some matters not answered incentivized this research. The main objective is 

identify what are the main factories that influence violent military police behavior. In this 

research I look for support and back up in books of many different authors on the subject, 

among these authors I can mention the names Durkheim, Bourdieu, Bandura and Arendt. 

The sociological and psychological theories studied were used for understanding the 

characteristics believes taken out of the military police culture through available books and 

documents. In the begin with we believe the facts the influence military police violence are in 

the cultural structure of the institution, being passed on from one generation to another since 

the begin of the military police around the end of the 18 century. After an analysis all this 

information we can conclude that origin of military police violence comes from cultural military 

structure. I would also like to add that in the management and relationships of the military 

police we find behavior that encourages this violence. 

Key words: Police violence, culture, habitus, power and authority. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A história da civilização humana mostra que a violência constitui um 

fenômeno que acompanha o homem desde o surgimento das primeiras formas de 

sociedade primitiva. Na contemporaneidade a transformação e o aproveitamento de 

modernas tecnologias como armas, bem como a globalização das informações podem ter 

contribuído para a ampliação do domínio e para a divulgação ainda maior da violência 

promovendo a aproximação e a sua inserção de forma definitiva no cotidiano das pessoas. 

A violência policial se insere  nessa mesma trajetória, se descrevendo como 

um fato social comum do cotidiano da sociedade brasileira. Ela se apresenta como algo, que 

por alguma razão, se incorporou ao longo do tempo à prática, se tornando parte efetiva da 

realidade policial tanto como instrumento de resolução de conflito quanto elemento 

identitário do policial enquanto sujeito, o que se tornou uma preocupação. 

No início da década de noventa, verifica-se a abertura de uma nova agenda 

de discussão de direitos humanos, na qual a violência policial ocupa espaço significativo. É 

um processo que repercute a busca pela efetivação dos direitos recém-conquistados e 

inscritos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dessa forma, se até 

então o cenário nacional marcado pela vigência de leis duras e restritivas de direitos 

favorecia a conduta violenta do policial, a partir daí registra-se uma movimentação 

importante em direção à busca de mudanças desse quadro. Dallari (1998) em texto 

comemorativo dos cinquenta anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos retrata 

esse cenário ao dizer que, 

na década de oitenta, quando já se começava a falar em anistia para presos 
políticos, os exilados e os que tinham sofrido restrições graves em seus 
direitos por motivos políticos, começou a ser dada ênfase maior às 
denúncias de violências policiais e à prática de tortura contra suspeitos e 
presos comuns, velho hábito das polícias brasileiras. Esse procedimento 
desumano e injusto sempre foi tolerado e nunca mereceu maior atenção da 
imprensa, da sociedade e dos governos porque os torturados, quase sem 
exceção, eram pessoas pobres, sem a proteção de um advogado e sem 
acesso à imprensa e, sobretudo, vítimas de preconceitos sociais e raciais 
(DALLARI, 1998, p.35). 
  

A liberdade de imprensa recém-conquistada favoreceu e ampliou a  

discussão, viabilizando a publicidade de fatos graves relacionados ao assunto. Nesse 

período foram vários os casos de violência que ganharam repercussão internacional. As 

chacinas de Acari, Candelária e Vigário Geral no Rio de Janeiro somaram-se ao massacre 
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do Carandiru em São Paulo e ao confronto da polícia com sem terras em Eldorado do 

Carajás, no norte do país. 

É um sinal de que a violência policial ganha, nesse caso, notoriedade 

gerando preocupação na sociedade civil, nos governos e também nas próprias instituições 

policiais. A partir daí uma observação mais cuidadosa voltada para as práticas policiais, 

intensamente criticadas pelos estudiosos, permite observar um vasto campo de contradição 

que permeia a prática policial desejada no novo estágio político determinado pela 

redemocratização do país e aquela efetivada pela polícia no seu dia a dia.  

Há nesse contexto uma percepção crítica que expande o foco de observação 

para além das ações graves de violência policial, tornando-se também alvo de atenção 

àquelas condutas que até então eram tratadas como corriqueiras, mas que a partir desse 

momento passaram a ser consideradas ações truculentas, ríspidas e que constrangiam os 

cidadãos. É um sinal de maior exigência e determinação de controle da sociedade civil 

sobre a polícia.  

Em Minas Gerais, apesar de haver uma tradição em relação à qualidade das 

instituições policiais, tidas como as melhores do país, a polícia não consegue eximir-se 

desse tipo de problema. Se é verdade que as ocorrências de violência não colocam a polícia 

mineira em evidência, não se pode deixar de considerar que esse é um fenômeno real que 

se incorpora às preocupações locais como em todas as sociedades.  

Logo convém ressaltar que a escolha desse tema não teve a intenção de 

torná-lo um fato novo nem tampouco expressar que na atualidade a gravidade da violência 

policial seja maior do que em outras épocas; muito menos que haja destaque negativo em 

relação à atuação da polícia em Minas Gerai quando comparada às instituições dos demais 

Estados da federação.  

Pode-se dizer que a opção por esse tema decorre de uma situação natural 

movida pela curiosidade de um observador que se interessa em compreender um pouco 

mais sobre o comportamento do policial; saber o que está por trás do sujeito que se 

apresenta com traços de aparente impessoalidade; que tenta projetar a ideia de um 

profissional incansável, imparcial e neutro quando atua como mediador de conflitos.  

Através de observações mais atentas a esse sujeito é possível perceber 

indícios de contradição que podem direcionar para uma influência da formação e da 

construção cultural da instituição policial no jeito de ser e de agir do policial. Também a 

formação acadêmica e a construção cultural da instituição policial militar pode determinar 

um conflito entre o perfil do policial que se forma e o tipo de policial que a sociedade deseja.  
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Portanto, nesse imaginário movido pela curiosidade, afloram muitas questões 

para as quais não se tem respostas satisfatórias. Saber por que, mesmo que 

esporadicamente, o policial age com violência; por que os policiais são treinados para terem 

sempre a cara fechada, sendo que em muitas situações eles precisam levar alegria para as 

pessoas; entender por que, mesmo após um grande aparado jurídico, mudanças na 

legislação, muita cobrança por parte da sociedade civil e mudanças verificadas na polícia,  a 

violência sobrevive e se manifesta na conduta policial; são algumas dessas questões 

consideradas importantes. Embora sejam muitas as questões que incitam a pesquisa, 

adotou-se uma delas, através da qual se problematizou a temática com a seguinte 

indagação: Quais os principais fatores influenciam a violência na Polícia Militar de Minas 

Gerais? 

A resposta sinaliza para a existência de algumas contradições no âmbito 

interno da organização policial. Essas contradições se referem ao fato de haver no campo 

formal uma vasta legislação, normas, recomendações e regulamentos direcionados ao 

controle e contenção da violência, porém, no campo prático e no interior das relações 

pessoais, da subjetividade e da informalidade, verifica-se um comportamento divergente do 

que se recomenda. Logo a sobrevivência da conduta violenta na prática policial indica uma 

reprodução cultural que permeia as relações interpessoais e o processo de aprendizagem e 

formação profissional. 

A organização metodológica orientou-se por Gil (1995). Segundo o qual, toda 

pesquisa deve iniciar por uma questão solucionável e bem definida e posteriormente é 

recomendável que, para essa questão, seja formulada uma resposta provisória. Assim, 

propõe-se uma hipótese voltada para a crença de que os principais fatores que influenciam 

a violência policial se reproduzem através da cultura organizacional da Polícia Militar. O que 

sugere haver no âmbito interno da polícia, quer nas suas relações interpessoais quer no 

processo de gestão, estímulos favoráveis à violência. 

Essa possibilidade se justifica pela crença de que a conduta policial recebe 

condicionamento através da disciplina, que perpassa pela cultura do uso da força; da 

exaltação à virilidade, à concepção própria de autoridade na lógica da Polícia Militar; a 

pronta obediência às regras e outros aspectos que caracterizam a instituição policial e inclui 

a concepção de poder que agrega a violência como meio instrumental. 

Levando esses aspectos em consideração são apresentados a seguir alguns 

objetivos específicos que foram definidos, além do objetivo geral, que se destina a verificar 

quais os principais fatores influenciam a conduta violenta na Polícia Militar de Minas Gerais. 

Todos eles têm a finalidade de orientar a análise e promover a compreensão da violência na 

polícia militar: 
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a) Descrever a concepção de violência policial no âmbito da Polícia Militar de 

Minas Gerais; 

b) Identificar os principais valores e crenças que caracterizam a cultura 

organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais; 

c) Identificar a origem da natureza repressiva da atuação policial; 

d) Descrever o habitus disciplinar na Polícia Militar, investigando se nele há 

estímulos ao comportamento violento; 

e) Verificar se a conduta repressiva ou violenta é estimulada na Polícia Militar 

de Minas Gerais, analisando-se por amostragem as recompensas concedidas aos policiais 

militares do 10º Batalhão da Polícia Militar no ano 2009. 

 

Bases metodológicas 

 

O procedimento metodológico é algo necessário à qualificação científica do 

trabalho de pesquisa, sendo possível verificar através dele qual foi o caminho percorrido 

para a construção e produção do conhecimento acerca do objeto de estudo. E sendo o 

objeto de estudo a violência policial, procurou-se explicitar da melhor forma possível os 

caminhos percorridos, as dificuldades encontradas e o que foi feito para atingir os objetivos 

determinados.  

Embora seja correta a assertiva de que não cabe na plenitude ao pesquisador 

a escolha entre os métodos quantitativo ou qualitativo, essa foi uma definição sobre a qual 

houve convergência entre a sugestão agregada ao tema pela sua natureza e a intenção de 

explorar e seguir as orientações metodológicas cabíveis a uma pesquisa qualitativa.  

A esse respeito vale ressaltar que a predominância positivista na orientação 

dos estudos feitos na Polícia Militar de Minas Gerais. Essa forma de abordagem não oferece 

oportunidade de explorar devidamente muitos fenômenos que exigem para a sua 

compreensão uma análise sociológica. A violência policial se enquadra nesse contexto, 

tendo-se constatado que os vários estudos realizados sobre essa temática na polícia militar 

apresentam muitos números, incidências por região, por tipos de lesões provocadas, etc. 

Dados que são interessantes, mas deixam de explorar o fenômeno com a profundidade 

necessária. 

Acredita-se que a compreensão e a interpretação do comportamento humano 

constituem uma tarefa de alta complexidade, que não pode ser feita através de técnicas e 
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regras rígidas e inflexíveis, muito menos com a priorização de dados quantitativos e 

numéricos. Em razão disso optou-se por uma interpretação sociológica do fenômeno através 

da metodologia qualitativa. Desse modo, não foram considerados relevantes a quantidade 

de casos de violência policial ou quais os tipos de crimes foram registrados nem se houve 

mortes e muito menos se foram atingidos mais militares ou civis. A questão problematizada 

nessa análise foi a compreensão da violência policial através da identificação dos principais 

fatores que a influenciam. O desafio foi verificar o que exatamente influencia a conduta 

violenta, ou seja, por que o policial age assim, independente da incidência desse fenômeno 

ser grande ou pequena. 

Registra-se que, em face dessa escolha, inicialmente algumas questões 

geraram preocupação. A neutralidade e a imparcialidade, no que tange a relação entre o 

pesquisador com o objeto da pesquisa, podem se enquadrar nesse grupo. São questões 

normalmente suscitadas quando o método é qualitativo. No presente caso pode haver ainda 

um agravante que é o fato do pesquisador fazer parte da instituição policial alvo da pesquisa 

apesar de o mesmo já estar aposentado.  

Nesse sentido, para esclarecer essa situação, buscou-se o entendimento da 

professora Helena Martins1, para quem o trabalho de pesquisa sociológico tem necessidade 

do exercício da intuição e da imaginação como ocorre num trabalho artesanal, visto não só 

como condição para o aprofundamento da análise, mas também para que o pesquisador 

tenha a necessária liberdade intelectual para a sua produção. Assim se expressando: 

É preciso reconhecer que na pesquisa sociológica não é possível ignorar a 
influência da posição, da história biográfica, da educação, interesses e 
preconceitos do pesquisador. Com isso quero deixar claro que para mim, 
como para autores como Thiollent (1980) e Becker (1977), no trabalho de 
pesquisa sociológica, a neutralidade não existe e a objetividade é relativa, 
diferentemente do que ocorre no positivismo - do qual, aliás, partem muitas 
das críticas feitas à metodologia qualitativa (MARTINS, 2004, p.22). 

 

A representatividade constituiu igualmente uma preocupação nesta pesquisa. 

Diferentemente das fórmulas e regras que caracterizam os estudos quantitativos, agora há 

indagação sobre como garantir que os indivíduos escolhidos sejam representativos do 

conjunto do qual fazem parte.   Nesse caso Michelat (1980) orienta que: 

Numa pesquisa qualitativa, só um pequeno número de pessoas é 
interrogado. São escolhidas em função de critérios que nada têm de 
probabilístico (...). É, sobretudo, importante escolher indivíduos os mais 
diversos possíveis (MICHELAT, 1980, p.199). 

                                                           
1
 Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins é professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Graduada e doutorada em Sociologia pela USP. 
Especialista em Métodos e Técnicas de Pesquisa.  
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Portanto, a escolha dos policiais que foram ouvidos nessa pesquisa não foi 

aleatória. Procurou-se intencionalmente uma amostra que proporcionasse dados fiáveis e 

significativos para o desvelamento do objetivo deste estudo. Logo na seleção dos mesmos 

foram inseridos militares com perfis e características variadas: aqueles que já foram vítimas 

de violência no interior da própria Instituição policial; que contavam maior tempo de 

aposentadoria; que já foram submetidos a processo judicial por prática de violência; recém-

aposentados e outros mais novos, recém-incluídos. 

Não houve receio em relação à neutralidade e ao distanciamento entre 

pesquisador e entrevistado, porque é voz ressonante e comum entre os estudiosos de 

metodologia que nesse tipo de pesquisa é sempre necessário que o pesquisador seja aceito 

pelo outro, pelo grupo ou pela comunidade alvo do estudo para que se coloque na condição 

ora de partícipe, ora de observador. Nesse caso, recorreu-se novamente a Martins (2004, 

p.294), que afirma ser “preciso que o outro se disponha a falar da sua vida. Trata-se do que 

Malinowski (1978) chamava de ‘a necessidade de mergulhar na vida do outro’, para que 

essa vida possa, em alguma medida, ser reconstituída”. 

Para a mesma autora, Martins (2004, p. 293), “a participação na vida e na 

cultura do grupo exige uma aproximação baseada na simpatia, confiança, afeto, empatia e 

algumas vezes na própria amizade”. De fato a vivência decorrente da discussão desse 

tema, durante o período de mestrado, indicou que não poderia ser mesmo diferente em 

relação às orientações metodológicas adotadas. Como poderia esperar que um policial 

militar falasse sobre a violência que sofreu e ou a violência que praticou a um pesquisador 

totalmente estranho? Ou que um policial contasse detalhes de uma ocorrência na qual tenha 

exorbitado na prática policial e ainda tivesse a coragem de apontar uma fonte que em sua 

opinião influenciava a conduta violenta? 

Portanto, ao avançar na discussão, percebeu-se que o assunto era muito 

mais complexo e melindroso do que inicialmente se imaginou. Tratar desse tema é como 

mexer numa ferida ou tratar de algo sobre o qual existe um código que sinaliza: “não mexa”. 

Mesmo com a vantagem de ser um policial e dispor de bom relacionamento interno, houve 

algumas situações inusitadas e que se tornaram um importante aprendizado.  

Assim, em face de todas essas circunstâncias e peculiaridades do tema, os 

policiais entrevistados foram selecionados segundo a qualidade do relacionamento que 

possuía com os mesmos, especialmente, em relação ao vínculo de confiança. Essa foi uma 

condição essencial para viabilizar que o entrevistado aceitasse o pesquisador e se 

dispusesse a falar sobre a sua vida, em relatos que muitas vezes envolveu sentimentos, 

sofrimentos e frustrações.   
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Limitações e percalços 

 

Os percalços, as dificuldades e as limitações constituem uma parte especial 

em toda pesquisa. Especial porque é uma parte do trabalho que sempre está presente e 

colabora com uma parte significativa do aprendizado. 

Mesmo com o vínculo do pesquisador com a polícia militar, houve dificuldade 

para acessar as informações necessárias à presente pesquisa. Acredita-se que as 

dificuldades em relação ao fornecimento de informações e engajamento com a pesquisa 

origem muito mais na cultura da polícia do que na maldade e na ignorância das pessoas que 

negam essas informações.  

Talvez o medo em relação às consequências do erro no âmbito da Polícia 

Militar de Minas Gerais repercute no processo de produção do conhecimento. Percebe-se 

na polícia militar uma grande diferença de percepção em relação à pesquisa. Se para o 

pesquisador o ponto alto do seu trabalho são as descobertas e as respostas aos porquês 

que representam as dúvidas, na polícia militar para um grande público que se assenta em 

lugares elevados da sua hierarquia, esse desnudamente da verdade científica é visto com 

desconfiança e medo, porque pode significar a revelação de erros de gestão, de estratégias 

e até servir para dar publicidade ao despreparo para a função que exerce. É por isso que, 

no âmbito dos cursos da Polícia Militar de Minas Gerais, o aluno cuidadoso, ao definir o seu 

tema de pesquisa, deve se preocupar em analisar se o mesmo pode colocar algum 

comandante em dificuldade. Havendo essa possibilidade é prudente encontrar outro tema. 

Ainda nesse contexto não se pode deixar de considerar também que a 

subjetividade que incorpora na temática escolhida enseja limitações, as quais por si só 

traduzem as pesquisas qualitativas. Assim, por mais que se tenha tido cuidado na escolha 

dos entrevistados e por mais que se tenha esforçado para seguir um parâmetro satisfatório 

na execução desse instrumento de pesquisa, tudo isso deve ser visto com as devidas 

reservas que impõe a complexidade do comportamento humano.  

 

Entrevistas com os policiais 

 

A opção pela entrevista se estabeleceu em razão de este instrumento ser 

capaz de viabilizar a obtenção de informações que não seriam possíveis através da 
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pesquisa bibliográfica, documental ou outra qualquer. Embora tivesse o pesquisador uma 

larga experiência e conhecimento sobre a Polícia Militar de Minas Gerais, acreditou-se que a 

adoção da entrevista com policiais militares poderia oferecer uma experiência capaz de 

valorizar e enriquecer a discussão do tema da pesquisa. 

Dessa maneira, primeiramente, teve-se o cuidado de selecionar policiais 

militares que moram ou trabalham na cidade de Montes Claros, o que facilitaria o acesso 

aos mesmos. Em seguida, planejou-se incluir na amostra policiais que fossem da ativa, ou 

seja, que atualmente estivessem trabalhando. No entanto, foram incluídos tanto policiais da 

ativa quanto da reserva, ou seja, aposentado. Dispôs-se da cautela de incluir na amostra 

policiais que já estivessem aposentados há muito tempo, ou seja, que tivesse convivido com 

uma realidade bem diferente da realidade atual. Ainda imprimiu-se atenção ao escolher a 

amostra de forma a ter praças e oficiais. Salientando que as praças representam uma 

categoria que engloba os policiais que estão mais abaixo da linha hierárquica e inclui 

soldado, cabo, sargento e subtenente. Já os oficiais incluem a outra parte da pirâmide 

hierárquica, composta por tenentes, capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis. Por 

último a escolha foi direcionada para policiais com quem o pesquisador tinha vínculo 

pessoal numa qualidade que ensejasse relação de confiança e que o entrevistado pudesse 

se sentir à vontade e apto a manifestar uma vivência que iria perpassar por sentimentos 

pessoais e razoável intimidade em relação às revelações profissionais. 

As entrevistas foram semiestruturadas combinando perguntas previamente 

organizadas com a possibilidade de ampliação da abordagem com questões decorrentes do 

que se manifestava no momento. 

Os contatos iniciais foram por telefone, deixando o policial à vontade para 

recusar caso não se sentisse à vontade. Houve apenas dois casos em que os policiais se 

esquivaram, um de forma ostensiva disse que tinha outro compromisso, não se oferecendo, 

contudo, para a entrevista noutra data. No segundo caso o policial parece ter ficado em 

dificuldade como se tivesse um compromisso de atender ao convite, mas ao mesmo tempo 

outra força o impulsionava em sentido contrário. Ele, então, confirmou a entrevista, mas não 

compareceu para efetuá-la. Telefonou justificando e marcou para outro dia, ausentando-se 

novamente.  

Os locais foram escolhidos de forma a permitir que os entrevistados se 

sentissem confortáveis, e nesse caso variaram. Houve entrevista na casa do entrevistado, 

na casa do pesquisador e em local neutro. Em todos eles não havia nenhuma outra pessoa 

por perto ou que de alguma forma pudesse ouvir os relatos.  
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Exceto em relação a um dos entrevistados que pareceu estar com medo 

sobre a temática em discussão, todos os demais demonstraram estarem bem à vontade, 

confiantes e seguros nas suas afirmações, respostas às perguntas e relatos livres.  

No que corresponde ao tamanho da amostra, a mesma foi definida pela 

acessibilidade e disponibilidade do policial, adotando-se uma amostragem por saturação, 

que possibilitou alcançar um total de dezessete policiais. A natureza do tema e as 

circunstâncias que o envolvem não recomendaram uma amostra maior. Talvez poucas 

pessoas possam compreender como esse assunto é tratado no âmbito da polícia militar. É 

algo que não se discute em profundidade. Portanto, não se recomenda ampliar a amostra 

para não correr risco de expor o entrevistado. É como uma testemunha em um processo 

penal, que depois de servir à justiça dificilmente fica amparada e protegida.  

As entrevistas foram todas gravadas e transcritas, mas com codinomes 

específicos para proteger a identidade dos entrevistados. Em alguns casos, foi necessário 

alterar as características dos casos relatados para dificultar a identificação pelo leitor. Mas o 

conteúdo original foi gravado e está disponível, podendo ser apresentado com as devidas 

restrições de identidade para alguma abordagem necessária à compreensão do trabalho. 

 

Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em três capítulos, cuja estrutura comporta 

inicialmente uma introdução, na qual se esboça o panorama geral do assunto tratado com 

apresentação do objeto de estudo, justificativa da escolha do tema, problema, hipótese,  

definição dos objetivos e esclarecimento detalhado da metodologia adotada, dos 

instrumentos de pesquisa e a forma utilizada para selecionar os entrevistados. 

No primeiro capítulo, abordam-se as concepções e origem do Estado 

Moderno, reportando aos contratualistas Thomas Hobbes e John Locke para contextualizar 

a época de fundação da polícia militar em Minas Gerais com as respectivas repercussões na 

origem da sua fundação. Foi agregada à discussão do Estado Moderno a concepção 

marxista de Estado, segundo a qual o mesmo existe em função de uma classe dominante, 

tendo a seu serviço os aparelhos ideológicos e repressivos capazes de reproduzir as 

condições para que o sistema nunca se altere. Incorporado neste processo a polícia 

representa uma instituição que se incumbe das ações coercitivas e repressivas necessárias 

à manutenção desse status. Nesse mesmo espaço, quando se discute o papel da polícia, 
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toma-se o conteúdo da sua síntese histórica para confirmar a opção de vanguarda desde a 

sua origem pelo uso da força.  

A seguir inicia-se a discussão da violência propriamente, partindo das 

concepções existentes através do sociólogo Michaud (1989) e da psicóloga Amador (2002). 

Adota-se uma interpretação psicanalítica dada por Fromm (1981) quando definiu as 

tipologias que denominou de compensatória e violência pelo desmoronamento da fé, as 

quais demonstraram harmonia com a interpretação da conduta policial. Foram utilizados 

vários autores para entender a violência policial, mas se destacam as teorias de Bandura 

(1979) da aprendizagem vicária; de Durkheim (1978) para compreender o controle social 

como forma de integração social; Bourdieu (1983) para compreender a violência na 

perspectiva da reprodução cultural e finalmente Arendt (2009) utilizada para explicitar e 

compreender a concepção de poder e violência identificada no âmbito da polícia militar. 

No terceiro capítulo descreve-se a Polícia Militar de Minas Gerais a partir da 

revisão bibliográfica, documental com as oportunas inserções de relato dos entrevistados. 

Logo esse espaço se presta a uma pré-análise de dados descritivos a partir dos quais se 

pode verificar uma síntese histórica elaborada através das fontes bibliográficas e 

documentais de origem na própria polícia militar de onde foram extraídas informações 

acerca do recrutamento, seleção e formação profissional. Faz-se uma análise da reprodução 

de aspectos culturais da instituição a partir das crenças, valores e tradição desde a primeira 

unidade fundada em 1775. É apresentada a forma de atuação operacional destacando-se 

como as ações repressivas são estimuladas pela própria instituição conforme pode ser 

observado pela análise da amostra de recompensas concedidas aos policiais do 10º 

Batalhão da Polícia Militar com sede na cidade de Montes Claros no ano de 2009.  

Por último são feitas as considerações finais através das quais foram 

sintetizadas as descrições analíticas desenvolvidas no capítulo anterior sobre a polícia 

militar. Tendo sido possível verificar por meio da confrontação dos tópicos do objeto de 

estudo a confirmação da hipótese, a qual sugeria que os principais fatores que influenciam a 

violência policial se reproduzem através da cultura organizacional da polícia militar. 

Acrescentando que no âmbito interno da polícia, quer nas suas relações interpessoais, quer 

no processo de gestão existem estímulos favoráveis à violência. 
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1  O ESTADO, A POLÍCIA E O CONTROLE SOCIAL. 

 

 

A polícia como existe hoje certamente é resultado de longo processo histórico 

e cultural desenvolvido através de transformações submetidas a fatores de ordem política, 

social e econômica. A opção pelo estudo do comportamento desviante da polícia através da 

análise da prática de violência inserida, mesmo que eventualmente no seu cotidiano, sugere 

uma verificação a partir da concepção do Estado Moderno e dos mecanismos de controle e 

manutenção da ordem social. Essa alternativa de investigação justifica-se pela crença de 

poder encontrar nesse ambiente de discussão pelo menos fragmentos doutrinários ou 

filosóficos capazes de orientar a busca. 

Dessa forma, neste capítulo pretende-se identificar os aspectos definidores 

do Estado Moderno que fomentam e qualificam a natureza da atuação da polícia, sem 

deixar de considerar a repercussão que pode ter havido no caso da Polícia Militar de Minas 

Gerais em razão de seu marco de origem ser bem anterior às demais instituições policiais 

brasileiras além do motivo diverso da sua instituição em meados do século XVIII. Ao mesmo 

tempo, pretende-se verificar onde está a origem da natureza repressiva da polícia, o que 

será feito através da identificação do seu papel. Nesse caso resolveu-se analisar a 

concepção moderna de controle social, notadamente a sua vertente vinculada à segurança 

pública sem deixar de ter atenção para os aspectos políticos, sociais e econômicos. 

 

 

1.1 Origens e concepções do Estado Moderno 

 

A ideia de organização da sociedade com administração burocrática e 

hierárquica é muito antiga. Mas é a partir do século XVI na concepção do Estado Moderno 

europeu que se define através de um dos seus atributos uma característica que eterniza a 

estrutura identitária da polícia, levando-a a desenvolver-se sob essa condição. Trata-se do 

monopólio do uso da força que tem sido traduzido por alguns estudiosos como o “monopólio 

da violência legítima2”. A adoção desse termo se justificaria fundamentando-se na ideia de 

                                                           
2
 Violência legítima – o termo que carrega uma concepção contraditória, já que por violência entende uma ação 

humana de coação, cujo objetivo é obrigar ou compelir alguém a fazer algo contra sua própria vontade. Nesse 
sentido não haveria razão para a existência de uma violência que fosse permitida e legítima. Entretanto nota-se 
nas discussões cotidianas o uso desse termo, talvez em razão do reflexo da concepção jurídica que reconhece 
como legítima a violência praticada em algumas circunstâncias consideradas excludentes de ilicitude: estado de 
necessidade; legítima defesa; exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. 
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que o exercício do poder coercitivo pelo Estado seja algo impositivo, porém, praticado diante 

da necessidade de fazer cumprir a lei, ainda assim repercutindo como uma ação violenta 

que tem o propósito de obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade. 

A polícia, portanto, embora tenha assumido ao longo da história várias 

funções no âmbito do Estado, se estruturou através de uma construção identitária 

fortemente vinculada à postura de caráter repressivo, haja vista ter sido essa uma das suas 

atividades de maior destaque. Por conseguinte, o monopólio do uso da força tornou-se uma 

das características sempre tomadas para qualificar e diferenciar a polícia no âmbito das 

demais organizações do Estado. É a partir dessa conformação, inclusive, que Bayley (2001, 

p.20) define as instituições policiais ao dizer que “a polícia se distingue, não pelo uso real da 

força, mas por possuir autorização para usá-la" (p. 20). 

Entretanto, para a compreensão do uso da violência na conduta policial, será 

necessária uma reflexão que se reporte às concepções de Estado Moderno, cuja 

expectativa é verificar qual foi a repercussão dessas concepções teóricas na formação 

cultural da instituição policial, especialmente em decorrência da construção da soberania do 

poder estatal e via de regra do monopólio do uso da força como expressão desse poder . 

Nesse caso, é importante não deixar de considerar que a polícia militar tem sua origem em 

meados do século XVIII, período ainda marcado pela conformação absolutista de Estado 

com repercussão nos processos políticos desenvolvidos nas colônias europeias.  

Certamente a instituição policial na sua origem recebeu importante influência 

do Estado Moderno de concepção absolutista. Desenvolvendo-se segundo uma orientação 

baseada na lógica de tratar o homem como um ser mau e egoísta, carente de controle e 

vigilância.  Essa seria uma compreensão acerca da proposta de Hobbes (2004), pela qual a 

condição humana de igualdade era tanto em relação à sua capacidade quanto à esperança 

de atingir seus fins induz a discórdia, posto a existência de três fatores mobilizadores da 

condição social do homem: a competição; a desconfiança e a glória. O primeiro levaria os 

homens a atacarem os outros, tendo em vista o lucro; o segundo buscaria segurança, e o 

terceiro para alcançar a reputação. A condição de igualdade, aliada aos três principais 

fatores de discórdia, instauraria no estado de natureza – uma expressão de liberdade -, a 

possibilidade de conflitos entre os homens com ameaça de destruição e morte. Nesse 

sentido, o medo e ao mesmo tempo o desejo de paz levaria a constituição do Estado, como 

interpreta Ribeiro (1999) em seu texto “Hobbes: o medo e a esperança”: 

O medo à morte violenta nos leva ao governo absoluto: só cessamos a 
guerra natural concentrando o medo no soberano, seu legítimo monopolista. 
É esta a imagem mais corrente da filosofia hobbesiana. “talvez seja 
[Hobbes] quem melhor viu e mais desejou a articulação de tudo o que é 
repressivo”. Porque resulta num problema: para o vizinho não nos matar, 
entregamos-nos ao soberano. (RIBEIRO, 1999, P.79) 
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Hobbes (2004), portanto, ressalta a indispensabilidade do Estado como ente 

capaz não só de proteger os homens, mas de lhe oferecer melhores condições de vida em 

sociedade, assim expressando: 

A única forma de constituir um poder comum, capaz de defender a 
comunidade das invasões dos estrangeiros, e das injúrias dos próprios 
comuneiros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, 
mediante seu próprio trabalho e graças aos frutos da terra possam 
alimentar-se e viverem satisfeitos, é conferir toda a força e poder a um 
homem, ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir suas diversas 
vontades a uma só vontade (HOBBES, 2004, p. 130). 

 

O Estado hobbesiano, em vista disso, sintetiza em essência a figura Leviatã, 

poderoso e soberano para quem foi transferido o poder de todos. Prevalece a premissa de 

que a sobrevivência do homem estaria condicionada à celebração do contrato, no qual todos 

buscariam no Estado a possibilidade de viver em paz em face do medo dos conflitos 

prováveis no estado de natureza. O Estado absorvendo o monopólio fiscal e do uso da força 

concentraria todo o poder necessário para gerar a segurança e oferecer as garantias 

necessárias aos homens. A situação do homem nesse contrato é de submissão em relação 

à postura impositiva do Estado orientada por princípios que define sua condição de governo 

soberano. O uso privilegiado de meios coercitivos torna-se necessário para neutralizar a 

conduta humana na perspectiva de que o homem natural não consegue conviver 

racionalmente sem conflitos, porquanto sua ação é movida pelas paixões. 

Porém, numa percepção diferente de Hobbes, Locke (2006) sugere que o 

estado de natureza não seja obrigatoriamente um estado de guerra. Para Locke, nesse 

estado os homens são bons, harmoniosos e pacíficos, dotados de razão. É um estágio de 

plena igualdade, onde se reconhece o direito de propriedade. Logo, quando alguém 

extrapola seu direito, qualquer um pode castigá-lo. Desse modo, para que não haja um 

estado de guerra, é necessária uma instância superior a quem recorrer para arbitrar os 

conflitos. Para Locke o estado de guerra surge exatamente da falta de uma instância a 

quem recorrer: 

Homens vivendo juntos segundo a razão, sem um superior comum na terra 
com autoridade para julgar entre eles, eis efetivamente o estado de 
natureza. Mas a força, ou uma intenção declarada de força, sobre a pessoa 
de outro, onde não há superior comum na terra para chamar por socorro, é 
estado de guerra; e é a inexistência de um recurso deste gênero que dá ao 
homem o direito de guerra ao agressor, mesmo que ele viva em sociedade 
e se trate de um concidadão (LOCKE, 2006, p. 92). 

  

De tal forma, pode-se perceber que no estado de guerra não há um poder 

que esteja acima dos homens para que eles possam apelar, quando necessário. Por isso, 
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existe o contrato, cuja finalidade é a preservação da paz e da propriedade, que se dá por 

meio de três elementos fundamentais que faltam ao estado de natureza: as leis 

estabelecidas e consentidas por todos; um juiz que, sem se envolver com questões 

individuais, seja neutro e interprete as leis na forma em que elas se apresentam; e por 

último, um poder que faça cumprir as leis, ressalvando-se que é o legislativo o poder 

supremo, que tem o direito de estabelecer como se deverá utilizar a força da comunidade no 

sentido de preservação dela própria e dos seus membros. 

Baseando-se nessas três instâncias de poder, Locke “cria” sua sociedade. 

Todavia um ponto fundamental que desde já deve ser destacado é que essas leis não são 

arbitrárias nem impostas, mas fruto de um consenso entre os homens que se deixam 

representar legitimamente por seus delegados. Ao mesmo tempo, esses poderes são 

limitados entre si na sua relação com os seus representados. É a partir desse pressuposto 

que se forma a sociedade civil ou política e se instaura o pacto. 

Locke, entretanto, contraria a ideia hobbesiana quanto à abrangência das 

liberdades pactuadas. Hobbes (2004) pressupõe a renúncia, pelos particulares, de seus 

direitos naturais de modo absoluto, excetuando-se apenas o direito à vida. Enquanto para 

Locke (2006) o contrato que dá origem ao Estado não é o ato de renúncia total dos direitos 

naturais, mas um ato pelo qual os indivíduos, para sair do “estado de natureza”, renunciam 

ao direito único de fazer justiça por si mesmos e conservam os direitos naturais 

fundamentais (à vida, à liberdade, à propriedade). Para ele, não sendo assim, estabelece-se 

uma relação absolutamente incompatível com as finalidades da sociedade e do governo: 

Eis os limites que impõe ao poder legislativo de toda sociedade civil, sob 
toas as formas de governo. Ele deve governar por meio de leis 
estabelecidas e promulgadas, e se abster de modificá-las em casos 
particulares, a fim de que haja uma única regra para ricos e pobres, para o 
favorito da corte e o camponês que conduz o arado (LOCKE, 2006, p. 169). 

 

Logo, enquanto em Hobbes o poder é absoluto, invisível e irrestritivo, para 

Locke, ao contrário, é limitado, divisível e resistível, destacando que o Estado é soberano, 

mas sua autoridade vem do contrato, ou seja, das leis que devem ser obedecidas por todos. 

Este é o fundamento liberal de Locke para quem o seu princípio norteador é a garantia da 

liberdade e da propriedade.  

Desde essa teoria de meados do final do século XVII e início século XVIII 

tem-se grande repercussão na formação do Estado Liberal de interesse da burguesia em 

ascensão. A compreensão de que a igualdade natural decorre da concepção de que Deus 

concede aos homens essa condição, cabendo a cada um a missão e a possibilidade de 

trabalhar para desenvolver, torna-se um desdobramento das teorias iluministas de interesse 
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do mercado e do capitalismo. Sendo que o direito à propriedade privada e à possibilidade da 

existência do Estado como ente garantidor implica que aquele que não consegue o 

desenvolvimento esperado e possível torna-se o responsável exclusivo por essa condição. E 

essa ideologia vai promover uma importante repercussão e impacto tanto econômico quanto 

social na vida das pessoas.  

Destarte, pode se concluir que o Estado Liberal consolidado em meados do 

século XVII a partir das ideias de Locke, sedimentado pelas revoluções americanas e 

francesas, adquire as atribuições de garantir o direito natural de propriedade sem interferir 

na vida econômica. Sendo essa atividade realizada por meio das leis e do monopólio do uso 

da força. Essa condição, ao longo do tempo, também irá produzir um impacto importante na 

natureza das suas instituições políticas, incluindo a polícia, cujas características vão sendo 

moldadas conforme os períodos de influência ao longo da história. 

É o Estado Liberal que promoverá o favorecimento da livre iniciativa privada e 

do mercado. No âmbito da polícia verificam-se nessa concepção as origens da ideia de que 

o pobre e o vadio, incluindo os grupos vulneráveis, estão nessa situação porque são 

preguiçosos e nesse caso devem ter a conduta reprimida em nome da lei. Logo o 

surgimento das leis de contravenção penal para regular esse assunto, com destaque para a 

vadiagem e mendicância, corrobora a ideologia liberal. 

A interpretação das origens do Estado Moderno não pode prescindir da 

contribuição de Montesquieu, filósofo iluminista, que se preocupa com os meios utilizados 

no exercício do poder. Montesquieu (2000) em sua obra “O espírito das leis” argumenta a 

importância da lei para o equilíbrio da conduta humana, sendo essencial na limitação das 

liberdades. Porquanto se um cidadão pudesse fazer tudo o que a lei proíbe, não teria mais 

liberdade, porque os outros também teriam tal poder.  

Para Montesquieu (2000), a liberdade política deve ser limitada pela 

moderação do poder. O homem que tem o poder é tentado a abusar dele, por isso é preciso 

limitá-lo. Só pode existir liberdade quando não há abuso do poder. E pensando na 

consolidação de um Estado livre, Montesquieu vai afirmar que somos livres porque somos 

governados por leis que orientam nossa vida em sociedade, sendo a moderação do poder o 

princípio basilar da liberdade política, pois ninguém poderá ser constrangido a fazer coisas 

que a lei não obriga e a não fazer as que a lei permite, sendo este o sentido da lei. 

Dessa forma a divisão dos poderes não teve outra intenção senão a 

desconcentração do poder absolutista do governante. Dois poderes, executivo e legislativo, 

cooperativos entre si, porém, constituído por pessoas ou corpos distintos. Mostra, com 

efeito, o que cada um desses poderes pode e deve fazer em relação ao outro. Ressalta a 
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existência de um terceiro poder, o poder de julgar. Esse poder se incumbe exclusivamente 

de interpretar a lei e aplicá-la da forma mais impessoal possível, já que o que discutido é o 

poder das leis e não das pessoas. 

Em apertada síntese, tem-se uma ideia em relação à origem do Estado 

Moderno partindo da concepção dos filósofos contratualistas, especialmente Hobbes e 

Locke, pontuado ideias diferentes em relação à natureza do homem, enquanto motivo para 

justificar a natureza do Estado. Ao mesmo tempo, Montesquieu contribui na interpretação do 

papel das leis como instituição capaz de estabelecer a moderação do poder do Estado e na 

configuração da liberdade das pessoas. 

Dessa forma, ao abordar sucintamente os três filósofos mencionados, é 

possível projetar a influência das suas ideias na concepção e configuração real do Estado 

Moderno. No mesmo sentido pode-se refletir sobre a natureza das instituições estatais, 

principalmente a polícia, que se constituirão sob o impacto dessas conjunturas não só 

política e filosófica, mas, sobretudo, econômica e social.  

Portanto, é importante a observação da influência que estabelece o Estado 

Moderno sobre a conformação das instituições policiais. A adoção da polícia como 

instituição direcionada para controle social e para a manutenção da ordem, tomando-se 

como principal meio instrumental a possibilidade de uso da força é o atributo mais 

significativo que se extrai desse contexto. As demais possibilidades de interpretação dos 

filósofos contratualistas são servir para compor uma plataforma discursiva e argumentativa 

que ao longo do tempo pode ser útil para fortalecer e dar importância à ideia do uso da força 

como se não houvesse outras possibilidades de mediação de conflitos por conta da 

natureza do comportamento humano.  

A concepção liberal de Locke (2006) oferece um importante desdobramento 

na formação cultural da polícia que pode ser sentida na prática, uma vez que essa 

concepção liberal reflete na atuação da polícia em direção à defesa da propriedade privada 

a qual se concentraria em uma pequena parte da população, deixando outra grande parte 

em situação social e econômica de vulnerabilidade. Nesse contexto, caberá ao Estado o 

controle social da população especialmente daqueles que serão enquadrados como 

perigosos, desordeiros e marginais. E será a polícia a instituição que terá esse papel e 

certamente o fará com repressão, pois a medida preventiva caberia ao Estado através das 

políticas públicas. 

 Nessa perspectiva têm-se a tradução de uma sociedade que se estabelece 

desde um interesse pontual na defesa da propriedade privada, o que vai determinar um 

Estado de conformação liberal vocacionado para defender esse status. Logo esse quadro 
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viabiliza a análise do comportamento da sociedade seja no campo político, econômico ou 

social, o que inclui a forma como devem se posicionar as instituições tanto do Estado quanto 

da sociedade civil.   

No século XIX Marx (2001) surge como crítico desse Estado que emerge das 

revoluções burguesas. Sua tese assevera que as relações sociais são definidas por uma 

concepção puramente materialista. Sendo o Estado uma instituição burguesa organizada 

para atender aos seus interesses de favorecer o desenvolvimento do capitalismo, que 

possibilita a apropriação das forças produtivas, estratégia até então inviabilizada pelo 

sistema feudal.  

A sociedade sob a análise marxista baseia-se na premissa de que a partir da 

interação com a natureza e com outros sujeitos constrói-se a vida material. Para essa 

análise leva-se em consideração o homem concreto, produtivo e igualmente portador de 

necessidades reais. Através do trabalho as relações sociais são definidas, conformando-se 

o lugar que cada um vai ocupar na sociedade às formas de distribuição dos meios de 

produção, do produto e da divisão social do trabalho. Assim, formam-se as classes sociais, 

baseando-se no trabalho e na capacidade de apropriação dos meios de produção e 

levando-se em conta também a posição obtida pelas gerações antecedentes.  

Para Marx (2001) é na estrutura das classes – expressão de contradições, 

que se consolida a sociedade moderna. O antagonismo dos seus interesses caracteriza 

necessariamente a relação conflituosa entre as classes pelo caráter dialético da realidade 

de cada uma delas. Sendo o Estado uma expressão da realidade burguesa que sintetiza 

a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus 
interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de uma 
época, conclui-se que todas as instituições comuns passam pela mediação 
do Estado e recebem uma forma política (MARX, 2001, p.74) 

 

Essa é a configuração de Estado para Marx (2001), uma instituição que 

surgiu junto com a propriedade privada tendo a incumbência de protegê-la. Aflora, portanto, 

dessa lógica um conflito inconciliável, o conflito entre as classes sociais. Sendo nesse caso 

o Estado o único ente capaz de impedir que os membros da sociedade se devorem. Marx 

ressalta que nessas condições as principais características do Estado são a burocracia, a 

divisão dos súditos por território e uma força militar, um exército permanente, para manter a 

sua dominação e proteger os interesses de uma única classe, se constituindo, por sua vez, 

um aparelho de dominação de uma classe privilegiada em detrimento de outra, o proletário. 

Contudo, surgem nesse contexto duas questões: Como garantir a 

sobrevivência de um sistema dirigido em favor de apenas uma classe, havendo uma grande 

maioria desfavorecida? Porque essa maioria não reage, não rebela diante desse quadro? A 
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resposta vem de Louis Althusser ao dizer que o sistema é mantido por uma estratégia bem 

articulada através do Estado e organizada a partir de aparelhos ideológicos e repressivos, 

os quais inviabilizam qualquer resistência e se incumbem de reproduzir as condições de 

produção do sistema, assim expressando: “como dizia Marx, até uma criança sabe que uma 

formação social que não reproduz as condições de produção ao mesmo tempo em que 

produz, não sobreviverá nem por um ano” (ALTHUSSER, 1985, p.53).  

Althusser, ao analisar como se dá a forma de dominação na tradição 

marxista, verificou a existência de um sistema composto por uma estrutura econômica e 

uma superestrutura política. A estrutura de toda sociedade se estabelece em níveis 

articulados com determinações específicas, sendo que a infraestrutura é a base que se 

compõe das forças produtivas e relações de produção e, a superestrutura se divide em dois 

níveis, um de natureza ideológica e outro de natureza repressiva ou jurídico-política. 

Althusser usa em síntese a “metáfora do edifício”, cuja eficiência da base, 

definida pelos andares inferiores determina a sustentação da superestrutura que se define 

pelos andares superiores da edificação. Para manter essa estrutura, há na sociedade os 

aparelhos ideológicos representados pelas instituições escolares, a família, a igreja, a 

imprensa, a cultura. Os aparelhos ideológicos se incumbem de reproduzir no cotidiano das 

suas atribuições e na esfera da sua competência as condições de produção do sistema. 

Incorporando-se nesse processo a forma de como se comportar diante da autoridade, os 

valores, as questões profissionais; como obedecer aos dirigentes políticos; enfim, todas as 

questões que garantem a manutenção do sistema de dominação. 

Por conseguinte, o Estado é explicitamente concebido como um aparelho 

repressivo. É uma maquina ativa e pronta para apoiar a classe dominante, agindo através 

das instituições com essa representatividade, o governo, a administração, o exército, a 

polícia, os tribunais, as prisões, etc. Dessa forma, o uso da violência repressiva e da 

ideologia distingue os dois mecanismos. 

 

 

1.2 O papel da polícia no âmbito do Estado 

 

Os estudos sobre a polícia indicam que a sua criação está associada à 

emergência dos Estados Nacionais Modernos. No caso da polícia brasileira, acentua-se a 

influência francesa e inglesa na sua fundação de origem. Desde a Revolução francesa a 

expectativa sobre o desempenho dessa instituição incorporou os ideais iluministas, 
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repercutindo na polícia o papel de garantidora dos Direitos Humanos dos cidadãos. Esse 

desejo se expressa pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

especificamente no seu artigo 12º: 

A garantia dos direitos do Homem e do Cidadão carece de uma força 
pública; esta força é, pois, instituída para vantagem de todos, e não para 
utilidade particular daqueles a quem é confiada.  

 

A história demonstra, entretanto, que o percurso da instituição policial não 

seguiu o que inicialmente se pretendeu. No sistema francês se consolidou uma polícia 

autoritária, preocupada com a segurança das instituições do próprio Estado e sujeita a um 

rígido controle centralizado, conforme afirma Cotta (2006), seguindo justamente um 

paradigma monárquico absolutista. 

Já o sistema policial brasileiro, de matriz portuguesa, vinculou-se à ideia de 

ordem estabelecida; uma concepção permeada da teoria corporativa da sociedade, segundo 

a qual o conflito é tido como uma enfermidade a ser tratada com vistas à conservação da 

saúde do corpo social. Nesse sentido os corpos policiais que se estabeleceram a partir do 

Estado de perspectiva liberal submeteram-se a um cenário ambíguo; porquanto, de um lado 

sofria as pressões da sociedade civil com demandas voltadas para a garantia e manutenção 

dos direitos conquistados e de outro lado, enquanto instituição do Estado, era dirigida para a 

manutenção da ordem com supremacia e uso do monopólio do emprego da força na 

resolução dos conflitos, fazendo valer os interesses dos governantes.  

É fato, portanto, que a instituição policial assume uma posição vinculada à 

matriz de estado autoritário, que a acompanha ao longo da história. O que justifica, então, a 

predominância da natureza militarizada com uma capacidade dimensionada para a 

contenção da violência e garantia dos propósitos e interesses dos governantes. Esse é um 

quadro que reproduz também a situação de Portugal no início do século XIX, modelo que foi 

herdado pelo Brasil. O fato da primeira força pública instituída em território brasileiro ter sido 

formada apenas por portugueses em meados do início do século XVIII confirma a ideia de 

um estado repressor. Podendo servir como demonstração disso a descrição de Cotta (2006, 

p.41): 

A historiografia que tratou a polícia no Brasil seguiu uma linha teórica em 
que se privilegiou a ideia de um Estado repressor a utilizar a polícia como 
um instrumento de controle através da força. A meta da polícia era reprimir 
e subjugar. 

 

Dessa forma, o atributo repressivo que qualifica a polícia pode ser 

compreendido desde a análise do processo político, cultural e também econômico que 

descreve a formação dos Estados nacionais. Na monarquia absoluta, as estratégias de 
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repressão visam preservar a imagem de autoridade do monarca. Por outro lado, no 

liberalismo as forças de segurança objetivam garantir a prevalência da lei decorrente do 

pacto social. Assim, a polícia desenvolve o seu papel conforme a convergência do Estado. 

No Brasil a criação de um corpo militar responsável pela força policial em 

Minas Gerais foi antecipada em relação aos demais estados da federação por um interesse 

de cunho predominantemente econômico. A abundante produção de ouro e diamante e a 

consequente necessidade de controle do território, das riquezas, das pessoas e da 

arrecadação de impostos efetivamente motivaram a criação da força policial.  

As circunstâncias da época como afirma Cotta (2006) exigiram que essa 

instituição fosse constituída apenas por portugueses, visto que suas atividades estavam 

vinculadas ao processo de imposição do poder da coroa portuguesa sobre os poderosos 

locais; controle dos negros quilombolas; manutenção da arrecadação dos impostos e 

conservação da ordem e sossego públicos. Essa experiência certamente teve a sua 

importância na reprodução cultural com importante influência na formação e no jeito de ser 

do policial brasileiro nesses primórdios da sua criação. 

Logo, quando se indaga sobre as razões que levaram a polícia a optar por 

uma estratégia de atuação repressiva, a resposta fica clara que essa não foi uma opção, 

mas uma imposição do próprio Estado, que no limiar da modernidade acreditava que o 

estabelecimento da ordem social exigia estratégias capazes de neutralizar os desvios de 

comportamento e os conflitos sociais, compreendidos então como uma enfermidade. Essas 

estratégias aliaram-se desde cedo a medidas duras e rígidas típicas dos governos 

autoritários, formas monárquicas e absolutistas de Estado. 

 

A polícia e o controle social 

 

Embora deslocado da formulação original de Durkheim (1978), o sentido 

moderno de controle social que se estende à contemporaneidade proporciona reflexos 

importantes para o que se define a partir daí como papel do Estado e consequentemente da 

polícia em relação aos temas ligados diretamente ao estudo da criminalidade, da violência e 

da segurança pública. A associação da ideia de controle social como ação externa cabível 

ao Estado favorece o surgimento dos inúmeros mecanismos voltados para o 

estabelecimento da ordem e estimula um vasto conjunto de trabalhos envolvendo as 

instituições públicas diretamente relacionadas com a questão do desvio, do crime e da 

criminalidade, com destaque para a polícia, a justiça criminal e o sistema prisional. 
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Esse sentido adotado para o controle social assume o conceito de 

mecanismos de capazes de manter e reproduzir uma determinada ordem, como define 

Stanley Cohen, 

por controle social pode-se entender um conjunto de meios pelos quais uma 
sociedade responde aos indivíduos ou grupos sociais que, de alguma 
maneira, colocam em risco a ordem estabelecida. A partir da utilização 
desses meios, os indivíduos ou grupos são classificados como rebeldes, 
desviados, transgressores, perigosos, delinqüentes, suspeitos, inadaptados, 
problemáticos, ameaçadores, indesejáveis etc., buscando-se induzir à 
conformidade com a ordem social estabelecida (COHEN apud 
DORNELLES, 2008, p.20). 

 

Partindo-se do que foi discutido até aqui em busca de uma compreensão para 

a gênese da natureza repressiva da polícia, pode-se especular que a noção moderna de 

controle social responde satisfatoriamente ao lugar e à natureza do papel da polícia nesse 

contexto. Inicia-se com a ênfase na prestação de serviço de proteção aos interesses de 

quem domina o poder; dar garantia ao patrimônio do Estado; manter a autoridade do 

governante; proteger a propriedade privada, e por último, considerando um contexto em que 

o Estado demonstra ineficiência no exercício do seu papel de provedor, investe-se na ideia 

desvirtuada do que seja controle social e destina-se à polícia um lugar de instituição que 

opera a repressão para contenção e manutenção da ordem pública com o fim de 

estabelecer o controle do desvio de comportamento. Esta tem sido a crítica feita por vários 

estudiosos e dentre eles destaca-se Dornelles (2008) que enfatiza ser frequente e intensa a 

intervenção do controle repressivo através do aparado policial para garantir o mínimo de 

pacificação social. 

No momento em que o Estado se retira de suas tarefas de agente social do 
bem-estar, surge a necessidade de novas iniciativas do seu aparato 
repressivo em relação às condutas desviadas e transgressoras da lei e do 
controle dos grupos considerados ameaçadores da nova ordem, 
principalmente com a exclusão social de enormes contingentes humanos. 
Por outro lado, passa a ser necessária uma quantidade de novas iniciativas 
que respondam às demandas das classes ou grupos sociais que integram a 
sociedade (DORNELLES, 2008, p.30). 

 

A polícia, portanto, se define com um papel que a identifica pela natureza 

repressiva, privilegiando o uso da força. O que não define por si só que a instituição seja 

violenta, mas o exercício concentrado e habitual da atividade de natureza repressiva, 

levando em consideração vários outros aspectos relacionados com a formação do policial, o 

ambiente organizacional, os meios logísticos e tecnológicos disponíveis tendem a introduzir 

a violência ou a exorbitância da força na sua prática.  
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A possibilidade legal do uso legítimo da força pela polícia constitui um atributo 

necessário para o exercício do papel de fazer cumprir a lei. A questão posta relaciona-se 

com os desvios decorrentes de possíveis abusos no exercício funcional dessa atividade, que 

podem ser traduzidos como uma violência da polícia. Nesse sentido, vale a pena ressaltar 

que o uso da força, como medida extrema, se presta ao oferecimento de condições à polícia 

para que a mesma garanta o “poder de polícia” que a lei credita aos vários setores da 

administração pública.  

O abuso de poder pode ocorrer na interpretação dos atributos do poder de 

polícia, destacando que para Meirelles (1993) são três os componentes do poder de polícia, 

a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. O primeiro define a livre 

escolha pela administração da oportunidade e conveniência de exercer o poder de polícia, 

bem como de aplicar as sanções e empregar os meios conducentes para atingir o fim 

colimado. A autoexecutoriedade é a faculdade da administração de decidir e executar 

diretamente sua decisão por seus próprios meios sem intervenção do judiciário. E por último 

a coercibilidade que credita ao ato o valor da imposição coativa. Ou seja, para que aquele 

ato seja cumprido, admiti-se até o emprego da força pública. Mas para Meirelles (1993, 

p.123) “o poder de polícia seria inane e ineficiente se não fosse coercitivo e não estivesse 

aparelhado de sanções para os casos de desobediência à ordem legal da autoridade 

competente”. Ele acrescenta ainda que “o atributo da coercibilidade não legaliza a violência, 

porque para seguir os parâmetros da lei não pode haver exorbitância, sendo empregada nos 

limites da necessidade e proporcionalidade”. 

Para melhor compreensão desse atributo, retoma-se Durkheim (1978), para 

quem a coercibilidade é um dos mais importantes dos três requisitos que constitui a 

conceituação de fato social3. Para ele a coerção pode ser entendida como a força que leva 

os indivíduos a agirem de determinado modo de acordo com os próprios fatos sociais. As 

coerções podem ser legais ou morais, sendo que as primeiras estão prescritas em lei e as 

segundas afloram da própria sociedade. Sobre isso assim está expresso pelo autor: 

Sem dúvida, quando me conformo de boa vontade, esta coerção não se faz, 
ou faz-se sentir muito pouco, uma vez que é inútil. Mas, não é por esse 
motivo uma característica menos intrínseca de tais fatos, e a prova é que 
ela se afirma desde o momento em que eu tente resistir. Se tento violar as 
regras do direito, elas reagem contra mim de modo a impedir meu ato, se 
ainda for possível, ou a anulá-lo e a restabelecê-lo sob a sua forma normal, 
caso já tenha sido executado e seja reparável, ou a fazer-me expiá-lo, se 
não houver outra forma de reparação. Tratar-se-á de máximas puramente 
morais? A consciência pública reprime todos os atos que as ofendam 

                                                           

3 Fato social é toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção 
exterior: ou então, que é geral no âmbito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência 
própria, independente das suas manifestações individuais (DURKHEIM, 1978, p.92). 
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através da vigilância que exerce sobre a conduta dos cidadãos e das penas 
especiais de que dispõe (DURKHEIM, 1978, p.88). 

 

Ao mesmo tempo é necessário ressaltar que a coerção para Durkheim (1978) 

faz parte do conjunto do seu estudo sobre o qual o controle social incorpora os métodos 

pelos quais a sociedade influencia o comportamento dos indivíduos. É uma concepção que 

distancia da ideia de Estado como provedor e controlador da sociedade na visão 

contratualista de Hobbes e Locke, mencionada neste trabalho. Segundo Durkheim (1978), 

apesar de cada pessoa possuir seus próprios pensamentos, há na sociedade padrões de 

conduta e pensamento que ele chamou de consciência coletiva, definida pelo 

o conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de 
uma mesma sociedade forma um sistema determinado que tem sua vida 
própria; poderemos chamá-lo: a consciência coletiva ou comum. Sem 
dúvida, ela não tem por substrato um órgão único; é, por definição, difusa 
em toda a extensão da sociedade; mas não deixa de ter caracteres 
específicos que fazem dela uma realidade distinta. Com efeito, é 
independente das condições particulares em que os indivíduos estão 
colocados; eles passam, ela permanece (DURKHEIM, 1978, p.40). 

 

A consciência coletiva representa a coerção ao indivíduo para manter-se nos 

limites dos padrões morais e legais estabelecidos. Quando há a ruptura desses padrões, 

como por ocasião do cometimento de um crime, por exemplo, há necessidade de uma 

resposta da sociedade, o que ocorre através do aparado jurídico, pois para cada crime deve 

existir a respectiva capitulação das penas. Para Durkheim, toda e qualquer sociedade sã, 

normal, não pode subsistir sem a punição do comportamento criminoso, o que a conduz, 

necessariamente, a exigir a punição do crime e a não suportar a conivência e a convivência 

com a impunidade. 

Elias (1993) constata que no âmbito das instituições sociais há ocorrência de 

um tipo específico de controle, na verdade, um autocontrole ao qual chama “civilizado”. À 

medida que as pessoas sintonizam sua conduta com a de outras, a teia de ações se 

organiza de forma sempre mais rigorosa e precisa a fim de que cada ação individual 

desempenhe uma função social. Em razão disso o indivíduo é compelido à regular a 

conduta de maneira mais diferenciada, uniforme e estável. Assim,  

O controle mais complexo e estável da conduta passou a ser cada vez mais 
instilado no indivíduo desde seus primeiros anos, como uma espécie de 
automatismo, uma autocompulsão à qual ele não poderia resistir, mesmo 
que para comportar-se corretamente dentro dela ficou tão grande que, além 
do autocontrole consciente do individuo, um cego aparelho automático de 
autocontrole foi firmemente estabelecido. Esse mecanismo visava a 
prevenir transgressões do comportamento socialmente aceitável mediante 
uma muralha de medos profundamente arraigados, mas precisamente 
porque operava cegamente e pelo hábito, ele, com frequência, 
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indiretamente produzia colisões com a realidade social (ELIAS, 1993, 
p.196).  

 

A reflexão sobre a influência do controle interno na conduta das pessoas, 

como descreve Elias (1993), leva à constatação de variações importantes, já que os 

parâmetros que orientaram esse comportamento são flexíveis e instáveis, comportando 

variações significativas de acordo com uma série de aspectos desde os costumes do grupo 

ou da sociedade, as questões morais, os valores e as crenças. Assim, certos medos e 

vergonhas presentes numa sociedade não se repetem obrigatoriamente noutra de natureza 

diferenciada. Nesse caso, a própria percepção da violência tem variações significativas no 

contexto das sociedades e dos grupos. O uso da violência como meio regular de controle 

privado durante a tradição escravagista no Brasil é um exemplo de traço cultural que produz 

repercussão na percepção e submissão ao uso de meios coercitivos para o controle social 

e, que varia conforme a sociedade. 

O aspecto cultural do controle foi abordado por Elias (1993) ao ressaltar 

também o papel do uso da força no controle social. Para ele essa possibilidade é carregada 

de importância ao dizer que o monopólio do uso da força para estabelecer nível satisfatório 

de pacificação no seio da sociedade gera uma condição que garante ao indivíduo maior 

grau de liberdade e prazer nas suas relações. Na ausência do monopólio da força pelo 

Estado, as pessoas sentiam-se constantemente ameaçada por outros, uma vez que era livre 

uso da força física e faz mais uso dela aqueles que são fisicamente mais fortes. 

Entretanto, pelo que foi visto há clareza quanto ao fato de que o controle 

social desenvolve-se no âmbito da sociedade através de vários estímulos e instituições 

desde a conformação familiar, a escola, a cultura. É impensável nesse caso a viabilização 

de uma forma de controle social unilateralmente desenvolvido pelo Estado com o objetivo de 

manter a ordem e a segurança pública numa sociedade através das instituições policiais 

apesar de ser isso exatamente o que ocorreu. 

 

 

1.3 Ação repressiva como paradigma dominante 

 

A ordem social como pode ser vista não se estabelece a partir de um único 

mecanismo ou estratégia política, mas através de vários meios, inclusive aqueles de 

natureza interna explicitados por Elias (1993), onde a vergonha e o respeito gerado pela 

educação familiar têm grande relevância. É possível reconhecer também que esses 
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mecanismos de controle social se organizam por gradação de valores, sendo alguns, como 

o uso da força, colocados em última instância. Nesse rol de instrumentos de controle, a 

concepção filosófica do direito considera que o direito penal deveria ser um daqueles meios 

de controle social a ocupar um lugar de reserva ou um meio secundário para uso somente 

em última instância, porque ele representa um mecanismo de repressão rigoroso, que impõe 

penas e restrições ao sujeito até mesmo com exclusão da liberdade. Mas não é isso que 

ocorre. 

A história do direito demonstra como a opção pelo direito penal repressivo 

acompanhou a civilização humana desde os mais antigos registros que se tem notícia, com 

uma forte marca de fidelidade à sua função, que é a de penalizar os autores pelos atos que 

atentam contra os interesses do Estado e da sociedade. Conforme Resende (2008), a 

violência favorece a resolução de conflitos sociais desde o limiar da humanidade quando a 

“vingança privada” era um traço cultural reconhecido. Não havia proporcionalidade entre a 

conduta criminosa e a retorção desencadeada, sendo que uma bofetada poderia ser 

revidada com um assassinato. Comportando nesse diapasão, pode-se citar o Código de 

Hamurabi, uma das leis mais antigas editada pelo rei da Babilônia em meados do ano de 

1950 a.C., que descreve com inigualável crueldade previsões legais denotativas da 

homologação da vingança na esfera pública.   

Relata Resende (2008) que no século XIV o direito penal sofreu relevante 

influência do direito canônico, no qual há previsões de penas como a internação em 

monastérios, a expulsão da igreja, o asilo. A maioria das penas tinha o objetivo de evitar a 

expiação na prisão, propondo-se um abrandamento nas espécies de penas rigorosas e 

cruéis vigorantes na época. Na idade média o direito penal mantém a tradição de crueldade, 

sendo marcado principalmente por penas como a fogueira, a roda, o arrancamento de 

vísceras, o esquartejamento e o empalamento. 

O mesmo autor informa que no Brasil o direito penal tanto no período colonial 

quanto no Império traduz de forma clara a realidade da Europa. As penas aplicadas em 

terras brasileiras, como em grande parte dos países centrais, eram cruéis e degradantes. A 

repressão penal era dirigida mais à proteção dos bens estatais do que aos direitos da 

população.  

O primeiro código penal brasileiro de 1890 a par de servir como instrumento 

de repressão e controle social, acompanhando a vocação da legislação penal, demonstra 

por sua vez a inserção da ideologia burguesa do trabalho, principalmente nos dispositivos 

que se relacionam com a criação da figura das contravenções penais, referentes aos 

mendigos, vadios e embriagados. Essa parte do código tem um grande valor histórico, 

porque mostra a intenção da sociedade republicana de inibir a ociosidade e obrigar as 
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classes populares a submeterem ao trabalho disponível. Logo as práticas repressivas do 

Estado contra a classe operária aparecem como traços importantes. 

A definição das contravenções como condutas consideradas pequenos 

crimes abriu espaço para o controle administrativo pelas autoridades policiais sobre um 

número significativo de pequenos delitos ocorridos no cotidiano. Essa iniciativa representa o 

aumento do poder discricionário4 das polícias. Não somente havia a graduação da punição 

em função da gravidade do delito, como também das circunstâncias e das motivações 

comportamentais que levaram à perpetração concreta da infração.  

O código criminal de 1930, conforme comenta Alvarez (2003), não restringiu a 

esfera de arbítrio da polícia; ao contrário, permitiu que o executivo tivesse amplas 

prerrogativas regulamentares ao reconhecer certa correspondência entre ordem social e 

ordem legal.  Portanto, o sistema de controle do desvio através da repressão ganha ênfase 

diferenciada com a aceleração da urbanização e da industrialização. As cidades são 

tomadas por uma intensa revolução urbana com crescimento de fabricas e indústrias, casas 

e prédios que ocupam os espaços existentes e indicam oportunidade de trabalho. Nesse 

contexto, a desordem parecia residir em todos os becos e esquinas e, com ela, as doenças 

e as ameaças de revolta. As cidades foram urbanizadas e a população dos operários foi 

transferida para as periferias, formando os cortiços e as favelas.  

A ênfase na repressão ganha força, porque a polícia não foi preparada, 

aparelhada e qualificada para fazer face ao processo de desenvolvimento econômico 

desordenado que promoveu grandes impactos sociais nas cidades, começando nos 

principais centros urbanos e depois em outros menores. Restava-lhe como única alternativa 

para manter a ordem o uso do recurso da força, ou seja, as ações repressivas. A atuação 

policial ao longo desse período foi marcada por conflitos de interesses em que, no bojo da 

constituição da ordem social, a proteção da propriedade e de interesses privados confundia-

se com a manutenção da ordem social.  

De tal forma, os fatos que descrevem o cotidiano de importante período 

histórico brasileiro servem para demarcar a construção de uma cultura de repressão policial, 

porém, determinada pela estrutura jurídico-política e amparada pela classe dominante. 

Portanto, a convivência com a violência policial por parte da população e da mídia constituiu 

algo do cotidiano que somente foi alterado no período da ditadura militar quando a mesma 

                                                           
4
 O poder discricionário conforme ensina o Jurista Diogo de Figueiredo Neto se expressa pela seguinte definição 

de poder de polícia: “atividade administrativa do Estado que tem por fim limitar e condicionar o exercício das 
liberdades e direitos individuais visando assegurar, em níveis capazes de preservar a ordem pública, o 
atendimento de valores mínimos de convivência social, notadamente a segurança, a salubridade, o decoro e a 
estética”. Mas adverte o mesmo jurista que a repressão que recai sobre a liberdade e incolumidade da pessoa 
não pode exceder, nem em intensidade nem em duração, o mínimo absolutamente indispensável à manutenção 
ou reposição da ordem pública (LAZZARINI, 1987, p.120) 
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elite passa também a ser vítima da brutalidade e repressão que ela mesma consagrou. O 

sistema político e econômico impõe uma ideia de que os “delinquentes” ou infratores da lei 

não mereçam receber tratamento baseado nos preceitos básicos da justiça ou dos direitos 

fundamentais.  

A redução da condição social e jurídica do criminoso ou dos suspeitos – sua 

virtual transformação em bandido – é a contraface da legitimação da repressão violenta, da 

tortura e da morte, cenas repetidas no cenário social brasileiro, quadro indicado por grande 

parte dos estudiosos e pesquisadores da polícia a partir de meados da década de 1970. A 

realidade desse período pode ser relatada por qualquer pessoa que vivenciou a época, 

mesmo por um policial, cuja condição de cidadão podia estar na sua sensibilidade enquanto 

pessoa.   

O que se observa após a reinauguração do processo de transição 

democrática é a manutenção do modelo de segurança pública com a inserção das polícias 

na Constituição Federal dirigidas pelos respectivos governos estaduais. A direção das ações 

policiais e o sistema organizado para a manutenção da ordem e da segurança pública se 

mantêm com a mesma configuração repressiva. Na verdade, nos últimos anos o que se 

verifica é uma séria crise no sistema de segurança pública com os Estados demonstrando 

grande dificuldade em inovar e reverter a estrutura e os métodos sedimentados ao longo do 

tempo.  

As mudanças, para se tornarem interessantes, exigiriam o atendimento de 

imensa demanda reprimida em relação ao quadro social e econômico da população. 

Afastada essa possibilidade, a alternativa do Estado continua sendo a opção pela repressão 

com o fortalecimento das polícias habilitando-as para esse tipo de atuação. A par desse 

quadro político social e econômico contraditório a polícia demonstra grande dificuldade em 

mover-se nessa transição democrática porque o processo exige mudanças profundas que 

não ocorrem. Enquanto isso a população em todas as sociedades cobram resultados 

imediatos em relação à qualidade da segurança pública.  

Embora tanto as mudanças nas instituições quanto os resultados com maior 

celeridade sejam papel do Estado, nem sempre o governo se dispõe a esse tipo de 

empreendimento. Os custos muito elevados, pouca garantia de retorno político partidário, 

grande resistência a mudanças no âmbito das instituições, são alguns dos fatores 

determinantes do desinteresse do governo. Ao passo que isso não acontece a polícia se 

agarra naquilo que apreendeu a fazer ao longo da sua história: usar os mecanismos e as 

estratégias repressivas com o uso da força em casos eventuais de violência.  
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2  A VIOLÊNCIA 

 

 

A violência pode ser considerada como um dos temas mais triviais dentre 

aqueles que integram a agenda das discussões no cotidiano social. Desde que não haja 

preocupação com o aprofundamento do assunto, falar sobre violência constitui algo que 

incita as pessoas, veja-se os inúmeros casos e ocorrências que são registrados e envolvem 

uma grande parte da população em todos os lugares. 

A discussão sobre as concepções de violência torna-se um percurso 

obrigatório quando se analisa a violência policial. Portanto, neste capítulo, pretende-se fazer 

uma abordagem introdutória sobre a violência a partir da percepção sociológica, mas com a 

contribuição também da psicologia e da psicanálise. Em relação à violência policial, além da 

compreensão conceitual, pretende-se mostrar como o assunto é tratado no âmbito da polícia 

militar. Ressalta-se desde já a importância da atenção para a amplitude conceitual desse 

fenômeno que para alguns pode envolver apenas ocorrências de grande repercussão, 

enquanto para muitos um simples empurrão tem significado relevante. 

Assim, neste capítulo será apresentada uma discussão essencial para a 

compreensão deste trabalho, quando serão apropriados com destaque alguns 

conhecimentos de Bourdieu (2007) e Bandura (1979), a fim de associar a violência à 

perspectiva de reprodução cultural. Finalmente será feito um esforço no sentido de verificar 

o alinhamento da concepção de violência policial, incluindo aquela praticada no interior da 

polícia militar com a concepção de Arendt (2010b) quando a discussão de violência 

incorpora a sua relação com o poder e autoridade. 

 

 

2.1 Compreensão da violência  

 

A tentativa de descrever ao mesmo tempo a percepção e a realidade do 

verbete violência conduz a várias concepções organizadas pelos estudiosos ao longo da 

história. Apesar das variações conceituais encontradas, verifica-se que pelo menos em dois 

aspectos não há grandes divergências. O primeiro é a sua negatividade, visto que o termo 

enseja a prevalência de aspectos destrutivos e desfavoráveis à condição humana. O 

segundo é a crença de que a diversidade cultural das sociedades inviabiliza uma concepção 

universal sobre violência, ou seja, cada um está às voltas com a sua própria violência. 
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Situação que não conduz ao mesmo espanto povos com culturas diferentes quando se 

posicionam diante de determinado ato de violência. 

Para o sociólogo Michaud (1989), a palavra violência vem do latim violentia, 

que oportuniza um caráter violento ou bravio. O verbo violare significa tratar com violência, 

profanar, transgredir. 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.  

Amador (2002) corrobora essa ideia, adotando a violência enquanto meio 

instrumental utilizado como suporte para o alcance de determinados fins ao dizer que 

violência consiste em obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si mesmo, aos seus 

desejos, ao seu corpo e à sua consciência, podendo levá-lo à morte, à loucura, à agressão 

aos outros ou à autoagressão. Desse modo, a violência pode ser exercida tanto pela força 

física quanto pela coação psíquica.  

A análise do Código Penal Comum sugere coerência em relação à 

conceituação de violência dada por Amador (2002) quando a define como um meio ou 

instrumento para atingir determinados fins. O Código Penal não trata a violência como 

crime, mas como um meio instrumental. Nesse caso, quando há uso de violência na prática 

de um crime principal, esta circunstância é enquadrada como uma condição de 

agravamento com resultado no aumento da previsão da pena.  

O Código Penal Militar, por sua vez, que tem como essência a regulação das 

relações hierárquicas nas organizações militares tanto nas Forças Armadas quanto no 

âmbito das organizações militares estaduais, traz dois crimes que dão ênfase à violência 

como conduta criminal específica: “Artigo 157 – Praticar violência contra superior” e no 

“artigo 175 – Praticar violência contra inferior” (BRASIL, 1969, p.49).  

Essa forma de lidar juridicamente com a violência convida a uma reflexão 

sobre a relação dela enquanto meio instrumental com os fins específicos visados no 

comentimento do crime. Quando se toma um tipo específico de violência, que é aquela 

praticada pelo policial, algumas indagações se sobressaem, porque, além do desafio de 

desnudar alguns dos fatores que influenciam a violência policial, há uma incitação acerca 

dos fins que motivam a violência, ou seja, sendo ela um meio, quais seriam, então, os fins 

desejados pelo policial que a pratica? Seria o desejo de resolver sozinho os conflitos 

decorrentes da manutenção da ordem pública se postando acima da lei? Seria uma conduta 

determinada pela banalização da violência incorporada à cultura da violência? Ou seria uma 

simples conduta desviante determinada pela imperícia, imprudência ou negligência? Essas 

são questões provocantes que devem servir para fomentar a presente discussão. 
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Na psicanálise, pode-se encontrar a possibilidade de uma reflexão 

interessante e que se alinha bastante à hipótese formulada neste trabalho. Essas 

orientações foram tomadas do sociólogo e psicanalista alemão Fromm (1981) para quem a 

compreensão da violência é baseada na natureza destrutiva da agressividade humana. O 

seu primeiro exercício é reflexivo quando indaga sobre quem estaria certo ao acreditar ser o 

homem um lobo ou um cordeiro. Aponta ser possível encontrar argumentos favoráveis tanto 

a uma quanto a outra associação. O autor faz uma provocação sobre como podem os 

cordeiros ser tão facilmente persuadidos se não fosse da sua natureza agir assim, como se 

a violência lhes fosse apresentada como um dever sagrado. Fromm distingue algumas 

formas de violência, baseando-se nas suas respectivas motivações inconscientes. Assim, 

descreve as violências recreativa, reativa, vingativa, sendo um tipo decorrente do 

desmoronamento da fé e por último da violência compensatória. O autor ressalta em cada 

uma delas a sua natureza destrutiva e o seu caráter patológico.  

A perda da fé não se refere a aspectos religiosos, mas ao rompimento de 

compromissos e acordos. Ou mesmo à perda de princípios sobre os quais se ergueram uma 

determinada conduta. A traição de uma amizade construída ao longo de muito tempo, por 

exemplo, pode levar à perda da fé na amizade, assim como ao descrédito em um sistema 

que não funciona. A perda da crença na justiça, no amor, na lei, são exemplos que podem, 

segundo Fromm (1981), levar as pessoas a agirem com violência diante de uma situação de 

ausência de outros valores perdidos ou que não tenha.  Ressalta o mesmo autor 

que uma pessoa profundamente ludibriada e desapontada também pode 
começar a odiar a vida. Se não há nada nem ninguém em quem se 
acreditar, se a sua fé na bondade e na justiça foi apenas uma ilusão total, 
se a vida é dirigida pelo diabo em vez de Deus, então de fato, ávida torna-
se odiosa: não se pode mais tolerar a dor do desapontamento (FROMM, 
1981, p.31). 

 

Ligada ao mesmo grupo de violência definida pela conotação patológica 

decorrente da sua forma destrutiva, Fromm (1981) define violência compensatória como a 

ação empregada em substituição à atividade produtiva por uma pessoa impotente. Aqui o 

pensamento do autor coincide com o de Arendt (1989) acerca da vocação humana para 

realizar e impelir a sua marca no mundo, a transformá-lo e não só ser transformado e 

mudado. Mas essa mesma circunstância que o conduz a uma situação de intolerância, à 

passividade cria um estado de sofrimento naqueles tomados pela impotência e pela 

fraqueza. O homem não aceita essa situação de incapacidade para agir; em razão disso 

destacam-se duas maneiras de restaurar sua capacidade.  

Uma maneira é submeter-se e identificar-se com uma pessoa ou grupo que 
disponha de poder. Por essa participação simbólica na vida de outra 
pessoa, o homem tem a ilusão de agir, quando na realidade só se submete 
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e torna-se parte daqueles que agem. A outra maneira, e esta é a que nos 
interessa mais a este propósito, é o poder do homem de destruir. Criar vida 
é transcender seu próprio estado como criatura lançada na vida tal como os 
dados são lançados para fora do copo. Mas destruir vida também significa 
transcendê-la e fugir ao insuportável sofrimento da passividade completa. 
Criar vida exige certas qualidades de que carece a pessoa impotente. 
Destruir vida só requer uma qualidade – o uso da força. O homem 
impotente se tem uma pistola, uma faca ou um braço forte pode transcender 
a vida destruindo-a em outros ou em si mesmo (FROMM, 1981, p.33). 

 

Essa posição teórica de Fromm (1981) se ajusta à realidade da polícia onde o 

uso da força em exorbitância e sem necessidade pode ser traduzido como um meio de se 

realizar. Por isso é possível vislumbrar coerência nesses dois tipos de violência com a 

conduta policial. A impotência diante de uma situação complexa que a lei e outros meios 

legais não se sustentam como solução pode gerar uma sensação de incapacidade no 

policial e influenciar a prática desse tipo de violência. A reflexão pode levar à análise das 

condições de formação e qualificação profissional que se inicia com o recrutamento e 

seleção. Nessas condições pode-se construir uma cultura de uso da força e da violência. 

A adoção do uso da força como meio privilegiado para resolução de conflitos 

está fortemente impregnada no meio policial conforme conclusão de Souza (2007) ao 

estudar a subcultura do uso da força policial, tendo verificado em sua pesquisa que elevado 

percentual da sua amostra de policiais da Polícia Militar de Minas Gerais, que mesmo sendo 

recém-incluídos na instituição, optaram pelo uso da força na solução de ocorrências nas 

quais se envolveram. 

Destacam-se esses dois tipos de violência segundo a definição de Fromm 

(1981), a compensatória e o tipo que decorre da perda da fé, que permitem visualizar pistas 

para interpretar a violência policial. Contudo, existem outras possibilidades que podem ser 

agregadas à discussão desse assunto. Assim, ainda neste capítulo será discutida também a 

concepção de violência a partir de Hannah Arendt, que mostra um tipo que se constrói 

partindo-se da ideia de poder e autoridade. Esse é um sentido que parece ter coerência com 

a estrutura organizacional e cultural da polícia militar. 

Embora pareça uma opção metodológica concorrente com a psicanálise, 

buscou-se no segmento de explicação comportamentalista da psicologia elementos que 

podem ajudar na compreensão da violência policial. Nesse caso, tomou-se o canadense 

Bandura (1979), considerado o pai da teoria social cognitiva, segundo o qual, o indivíduo 

modifica seu comportamento com a interação, sendo capaz de aprender com o que chamou 

de reforço vicário, ou seja, de imitação estimulada. O sujeito assiste a uma pessoa fazendo 

uma tarefa e, então, a expectativa sobre sua própria capacidade aumenta, motivando-o a 

realizar. A recompensa nesse caso tem um efeito muito valioso na estimulação do 
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comportamento. Podendo a mesma ocorrer de forma expressa ou tácita, direta ou 

indiretamente. 

Bandura (1979) estudou as crianças e relatou que o comportamento 

agressivo se adquire através do exemplo, por experiências diretas e também por fatores 

estruturais. Para ele o comportamento dentro da instituição, em relação aos pais, no âmbito 

da família ou pela cultura nas organizações tem repercussão no sujeito. Para o mesmo 

autor, a agressão é mantida por recompensas materiais, sociais e de status.  

Nas subculturas desviantes, nas quais a agressão física é vista como um 
comportamento a imitar, a agressão é muitas vezes deliberadamente 
recompensada e sancionada coletivamente. Os estudos da agressão que 
ocorrem em situações familiares e outras situações sociais mostram que os 
indivíduos são muitas vezes inadvertidamente treinados para se comportar 
de modo agressivo por pessoas que normalmente repudiam tal 
comportamento (BANDURA, 1979, p. 225). 

 

Ainda de acordo com essa concepção, as teorias dos impulsos agressivos 

admitem que a frustração provoque um impulso agressivo ou “drive”, que somente pode ser 

reduzido por meio de alguma forma de comportamento agressivo. Baseando-se em uma 

perspectiva da aprendizagem social, a frustração é vista como uma condição facilitadora e 

não necessária da agressão. Diz o mesmo autor que “(...) as situações que provocam medo 

e raiva produzem reações fisiológicas altamente similares” (BANDURA, 1979, p.225). Ele 

também se expressa a esse respeito ao afirmar que existe um substancial corpo de 

evidências obtidas de experiências de laboratório e outros que dão conta do poder da 

projeção de modelos de conduta agressiva conforme descreve: 

Investigações controladas apoiam estudos de campo que demonstram o 
papel crucial da modelação na gênese do comportamento agressivo anti-
social e também na transmissão cultural de padrões de resposta agressivos. 
Depois que os padrões agressivos de comportamento foram apreendidos, 
eles podem ser mantidos por uma grande variedade de eventos 
reforçadores (BANDURA, 1979, p.224). 

 

Ensina Bandura (1979) que a sinalização da sociedade pode decorrer da dor 

e sofrimento que sente como vítima da criminalidade e violência, ou uma potencial vítima, 

porquanto o aumento da criminalidade projetado pela mídia tem essa capacidade de gerar 

medo. Esse sentimento demanda respostas agressivas. Porém, a sociedade sente-se 

impotente para essa ação, associando-se à polícia ou ao policial, que em tese detém esse 

poder5. Requer-se, então, dela a resposta agressiva que não é capaz de realizar contra os 

                                                           
5
 FROMM (1981, p. 32): “Se devido à fraqueza, angústia, incompetência, etc., o homem não é capaz de agir, se 

ele é impotente, sofre; esse sofrimento devido à impotência tem suas raízes no próprio fato do equilíbrio humano 
ter sido perturbado, do homem não poder aceitar a situação de completa incapacidade sem tentar restaurar sua 
capacidade para agir. Mas, pode fazê-lo, e como? Uma maneira é submeter-se e identificar-se com uma pessoa 
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infratores e criminosos, não importando ser a violência legítima ou não, o importante é dar a 

resposta que não consegue, suprindo o seu sofrimento.  

Portanto, através dessa sintética abordagem teórica, pretende-se buscar uma 

compreensão da violência policial, que é um tipo de violência ainda mais repudiado porque 

envolve um agente do próprio Estado, de quem se espera uma postura rigorosamente 

alinhada à postura ética e legal. 

 

 

2.2 Violência policial 

 

A violência policial é traduzida a partir do mesmo ato transgressor e desviante 

anteriormente conceituado, sob a forma de um agir agressivo, que corrompe a vontade, que 

coage e abusa dos direitos, que desrespeita o sujeito ao romper ou impedir a sua liberdade. 

A diferença é que o tipo de violência que se analisa é praticado por um policial que age 

investido das prerrogativas inerentes a sua profissão, sendo a principal delas a autorização 

para emprego da força.  

A peculiaridade determinada pela natureza do agente constitui o motivo 

principal da reprovação desse comportamento e que impulsiona a busca pela compreensão 

dessa conduta. Compreender o que leva um policial a agir com violência é um desafio. Esse 

comportamento, que é considerado absolutamente atípico e anormal, que sobressai em 

relação aos demais tipos de violência, porque sua prática pode ser compreendida como uma 

escolha errada feita por um profissional que teria à sua disposição outros meios para prover 

o exercício da função.  

Essa é uma questão cujo debate envolve a discricionariedade conferida ao 

policial. Quando a lei determina a finalidade e a competência da ação, deixa ao alvitre do 

policial, com a devida limitação, a escolha da maneira como vai agir. Essa 

discricionariedade é relevante na prática policial, porque os conflitos e as ocorrências 

exigem estratégias variadas, formas diversificadas e meios instrumentais adequados a cada 

caso. A definição sobre como vai agir diante do caso concreto envolve a decisão sobre usar 

ou não a força, bem como em qual quantidade a força vai ser usada. 

A Polícia Militar de Minas Gerais demonstra reconhecer a complexidade do 

tema e o risco do cometimento de desvio, definindo através de farta documentação 

                                                                                                                                                                                     
ou grupo que disponha de poder. Por essa participação simbólica na vida de outra pessoa, o homem tem a 
ilusão de agir, quando na realidade só se submete e torna-se parte daqueles que agem”. 
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normativa e doutrinária que a violência policial não é uma estratégica de ação adotada pela 

instituição, ao contrário, a conduta é reprovada conforme define a “Diretriz para a Produção 

de Serviços de Segurança Pública nº 08/2004-CG”: 

Violência policial é um ato praticado por agente da administração pública, 
pertencente à organização policial, que se excede no uso da força, sem 
observar os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, nem 
os preceitos éticos que regem a atividade policial (MINAS GERAIS, 2004, p. 
8). 

 

São também intensas as orientações no sentido de evitar que o uso da força 

se transforme em violência. Sobre esse assunto o Caderno Doutrinário nº 1 da Polícia Militar 

de Minas Gerais é o documento mais recente da Instituição e detalha ao máximo as 

orientações para fazer com que o policial se paute nos parâmetros legais e éticos e evite a 

violência no exercício da sua atividade. Destaca-se desse documento um trecho sobre o uso 

da força: 

USO DE FORÇA 

É necessário ter um conceito claro e objetivo de “força”. A palavra tem 
significados diferentes dependendo do contexto. Geralmente, força 
representa energia, ação de contato físico, vigor, robustez, esforço, 
intensidade, coercitividade, dentre outros. A força, no âmbito policial, é 
definida como sendo o meio pelo qual a polícia controla uma situação que 
ameaça a ordem pública, a dignidade, a integridade ou a vida das pessoas. 
Sua utilização deve estar condicionada à observância dos limites do 
ordenamento jurídico e ao exame constante das questões de natureza ética.  

O uso de força é um tema que engloba muitas variáveis e possibilidades de 
ação. De acordo com as circunstâncias, sua intensidade pode variar desde 
a simples presença policial até o emprego de força potencialmente letal 
como o disparo da arma de fogo contra pessoa, sendo, neste caso, 
considerado como o último recurso e de medida extrema de uma 
intervenção policial. 

O Estado detém o monopólio do uso de força que é exercida por intermédio 
dos seus órgãos de segurança. Assim, o policial, no cumprimento de suas 
atividades, poderá usá-la para repelir uma ameaça à sua segurança ou à de 
terceiros e à estabilidade da sociedade como um todo (uma violência contra 
o policial é um atentado contra a própria sociedade). 

Deve ficar claro para o policial que o uso de força não se confunde com 
violência, haja vista que esta última é uma ação arbitrária, ilegal, ilegítima e 
não profissional. O uso excessivo de força configura ato de violência e 
abuso de poder. O policial poderá usar a força no exercício das suas 
atividades, não sendo necessário que ele ou outrem seja atacado primeiro, 
ou exponha-se desnecessariamente ao perigo, antes que possa empregá-
la. O seu emprego eficiente requer uma análise dinâmica e contínua sobre 
as circunstâncias presentes, de forma que a intervenção policial resulte num 
menor dano possível. Para tanto, é essencial que ele se aperfeiçoe, 
constantemente, em procedimentos para a solução pacífica de conflitos, 
estudos relacionados ao comportamento humano, conhecimento de 
técnicas de persuasão, negociação e mediação, dentre outros que 
contribuam para a sua profissionalização nesse tema (MINAS GERAIS, 
2007b, p.73). 
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No mesmo documento supracitado estão publicados os Princípios Básicos 

sobre Uso da Força e Armas de Fogo – PBUFAF editado pela ONU que recomenda:  

[...] os policiais, no exercício das suas funções, devem, na medida do 
possível, recorrer a meios não violentos antes de utilizarem a força ou 
armas de fogo. Só poderão recorrer à força ou a armas de fogo se outros 
meios se mostrarem ineficazes ou não permitirem alcançar o resultado 
desejado (IBIDEM). 

 

Sendo a violência policial um ato de exorbitância em relação à conduta 

legalmente recomendada ou mesmo um desvio de comportamento, devem-se considerar 

alguns aspectos também importantes à sua compreensão. Um desses aspectos é que o 

trabalho policial é revestido de uma complexidade de difícil descrição. Cada intervenção é 

singular e exige, além de criatividade, certa carga de flexibilidade do profissional. As 

soluções devem ser construídas no momento do fato levando em consideração as 

peculiaridades de cada um, os animus dos envolvidos, o estado de espírito e várias outras 

circunstâncias que variam conforme o caso. Nesse sentido, torna-se elementar os aspectos 

referentes à formação e qualificação profissional, que irão orientar e definir a preparação do 

policial e garantir que sua conduta se mantenha dentro do limite da lei. 

Mas, em relação aos investimentos que impactariam na qualificação e 

competência técnica das instituições policiais, nem sempre os governantes demonstraram a 

necessária preocupação. Conforme será visto mais adiante ao estudar a Polícia Militar, até 

bem recentemente as condições de trabalho não ofereciam condições sequer para um bom 

recrutamento. Por isso as exigências para ingresso na instituição sempre foram as mínimas 

possíveis até bem recentemente. Algumas mudanças importantes ocorreram a partir de 

1987 quando se exigia para ser um soldado apenas a 4ª série primária.  

Portanto, o debate sobre a violência policial impõe que sejam consideradas 

várias circunstâncias. Não se satisfazer com uma análise simplista e míope como se 

estivesse sendo feito apenas o recorte teórico de uma polícia a partir do conjunto de normas 

e doutrinas no ano 2011. É muito mais que isso quando se considera que a análise se 

interessa pelo resultado das condutas que descrevem uma instituição policial com uma 

longa tradição cultural. 

Por isso não há como deixar de concordar com a descrição e análise feitas 

por vários críticos da polícia, como faz Muniz, Proença Júnior e Diniz (1999), para os quais a 

indistinção do “uso da violência” do “recurso à força” pela polícia causa um ônus imenso à 

sociedade e, sobretudo, às organizações policiais, que se veem na situação de ter que 

tomar decisões em ambientes de riscos e incertezas. 
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Os autores adiante identificados são também duros em relação à atuação da 

polícia, para os quais as práticas arbitrárias ainda persistem no país e afirmam que elas são 

frutos de uma construção histórica. O estudo da história da polícia brasileira demonstra que 

em sua origem foi preparada, treinada, formada intelectual e tecnicamente para agir contra 

os membros das classes subalternas. Ao longo de boa parte de sua existência, sempre fez 

defesa dos interesses das elites dominantes. As classes privilegiadas, por sua vez, em 

benefício próprio, sempre foram complacentes com a polícia para o uso excessivo da força, 

da violência e da ilegalidade desde que direcionadas às classes dominadas. 

Conforme Dornelles (2008), o papel social exercido pela polícia fez com que a 

violência fosse prática comum no agir policial, aceito por quem tinha voz e poder e, ao 

mesmo tempo, aumentou a reprovação das classes inferiores à polícia. 

Nesse mesmo sentido, Guimarães afirma: 

Analisando estudos feitos sobre o desenvolvimento histórico da polícia 
brasileira, constata-se que a mesma sempre esteve atrelada à segurança, 
não da sociedade como um todo, mas sim dos grupos hegemônicos. Assim, 
o trabalho da polícia era visto como tarefa de baixo nível e impura, onde o 
único atributo necessário era a força, de forma que a Corporação em 
atividade pudesse constituir uma barreira física que garantisse a 
tranqüilidade dos grupos a serem protegidos e, com isso, separasse os 
bons dos maus. Como a atividade policial era considerada um serviço sujo, 
de 2ª classe, era trabalho para ser executado pelas classes inferiores, em 
condições precárias e com salários desprezíveis. Por muito tempo, a 
Instituição Policial foi desprezada pelas classes que privilegiava, e, também, 
por todos os outros segmentos, que a viam como instrumento de repressão 
e de violência daquelas (GUIMARÃES, 2000, p. 54). 

 

A violência policial no Brasil de hoje, conforme Dornelles (2008), é reflexo de 

uma longa herança histórica, marcada pelas relações de opressão entre as elites 

governantes e as classes subalternas, fruto de uma sociedade culturalmente oligárquica, 

autoritária, excludente e elitista. E o mesmo autor arremata: 

Tratar, portanto, da violência policial nesta sociedade é falar sobre o legado 
de uma sociedade violenta e desigual na sua origem, estruturalmente 
injusta, onde a própria gênese da instituição policial se confunde com as 
práticas dos colonizadores e dos senhores de escravos que formavam 
contingentes comandados por “capitães do mato” com o objetivo, entre 
outros, de capturar e castigar exemplarmente os “negros fugidos”.  
(DORNELLES, 2008, p. 75) 

 

Apesar da evolução e do desenvolvimento em vários setores da sociedade 

brasileira, ainda no século XX, a polícia continuou sendo usada pela elite econômica e 

política do país na defesa dos seus interesses e, conforme Dornelles: 

Além do legado histórico de uma sociedade excludente, injusta, elitista e 
autoritária, no decorrer do século XX o Brasil viveu períodos de 
excepcionalidade política, com regimes políticos ditatoriais. O período do 
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Estado Novo (1937-45) e o período da Ditadura Militar (1964-85) foram 
significativos na formação da polícia brasileira e na sua natureza violenta e 
de contra-insurgência (DORNELLES, 2008, p. 78). 

 

Prevalece entre os estudiosos a concepção de que a violência policial no 

Brasil tem uma conformação eminentemente sociológica, porque estaria incorporada a uma 

longa herança histórica que marca as relações de classe, definidas pela opressão das elites 

governantes sobre as classes subalternas, no âmbito de uma sociedade culturalmente 

oligárquica, excludente, elitista e autoritária. A violência é tida como um componente inscrito 

na identidade e na cultura da polícia brasileira. É algo para o qual ela foi criada para fazer, 

apreendeu a realizar e demonstra muita dificuldade na adoção de novas práticas que 

excluam a violência, a vigilância e o controle.  

Nesse sentido, a violência policial pode-se definir como uma conduta que 

foge à normalidade, é reprovada e combatida pela instituição policial e pela sociedade civil. 

Por outro lado, mesmo demonstrando no aspecto formal esforço no sentido de que os 

policiais pautem sua conduta em parâmetros legais, pode-se encontrar no âmbito interno da 

própria organização policial sinais que favorecem a exorbitância no uso da força e da 

violência, como se verá adiante ao analisar a influência da cultura no comportamento 

policial. 

 

 

2.2.1 Parâmetros e limites da legalidade 

 

O equilíbrio e a ponderação nas relações e nas condutas humanas 

constituem algo desejável e necessário para que as sociedades possam sobreviver e 

atender seus objetivos e interesses. Mas a complexidade e diversidade dos indivíduos que 

formam as sociedades tornam o equilíbrio e a harmonia dessa convivência coletiva um 

grande desafio, exigindo padrões de conduta e outros elementos norteadores. Nesse 

contexto, as regras morais e as leis se estabelecem como elementos essenciais na 

parametrização dessas condutas.  

Torna-se, então, relevante o papel da polícia enquanto instituição 

encarregada de fazer cumprir as leis. Logo a discussão se desenvolve em relação aos 

parâmetros que também devem regular a atividade da própria polícia. Nesse sentido pode-

se afirmar que o controle do comportamento do policial seja igualmente desafiante. O 

processo exige muito mais que se pode imaginar. A tarefa não se efetiva com o ato de 

uniformizar um sujeito, entregar-lhe alguns instrumentos e uma arma, prescrever algumas 
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ordens e esperar que o funcionamento se dê automática e corretamente dentro de um 

desempenho esperado, sem falhas.  

A forma como as pessoas interpretam a violência no cotidiano e o tipo de 

resultado esperado do policial, quando lida com os conflitos, oferecem algumas vezes clara 

divergência de percepção acerca da violência policial. Quando há aumento das taxas de 

violência e criminalidade urbana, é muito comum ver parte da sociedade sinalizando 

favoravelmente para um “endurecimento” na postura da polícia na luta contra o crime. Esse 

endurecimento é traduzido em uma postura de maior severidade em relação ao uso da 

força, que quer dizer: ter maior presença nas ruas; prender mais criminosos; no momento 

das abordagens, serem mais intolerantes com os infratores; ser menos cauteloso no uso da 

arma nos embates com os infratores. Tudo isso se inscreve em um vasto campo de 

subjetividade que envolve a delimitação dos parâmetros legais que orientam o trabalho 

policial.   

Assim, a interpretação do que seja violência policial varia entre os limites de 

um simples empurrão até a letalidade do uso da arma de fogo. Conforme expressa Izumino; 

Loche e Cubas: 

Apesar da clareza que parece definir os parâmetros da atuação policial, 
descrever a violência policial é uma tarefa extremamente complexa, pois 
não existe uma violência policial, mas diversas formas de violência que 
devem ser entendidas em seus contextos e situações particulares. Sobre 
este aspecto, hoje parece estar se criando um consenso de que a 
exacerbação da violência não se dá apenas quando há o uso indiscriminado 
da força letal, mas pode compreender desde um empurrão até o confronto 
armado, dependendo do contexto em que ocorreu (IZUMINO; LOCHE e 
CUBAS, 1999, p. 294).  

 

O pesquisador e especialista em direitos humanos Paulo Mesquita Neto6 

oferece uma definição interessante sobre o assunto ao propor quatro concepções de 

violência policial. 

a) Jurídica: são considerados atos de violência policial apenas aqueles em 
que os policiais usam a força física contra outra pessoa de forma ilegal; 

b) Política ou sociológica: são considerados atos de violência policial não 
apenas aqueles que envolvem uso ilegal, mas também e, principalmente, os 
que fazem uso ilegítimo da força física, que englobam a desnecessidade ou 
o excesso do uso da força física; 

c) Jornalística: são considerados atos de violência policial não apenas os 
usos ilegais e ilegítimos, mas também e, principalmente, os usos 
irregulares, anormais, escandalosos ou chocantes da força física; 

d) Profissional
7
: são considerados atos de violência policial não apenas os 

usos ilegais, ilegítimos e irregulares da força física por policiais, mas 

                                                           
6
 PhD em Ciência Política pela Universidade de Columbia. Pesquisador sênio do Núcleo de Estudos da Violência 

– Universidade de São Paulo e Soros Senior Justice Fellow do Center on Crime, Communities and Culture do 
Open Society Institute em Nova York. Foi relator geral do programa nacional de direitos humanos. 
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também e, principalmente, o “uso de mais força física de que um policial 
altamente competente consideraria necessário em uma determinada 
situação” (KLOCKARS apud MESQUITA NETO, 2000, p. 135). 

 

As definições de Mesquita Neto (2000) ajudam na análise do assunto, mas 

não são suficientes para conferir ao termo uma precisão satisfatória. É importante que se 

compreenda que essa subjetividade faz parte da concepção de violência policial e se 

manifesta tanto na interpretação de caráter administrativo8 quando se analisa a conduta 

policial no âmbito da própria Polícia militar quanto na esfera judicial quando a interpretação 

se reveste do seu caráter criminal. Há reflexo disso na punição dos atos de violência, nas 

duas esferas, administrativas e judicial, podendo encontrar interpretações ora mais rigorosa 

outras vezes mais brandas conforme a pessoa que julga e também as circunstâncias do 

fato. Esses vários fatores podem influenciar as decisões desde a participação da mídia até a 

pessoa da vítima e do autor.  

Portanto, muitas vezes os sinais que o policial recebe, eventualmente, são 

favoráveis à conduta violenta. Isso quando o infrator pertence a um grupo considerado 

marginalizado. Ao mesmo tempo, esses sinais denotam uma interpretação feita com maior 

rigor quando envolvem pessoas que pertencem a um grupo de maior representatividade 

social, nesse caso uma simples “cara fechada” é considerada constrangimento. 

No que tange à instituição policial, há clareza no aspecto formal quanto ao 

que seja legal e ilegal. Há na polícia um vasto compêndio de normas, regras, doutrinas, 

manuais que muito bem define o que seja exorbitante além de forte rotina incluída na 

formação e no treinamento dos policiais que recomenda cautela no uso da força e no 

emprego da violência. Um manual de procedimentos com gradação do uso da força que 

começa pela verbalização e parlamentação passa pelo uso de munição química de efeito 

moral, armamento com munição não letal até atingir o ponto mais crítico de uso de 

armamento com munição real. Mas na prática pode haver uma reprodução cultural que 

envolve o habitus, valores e crenças principalmente em relação ao uso da força, que 

perturbam e neutralizam bastante o delineamento formal a esse respeito.  

 

                                                                                                                                                                                     
7 Desenvolvida por Carl B. Klockars, em “A theory of excessive use force and its control”, in W. A. Geller & H. 

Toch (eds.), Police violence: understanding and controlling police abuse of force, New Haven and London, Yale 
University Press, 1996. 
8
 O controle de desvio na Polícia Militar se efetiva em duas esferas distintas e independentes: a esfera 

administrativa e disciplinar e, a esfera judicial. Assim quando ocorre um desvio de conduta de qualquer natureza, 
há uma ação de competência da administração e outra que inicia também na administração através de um 
inquérito policial e desfecha na justiça, quando a conduta é interpretada como crime. A ação nesse caso deriva 
da interpretação da conduta à luz do regulamento disciplinar para o caso da ação disciplinar e do código penal 
para a esfera judicial. 
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2.2.2 Violência sob a perspectiva da reprodução cultural 

 

A abordagem sociológica sugere que a compreensão dos fenômenos sociais 

se viabiliza a partir do estudo da cultura e da sociedade, que pode ser tomada pelo seu 

sentido amplo que define a população de um ou mais países ou a partir de um grupo ou 

uma organização. A importância da cultura, como ensina Bourdieu (2007), está no fato de 

que ela proporciona o conhecimento e as técnicas que permitem ao homem sobreviver nas 

lutas que travam nos diversos campos sociais.  

Nesse caso, pretende-se analisar a violência policial a partir da investigação 

dos valores e traços culturais da Polícia Militar de Minas Gerais. Uma organização policial 

que demonstra grande preocupação com a prática de violência e, ao mesmo tempo, o 

desejo de acessar o conhecimento das suas causas e dos fatores que a influenciam para 

que possa viabilizar medidas neutralizadoras, já que o fenômeno representa um desvio que 

perturba tanto a instituição pública quanto aos usuários dos seus serviços.  

Para muitos estudiosos, dentre eles Guimarães (2000) e Dornelles (2008), já 

citados anteriormente, a violência policial é um traço decorrente de condutas arbitrárias, 

abusos e de uma postura tipicamente truculenta adquirida em tempos remotos e que se 

mantém como característica da polícia brasileira, projetada através da sua herança cultural. 

Esse tipo de crítica à postura da polícia brasileira incomoda bastante as 

organizações policiais, porém, os fatos que são veiculados com destaque pela mídia, 

envolvendo cenas de violência policial favorecem as imputações feitas e repercutem 

bastante na percepção e no imaginário das pessoas. O esforço das instituições em 

neutralizar os desvios de comportamento na tentativa de minimizar a prática de violência 

policial tem se demonstrado insuficiente, porque a violência policial é um desvio real e 

concreto que incomoda e exige mais cuidado e atenção. 

Ressalta-se que a atualidade do assunto pode ser demonstrada pelo trabalho 

realizado por Gonçalves (2010)9, o qual é citado para fomentar a discussão, posto que o 

mesmo aborda o ensino de direitos humanos na Polícia Militar de Minas Gerais como 

estratégia para conter e prevenir a violência policial. A discussão de Gonçalves (2010) 

provoca a seguinte indagação: qual deve ser a dimensão das estratégias voltadas para a 

prevenção da violência policial se for verdadeira a assertiva de que essa conduta decorre de 

um traço cultural? O trabalho citado deixou algumas pistas interessantes quando em suas 

conclusões houve a indicação de que elevado percentual dos policiais formados como 

                                                           
9
 Gildásio Rômulo Gonçalves – Capitão da Polícia Militar de Minas Gerais que estudou a inserção do ensino de 

direitos humanos como estratégia para reduzir a violência policial.  
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professores de direitos humanos estiveram envolvidos em prática de violência policial no 

período analisado, mesmo depois do treinamento realizado. É importante citar a motivação 

que levou Gonçalves (2010) para estudar esse tema: 

Justifica-se esta pesquisa o fato de a violência policial ainda macular a 
imagem da PMMG, apesar dos avanços desta corporação na promoção dos 
direitos humanos. Para enfrentar este problema, a PMMG tem adotado 
inúmeras estratégias com o objetivo de reduzir e até mesmo eliminar a 
violência policial. Dentre estas estratégias, destaca-se a educação em 
direitos humanos através de treinamentos, cursos, palestras, seminários, 
debates, premiação, etc. (GONÇALVES, 2010, p.10). 
 

O curso de direitos humanos10 mencionado no trabalho de Gonçalves (2010) 

é um empreendimento inovador que possui uma doutrina e uma estrutura muito bem 

definidas e organizadas com o objetivo de promover mudança de percepção e 

comportamento dos policiais. Logo se, mesmo após um esforço dessa magnitude, registrou-

se ocorrência de violência policial, pode ser uma indicação que o uso da violência esteja de 

tal forma incorporado na cultura ou na subcultura policial que as mudanças desejadas 

devem ser buscadas de forma permanente e através de estratégias diversificadas. 

Tendo em vista a hipótese de que há no âmbito da polícia militar um conjunto 

de valores e crenças que se manifestam pela sua cultura, que estimula e influencia o uso da 

violência como instrumento de mediação dos conflitos do cotidiano do policial, buscou-se 

ajuda do sociólogo francês Bourdieu (2005) para compreensão desse fenômeno. O autor 

adverte que uma boa forma de capturar a lógica do fenômeno social de interesse é 

submergindo nas suas particularidades através do exame da realidade empírica, porque 

essa compreensão se define a partir da cultura e do habitus.  

A submersão na realidade se efetiva neste trabalho também através da 

análise da trajetória de vida dos policiais obtida através de entrevista com os participantes 

da pesquisa. A compreensão do comportamento do policial exige uma reflexão sobre o 

mundo social onde está inserido; sobre o valor da sua educação profissional e da sua 

formação específica na organização policial, bem como sobre sua constituição cultural, 

incluindo as reproduções e os condicionamentos promovidos nesse processo.  

                                                           
10

 Curso de Direitos Humanos na Polícia Militar de Minas Gerais – trata-se de um empreendimento que iniciou em 
meados de 1997 através de financiamento internacional oriundo de convênio entre o Ministério da Justiça e o 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Foi oferecido para as polícias brasileiras um curso com 120 horas aulas 
contendo estudo teórico de direitos humanos e direitos humanos internacional; técnicas policiais com exercício 
prático no qual introduziram-se vastos conhecimento e regras voltadas para o respeito à dignidade da pessoa, 
em especial para aquelas consideradas como vulneráveis (crianças, mulheres e idosos); o curso ofereceu 
treinamento com arma de fogo e uso de meios não letais para solução de conflitos. A Polícia Militar de Minas 
Gerais se destacou em relação às demais policias brasileiras por ter incorporado com rapidez o sentido desse 
treinamento e investido nele, mesmo após o encerramento do treinamento ministrado diretamente por policiais 
estrangeiros. Atualmente todo o conteúdo de direitos humanos, teórico e prático está inserido nos conteúdos 
programáticos dos cursos da PMMG em todos os níveis da sua estrutura organizacional.  
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A cultura repercute a ideia de uma construção ao longo do tempo. As 

crenças, os valores, os mitos, os padrões de comportamento, cada uma dessas 

manifestações se formam lentamente a partir de experiências vivenciadas; de sofrimentos, 

frustrações e também alegrias e êxitos. Logo tanto é possível haver construções que se 

efetivam partindo-se do ordenamento hierárquico vindo de cima para baixo, como é também 

possível muitas outras construções surgirem de mecanismos de defesa e se estabelecerem 

a partir da base da organização.   

Para Bourdieu (2005), o comportamento decorre de um conjunto de 

disposições que são adquiridas pela interiorização das estruturas sociais. Corresponde à 

síntese da história individual e coletiva, que é de tal forma internalizada, que muitas vezes 

chega-se a ignorar que existe. São as rotinas corporais e mentais inconscientes que 

permitem agir sem pensar, que corresponde ao que o autor definiu como “habitus”. O 

produto de uma aprendizagem, de um processo do qual já não tem mais consciência e que 

se expressa por uma atitude “natural” capaz de conduzir e orientar uma pessoa em um 

determinado meio. Essa é a ideia que se expressa ao conceituar habitus como  

um sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou 
explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores, é gerador 
de estratégias que podem ser objetivamente afins aos interesses objetivos 
de seus autores sem terem sido expressamente concebidas para este fim 
(BOURDIEU, 1983:94). 

 

Assim, pode-se compreender, como afirma Bourdieu (1983), que o habitus é 

o produto da experiência individual, da experiência histórica coletiva e da interação entre 

essas experiências. Ele determina o estilo de vida, o gosto, a propensão e aptidão à 

apropriação de uma determinada categoria de objetos ou práticas que geram princípios de 

visão, de divisão e gostos diferentes. Ele determina a distinção entre o que é bom e o que é 

mau, entre o bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar. É uma espécie de 

programa, no sentido da informática, que todos carregam. O habitus se forma de acordo 

com os valores culturais do ambiente. Logo ele é um o produto histórico interiorizado e 

encarnado de um tipo determinado de condição preestabelecida. 

Portanto, por meio dessa concepção buscou-se compreender a repercussão 

do habitus do policial, adquirido ao longo da sua experiência profissional, desde o ingresso 

na Polícia Militar, passando pelo seu comportamento diante dos conflitos e ocorrências nas 

quais é envolvido no seu dia a dia.    

O que se depreende dessa reflexão em Bourdieu (1983) pode ser traduzido 

pela ideia de que, ao longo da tradição histórica da Polícia Militar, as experiências de uso da 

força ou mesmo de comportamentos agressivos e violentos podem ter sido incorporados ao 
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habitus do policial. Uma conduta fortalecida pela falta de outros meios, incluindo uma 

preparação profissional adequada que oferecesse técnicas e meios logísticos suficientes. 

A postura legalista e preocupada com o controle do desvio por parte da 

Polícia Militar, especialmente no seu aspecto formal tem a sua importância. As regras e os 

manuais que orientam a conduta policial certamente produzem e representam freios 

coercitivos que impedem que a violência seja uma conduta muito mais acentuada, mas a 

cultura não se efetiva apenas a partir das regras formais. Ela incorpora todo o aprendizado e 

saberes práticos criados na base da organização, bastando que sejam considerados bons 

ou úteis.  

Desse modo, a prática do cotidiano torna-se uma importante fonte cultural, 

sendo possível que o uso da força tenha recebido um valor destacado como meio 

instrumental na atividade policial através das experiências do dia a dia. Nesse sentido, as 

experiências e as manifestações dos policiais demonstram que o uso da força legal ou não 

representa uma importante e disponível fonte de poder. Essa foi, inclusive, uma conclusão 

encontrada na pesquisa que Sousa (2001) desenvolveu no âmbito da Polícia Militar de 

Minas Gerais: 

Para muitos policiais, inclusive militares, a única coisa que os marginais 
respeitam é a força. Deste modo, para se controlar certos criminosos, tem-
se de fazer uso dela. Assim, a violência abusiva passa a ser vista pelo 
policial como única ferramenta disponível na prevenção e apuração de 
delitos (SOUSA, 2001, p.66). 

 

As contribuições de Bourdieu (2005) favorecem a compreensão da submissão 

do comportamento do indivíduo à estrutura do grupo, da instituição e da própria sociedade. 

Deduz-se que o comportamento é manipulável e está sujeito a estímulos que podem ser 

construídos para atingir determinados fins ou pode submeter-se à repercussão cultural de 

modelos preconcebidos de comportamento. Podendo garantir a conformidade das práticas e 

sua constância através do tempo. Através do habitus, o passado do indivíduo sobrevive no 

momento atual, atualizado no presente, e tende a subsistir nas ações futuras dos atores 

sociais. 
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2.3 Concepção de violência policial a partir de Hannah Arendt 

 

O uso de força é um tema que engloba muitas variáveis e possibilidades de 
ação. De acordo com as circunstâncias, sua intensidade pode variar desde 
a simples presença policial até o emprego de força potencialmente letal 
como o disparo da arma de fogo contra pessoa, sendo, neste caso, 
considerado como o último recurso e de medida extrema de uma 
intervenção policial (MINAS GERAIS, 2007b, p.73). 
 

A incorporação cultural do uso da força ao longo da história da Polícia Militar 

é fato verificável na prática e no cotidiano do trabalho policial. O uso da força se estabeleceu 

como um importante meio utilizado nas intervenções da polícia adotado a partir da faculdade 

do monopólio do uso desse instrumento determinado pela lei e pelos costumes. Deve-se 

chamar a atenção para o fato de que a força adquiriu uma concepção muito próxima da 

violência embora sejam dois termos cujos conceitos não podem ser confundidos. 

Algumas questões que envolvem os parâmetros e os limites da legalidade no 

delineamento do uso da força foram discutidas neste capítulo quando se reconheceu a 

dificuldade de definir até onde vai o uso da força e quando esse meio se transforma em 

conduta desviante e violenta.  

A Polícia Militar de Minas Gerais define formalmente e através de protocolos 

o que é de fato o uso da força numa tentativa plausível de evitar que força e violência se 

confundam. Mas, ao confrontar essa iniciativa com aspectos da sua cultura organizacional, 

afloram manifestações contraditórias. A análise desses aspectos pode levar a outras 

questões interessantes, dentre elas, a associação entre poder e violência no contexto da 

definição de autoridade no âmbito interno da polícia militar.  

Em uma de suas obras – “Sobre a violência”, Arendt (2010b) chama a 

atenção para a confusão que se faz em relação à concepção de poder, vigor, força, 

autoridade e violência, cuja percepção tradicional leva a enxergar esses termos como 

sinônimos. Quando na verdade isso ocorre, porque são palavras adotadas para indicar os 

meios em função dos quais o homem domina o homem.  

Portanto, a inserção de Arendt (2010b) nesse momento do trabalho tem a 

finalidade justamente de buscar nessa autora ajuda para efetivar a análise não somente da 

concepção de violência no âmbito da polícia militar, mas também de entender como esse 

termo se vincula à construção do poder e da autoridade nessa instituição pública.  
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2.3.1 Violência como parte do poder e da autoridade 

 

Através do texto “Sobre a violência” Arendt (2010b) desenvolve-se uma 

reflexão voltada para contestar a tese de que poder e violência sejam fenômenos 

equiparáveis. Ela cita como o século XX encontrou na violência e na multiplicação da sua 

capacidade através do desenvolvimento tecnológico uma forma de se destacar na esfera 

política como se o poder pudesse se estabelecer pela violência. Arendt (2010b) contesta a 

tradição intelectual através da qual a manifestação de poder tem na violência uma forma de 

estabelecer o domínio do homem sobre o homem. Assim, ela estabelece uma diferenciação 

importante entre violência, poder, vigor, força e autoridade. 

Ao tomar a tese de Hannah Arendt como roteiro para compreender melhor os 

aspectos da violência, especialmente a tipologia que se define como agente o policial militar,  

acredita-se que possa haver coerência do pensamento da autora com a concepção 

epistemológica de autoridade, violência, força e poder no âmbito da polícia militar, onde 

esses termos ensejam um sentido convergente.  

Na dinâmica da vida social e no âmbito das relações organizacionais, 

geralmente poder e autoridade representam objetos de desejo e de fascínio nas pessoas. 

Revestem-se de atributos e ornamentos que geram uma perspectiva de mando, de 

habilidade de influenciar e dominar os outros. Na estrutura de uma organização como a 

polícia militar, levando em consideração sua longa trajetória histórica, sua natureza militar 

que se funda na hierarquia e na disciplina, parece razoável que poder e autoridade sejam 

interpretados e compreendidos como algo bastante peculiar. O uniforme, os rituais, as 

cerimônias, as bandeiras, os galões e as insígnias fornecem uma simbologia que exalta 

tanto o poder e a força quanto a autoridade.  

A sua condição de organização militar exige uma definição clara e óbvia 

sobre o que seja autoridade e qual é o seu papel. Daí a incorporação dos símbolos. O 

comando, a higidez que como regra geral devem ser expressões de força; uma direção 

sinalizada por uma voz de comando, audível e forte. A formulação hierárquica e disciplinar, 

absolutamente formal, necessita clareza sobre quem manda. Essa definição de quem 

manda se torna na organização militar uma questão vital, já que a mesma se sustenta por 

dois pilares essenciais: a hierarquia e a disciplina11.  

A estratégia diretiva na polícia militar, como pode acontecer em uma 

organização militar, se baseia no princípio de punição e recompensa. Assim, torna-se 

                                                           
11

 Artigo 6º do Código de Ética da Polícia Militar de Minas Gerais – A hierarquia e a disciplina constituem a base 
institucional das Instituições Militares Estaduais.  
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importante a concepção de poder disciplinar, que se define pela faculdade de punir 

internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina 

dos órgãos e serviços da administração pública. Enquanto o poder hierárquico tem por 

objetivo estabelecer uma relação de subordinação entre os vários órgãos e agentes do 

Executivo com a distribuição de funções e a gradação da autoridade de cada um, pela 

hierarquia se impõe ao subalterno a estrita obediência das ordens e instruções legais dos 

superiores e se define a responsabilidade de cada um.  

As normas disciplinares são formas adotadas para estabelecer o controle e 

um meio de demarcação do poder. O regulamento disciplinar se manifesta através do exato 

cumprimento dos deveres de cada um em todos os escalões e em todos os graus da 

hierarquia, quanto aos aspectos: 

 pronta obediência às ordens legais; 

 observância às prescrições regulamentares; 

 emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; 

 correção de atitudes;  

 colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos 
resultados pretendidos pela Polícia Militar (MINAS GERAIS, 2003, p.8). 

 

A hierarquia carrega consigo um aspecto importante que repercute com 

ambiguidade nas relações interpessoais, como afirma Leirner (1997), ao mesmo tempo em 

que se sobressai como um princípio geral presente em toda instituição militar, é igualmente 

um princípio segmentador, não somente entre patentes, mas também entre as pessoas. Ela 

permite o mapeamento total da instituição em termos de como as relações sociais do grupo 

são percebidas e também realizadas. Mas como efeito perverso constitui uma força que 

divide e segmenta os graus hierárquicos conforme ordem legalmente determinada que 

enseja uma cadeia de comando e obediência. Esse distanciamento produz reflexo 

significativo nas relações de poder da organização, podendo ter repercussão na conduta do 

policial junto à sociedade civil. 

O distanciamento nas relações decorre tanto da imposição regulamentar 

como regra quanto como resultado de mecanismos de defesa, que surgem como forma de 

driblar o rigor das normas disciplinares. Nesse caso a divisão hierárquica que concebe as 

patentes e os círculos, separando os oficiais12 das praças favorece o afastamento dos 

grupos entre si, já que toda a estrutura se define pela essência do poder de domínio, de 

                                                           
12

 A estrutura hierárquica da Polícia Militar se estabelece por escalonamento entre postos que designam os 
oficiais (inclui as patentes de Tenente até Coronel) e graduações, que designam as praças (assim consideradas 
do Soldado até o Subtenente). Além dessa divisão o regulamento ainda impõe uma subdivisão em círculos, que 
separa os oficiais em três grupos (Oficiais subalternos – inclui os 2º e 1º Tenentes; Oficiais intermediários que 
são os Capitães e o círculo dos Oficiais superiores que incluem os Majores, os Tenente-Coronéis e os Coronéis). 
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ordens e de obediência. O distanciamento ajuda a encobrir as fraquezas, uma estratégia 

que inviabiliza a política, a participação, o debate. Dois princípios pétreos servem para 

preservar esse status: “o superior não erra” e “ordem dada, ordem cumprida”, cujo 

significado é nunca questionar uma ordem. 

Não resta dúvida que a contribuição de Hannah Arendt pode tornar mais 

evidente a distinção entre poder e autoridade, especialmente quando a autora observa que 

a tradição do pensamento político ocidental sugere uma relação de poder entre os homens 

que se estabelece segundo a linguagem da dominação e, portanto, do mando e da 

obediência, os quais, por sua vez, estão fundados no caráter dissuasivo garantido pelos 

diversos meios de coerção e, por fim, pelo emprego da própria violência em vários graus.  

Para Hannah Arendt: 

Poder, dominação, obediência, coerção e violência são noções que, a 
despeito de serem distintas, facilmente se encadeiam logicamente entre si e 
a principal conseqüência daí derivada é o ofuscamento do fenômeno 
essencialmente não violento da geração do poder por meio da ação coletiva 
e concertada, mediada pelo discurso e pelo debate (ARENDT, 2010b, 
p.136). 

A interpretação do conceito de autoridade e sua relação com o poder na 

polícia militar revelam dissonância em relação ao sentido arentiano dos termos. Na polícia 

militar a autoridade tem como significado o direito de dar ordens, de tomar decisões, de agir 

e de se fazer obedecer, enfim, de se assentar em um lugar de diferenciação e 

superioridade. Por outro lado pergunta-se: qual o limite dessa capacidade de dar ordens e 

se fazer obedecer? Ou seja, quando o sujeito tem o direito de não obedecer?  

A resposta a essa questão absorve vasto campo de subjetividade que 

descreve as relações de poder na organização. Dessa relação podem-se extrair processos 

de difícil compreensão, mas que dão sinais de reprodução cultural. Há evidentes 

manifestações de ações agressivas e violentas que se expressam como sinais de poder e 

autoridade, mas que se dissimulam na esfera da subjetividade. Ao mesmo tempo, a 

presença marcante do medo descreve a submissão daqueles que ocupam o lugar de quem 

deve obedecer13. 

Para ilustrar esse quadro e possibilitar uma ideia mais real do que se 

descreve, especialmente em relação à concepção de poder, autoridade, submissão às 

ordens, registra-se um caso concreto ocorrido em meados de 2009 após um processo de 

                                                           
13

 O estudo das manifestações da cultura organizacional feito na Polícia Militar de Minas Gerais descreve alguns 
jargões e crenças, dentre os quais há um ditado que diz: “Na Polícia Militar manda quem pode e obedece quem 
tem juízo”. O direito define que ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. Mas há uma sensível 
ampliação no exercício dessa norma na Polícia Militar, que possibilita condutas arbitrárias e que fere o direito 
alheio. E a submissão a isso decorre do medo sobre o que pode advir de uma atitude de resistência, mesmo que 
seja protegida pela lei. Esse é o sentido do “obedecer se tiver juízo” e também do: “ganha, mas não leva”.  
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inclusão na polícia militar de novos cidadãos devidamente concursados para o cargo de 

soldado. Após dois dias da inclusão, um oficial comandou uma série de atividades para uma 

das turmas de iniciantes, aplicando nesses militares “subordinados” atividades físicas 

estafantes, sob um sol escaldante e em contato com um piso asfáltico muito quente. Dessa 

atividade restou a produção de lesões físicas em vários soldados.  

Esse episódio exemplifica um processo ritualístico relativamente comum de 

recepção aos novos ingressantes. Aquele que dirige a atividade parece movido pela 

necessidade de demonstrar como funcionam as coisas na organização e demarcar o sentido 

de poder e autoridade hierárquica. Nesse mesmo contexto, porém, na lógica dos que 

obedecem pode-se descrever a existência do medo que os impulsionam a cumprir as 

ordens diante da incerteza acerca do que pode ocorrer diante da resistência. 

Dessa reflexão pode-se extrair uma contradição em relação à concepção de 

poder e autoridade desenvolvida no âmbito das relações internas da polícia militar, que 

sobrevive como instrumento e meio para execução do trabalho policial quando dela 

necessita em relação à sociedade civil. Assim, tem-se que o poder e a autoridade se 

baseiam nas leis, nos regulamentos, no estatuto e em um amplo conjunto de normas que 

sustentam a própria existência da polícia militar. Todavia há na instituição outros elementos 

de importante valor cultural que fortalecem e viabilizam as relações que deixam de ser 

puramente formal e legal.  

Nesse sentido conclui-se que há contradição desse tipo de poder e de 

autoridade que se desenvolve na polícia militar com aquele que se necessita para a 

prestação de serviço de segurança pública principalmente a partir da redemocratização do 

país. Nesse particular se alinham as alegações e críticas de vários estudiosos dando conta 

de serem as polícias militares violentas e inadequadas ao novo momento histórico por 

manterem ligação com uma estrutura de poder arbitrário e autoritário. 

Sobre a autoridade Arendt (2009) mostra a influência da concepção grega de 

autoridade para o ocidente. Para os gregos a expressão de autoridade se estabelece pela 

relação de “mando-obediência”. É essencial nessa relação a definição de quem domina 

quem. Incorporam-se nesse sentido os lugares ocupados pelas pessoas na polis, onde o 

governo é tirano, sendo que uma das suas características era o governo por meio da 

violência. É uma experiência que determina diferenciação entre governantes e governados, 

definida por diferenças naturais, como entre jovens e velhos, escravos e senhores, etc. 

Para a definição política, buscava-se justificativa para a necessidade de 

ordem e obediência nas experiências da guerra onde o perigo levava a necessidade de 

tomada de decisões que deviam ser prontamente cumpridas razão pela qual a importância 
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do estabelecimento da autoridade, pessoas para mandar e pessoas para obedecer. 

Posteriormente a lei é idealizada como forma de coerção capaz de evitar o uso da violência. 

Assim, Arendt (2009) descreve traços da autoridade grega: 

A autoridade implica uma obediência na qual o homem retém sua liberdade, 
e Platão esperava ter encontrado uma obediência dessa espécie quando, 
em idade madura, outorgou às leis a qualidade que faria delas governantes 
inquestionáveis de todo o domínio político. Os homens poderiam pelo 
menos ter a ilusão de serem livres por não dependerem de outros homens 
(ARENDT, 2009, p.144).  

 

Essa foi uma tentativa da filosofia grega para encontrar um conceito de 

autoridade que viabilizasse a vida na polis, a qual exerceu grande impacto na tradição 

ocidental. Conforme descreve Hannah Arendt, diferentemente dos gregos, a fundação 

romana sustenta um conceito de autoridade vinculado ao passado, à religião, aos feitos e ao 

culto da fundação. Toma-se a etimologia da religião em “re-ligare”, uma ligação com o 

passado. A religião e a atividade política teriam caminhos semelhantes e a proteção dos 

deuses. O conceito de autoridade teria origem na palavra “auctoritas” que é derivada do 

verbo “augere” – aumentar, e aquilo que a autoridade ou os de posse dela constantemente 

aumentam é a fundação. Diz a autora: 

Aqueles que eram dotados de autoridade eram os anciãos, o senado ou os 
patres, os quais a obtinham por descendência e transmissão (tradição) 
daqueles que haviam lançado as fundações de todas as coisas futuras, os 
antepassados chamados pelos romanos de maiores. A autoridade, em 
contraposição ao poder (potestas) tinha suas raízes no passado, mas esse 
passado não era menos presente na vida real da cidade que o poder e a 
força dos vivos (ARENDT, 2009, p.164). 

 

Há na política romana uma relação de igualdade entre a autoridade e o 

cidadão, o que difere da relação platônica existente entre o senhor que dá ordem e o servo 

que as executa. Como descreve Arendt ao se referir indicando que a característica mais 

proeminente dos que detém autoridade é não possuir poder, que concentra-se no povo ou 

no grupo. 

Verifica-se, portanto, que o conceito de autoridade romana e a sua força 

coercitiva está intimamente ligada ao valor da tradição e à força coercitiva da religião que 

coloca os deuses como detentores dessa autoridade que reflete nos homens. Nesse 

contexto, não se confundem os conceitos de poder e autoridade. O respeito decorre da 

relação de poder acordado, em concerto, gravitando nesse arredor o valor dos exemplos, os 

feitos dos antepassados e o costume desenvolvidos a partir desse conjunto, que eram 

sempre de alto valor coercitivos. 



59 
 

A reflexão de Arendt (2009) sobre o assunto levou a autora a afirmar que a 

autoridade desapareceu do mundo moderno. Para ela são vários os indicadores da crise e 

do desaparecimento da autoridade na modernidade, mas justifica sua posição resgatando o 

valor da lei como forma de limitar a liberdade do homem. Para a autora, a lei tem o papel de 

impor limites à ação criadora do homem. Não fosse a lei, não haveria garantia da 

perpetuação e da memória para as gerações futuras.  

Na modernidade houve um movimento de transferência da liberdade para 

preocupação com a propriedade privada, provocando um rompimento com os valores da 

concepção grega de lei espacial, cujo desrespeito provocava o banimento do sujeito da 

polis. Ao mesmo tempo, rompeu-se com os valores de concepção romana de lei, que 

repousava na religião tomada como fundamento coercitivo ligado ao temor a Deus e na 

tradição aos valores do passado. A secularização na modernidade e a transferência do 

poder ao rei e ao soberano deixam a lei sem autoridade. Nessas condições resta-lhe apenas 

o amparo da violência como forma apta a sustentar essa autoridade em crise. 

Logo, para Arendt (2009, p.140), sendo a concepção de autoridade definida 

como tudo aquilo que faz com que as pessoas obedeçam, então, “se a violência preenche a 

mesma função que a autoridade – a saber, faz com que as pessoas obedeçam -, logo 

violência se estabelece como autoridade”.  

 

 

2.3.2 Reflexos da banalização da violência  

 

A sensação que se tem é que a violência ocupa cada vez mais espaço nos 

eventos cotidianos das sociedades. A postura de indignação em relação a esse fenômeno 

constitui uma forma de enfrentar a sua banalização. A violência policial deve ser encarada 

da mesma forma com repugnância e com reprovação da conduta. Se for tomada 

aleatoriamente uma ocorrência de violência policial para ser analisada, algumas questões 

insistirão em buscar respostas. Imagine um cidadão mostrado num desses jornais 

televisivos estampando um corpo bastante lesionado com fortes hematomas em um dos 

olhos e nas duas nádegas.  

É uma imagem indagativa que provoca algumas perguntas: por que um 

policial adotaria esse tipo de conduta? O que o levaria a agir assim? A banalização da 

violência poderia ser uma resposta? Ou seria a falta de outros meios e instrumentos para 

promover a segurança das pessoas? Ou mesmo a crença na impunidade? Essas e outras 
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questões induzem à crença de que não seja apenas uma a resposta correta, mas um 

conjunto de fatores poderia explicar a violência policial. 

Respeitando devidamente as proporções das temáticas, busca-se, em 

fragmentos do percurso feito por Hannah Arendt, compreender as experiências decorrentes 

dos regimes totalitários no século XX. A primeira pista investigada pela autora foi a 

malignidade da conduta humana, apoiando-se no conceito kantiniano de mal radical. Na sua 

conclusão, constatou-se que o mal radical se compreende em relação ao regime totalitário, 

segundo o qual os homens se tornam supérfluos, sendo totalmente manipulados por uma 

estrutura dominante, bem organizada e logisticamente operante, que faz com que as 

pessoas vivam um mundo irreal e ilusório. 

Arendt (1989) descreve nos seus estudos as estratégias totalitárias que 

envolvem a manipulação e o domínio do homem, cujo objetivo seja a sua desvalorização, a 

anulação da sua condição humana transformando a pessoa em coisa. É interessante 

registrar que a autora mostra que essas experiências não surgiram da noite para o dia, mas 

foram desenvolvidas ao longo do tempo. Para ela nas sociedades modernas os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos de toda ordem conspiram silenciosamente 

com os instrumentos totalitários inventados para tornar os homens supérfluos. 

A reflexão de Arendt (1989) pode ser tomada como uma pista importante para 

analisar a natureza da capacidade de participação política do policial ao longo da 

constituição cultural da instituição policial. Propõe-se, desse modo, uma projeção do que diz 

Arendt (1989) sobre o papel da sociedade burocrática moderna na produção de homens 

manipuláveis e supérfluos para o âmbito da polícia militar através de uma pergunta: qual tipo 

de policial se produz? A natureza política do policial tem repercussão na forma como deve 

lidar com a violência?  

Essas questões têm tudo a ver com o que se discute, porque a complexidade 

dos conflitos sociais e da área de atuação do policial exige um sujeito com razoável 

autonomia, valor e capacidade de criar soluções específicas, mesmo que a lei estabeleça 

um limite que pode ser traduzido pelo poder discricionário. Diante das inúmeras e variadas 

questões sociais, econômicas e políticas que descrevem a criminalidade e a violência 

urbana, é exigido do policial grande capacidade técnica e profissional além do equilíbrio 

emocional necessário para orientar a sua conduta diante das situações críticas. 

A formação e o cuidado com o policial que é preparado constituem um ponto 

crítico e muito sério. Quando Arendt (1989) afirma que a sociedade moderna conspira para 

a formação de homens supérfluos, pode-se aproveitar essa assertiva para refletir sobre 

alguns riscos na formação policial. Se na formação do policial este é desvalorizado, 



61 
 

impedido de criar, de participar da vida pública; impedido de manifestar; se tem sua 

individualidade manipulada; se é treinado exclusivamente para obedecer, para cumprir 

ordens sem pestanejar. Esse é um sujeito que está fora do mundo, que é supérfluo, que não 

pensa, que não tem sensibilidade e que pode ser totalmente dirigido pelo grupo.  

Em relação a isso cabe um destaque para uma das afirmações de Silva Neto 

(1995) que estudou a ideologia e a cultura organizacional na Polícia Militar de Minas Gerais, 

tendo verificado que a criatividade é sufocada porque a relação de poder, submissão e 

dominação é rigorosa e se estabelece por obediência irrestrita ao superior.  O mesmo autor 

identificou nos traços da cultura organizacional da polícia militar uma concepção dado que 

“o soldado não foi feito para pensar”. Isso significa a anulação da individualidade e da sua 

espontaneidade. 

Na formação do “soldado” num contexto histórico em que a repressão é 

adotada como a estratégia principal, anula-se a individualidade, a espontaneidade e 

principalmente a criatividade. Na revisão desencadeada nessa pesquisa aflora evidências 

de que a organização policial militar disciplina o homem para a homogeneidade; a formação 

grupal; o exercício de ordem unida; a massificação dos corpos submetidos; a correção dos 

movimentos atendendo a uma lógica foucaultiana, definido pela sociedade disciplinar. A 

limitação imposta pela disciplina militar, orientada para o emprego da força e do combate, 

repercute através de sérios prejuízos, considerando que atualmente uma das habilidades 

mais exigidas e necessárias é a elaboração intelectual e a criatividade para construção de 

soluções diferenciadas e cabíveis à resolução dos conflitos sociais entre pessoas litigantes 

que demandam a polícia no seu dia a dia em todas as sociedades. 

Esse contexto cria as condições necessárias à receptividade do policial a lidar 

com a violência urbana da maneira que interessa a uma parte dominante da sociedade. 

Essas condições são favoráveis a uma leitura da violência como algo banal e comum ao 

cotidiano das sociedades capitalistas. A criminalidade, especialmente os homicídios e as 

mortes são tratadas como triviais ao ambiente de disputas entre criminosos e comuns a 

comercialização de drogas, assim como as violências do cotidiano das relações internas que 

envolvem os policiais, que por várias razões não reclamam, não resistem tornando tudo 

normal, como se a violência pudesse ser algo banal. 

Esse padrão de sociedade burocrática descrito por Arendt (1989) incorpora a 

violência de forma equivocada na estrutura de dominação e poder. Essa concepção se 

expande no âmbito da polícia, cuja história exalta enormemente o valor da força, da 

masculinidade, do vigor, das armas e de vários outros atributos dessa categoria.  
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Por outro lado, vê-se que ao definir a ação repressiva como estratégia para o 

controle da violência, a polícia militar dirigiu a formação e fomentou a sua cultura com uma 

associação do poder à força que muitas vezes se traduz em violência. A harmonia entre 

esses termos é muito clara no cotidiano da instituição. Após mais de uma década de 

mudanças perpetradas, desde a inclusão do serviço de psicologia, passando pela inserção 

de regras de direitos humanos até a elevação das exigências para a inclusão de novos 

policiais, é possível constatar sinais explícitos da violência intercambiando a definição de 

poder na atuação policial.  

A banalização da violência, assim como a superfluidez do homem são traços 

que qualificam as instituições na sociedade moderna e criam um cotidiano de desrespeito à 

condição humana e confirmam o receio manifestado por Arendt (1989) quanto à 

sobrevivência do totalitarismo. Uma indicação dessa característica pode ser demonstrada 

através da maneira como são noticiados pela mídia os crimes de homicídios, principalmente, 

se for considerado que as vítimas estão relacionadas com tráfico de drogas e são 

moradores da periferia, pobres e marginalizados. A mídia divulga essencialmente dados 

numéricos e não se vê iniciativas importantes de demonstração de indignação social sobre 

isso. Os homens são tratados como coisas e contabilizados apenas pelos números. 

A banalidade e a naturalização da violência ganha hodiernamente um reforço 

do próprio governo, que adota essencialmente a estatística como forma de avaliação de 

desempenho da polícia, o que fortalece o círculo vicioso que induz a polícia a se concentrar 

nos números de crimes e não nas pessoas, nas vítimas. Ao fazer isso, transforma as 

pessoas e as suas qualidades em algo secundário.  

Finalmente pode-se ver na sociedade moderna muita hipocrisia na forma 

como lida com a violência. Enquanto o governo sente fragilidade e incapacidade de 

promover o bem-estar social através de políticas públicas que efetive o empoderamento da 

grande parte pobre da sociedade, fortalecendo o desenvolvimento social pela educação, 

saúde, respeito integral aos direitos humanos, resta-lhe optar pelo investimento na 

manutenção da ordem fomentando a atuação repressiva da polícia e outras instituições 

afins. 

A sociedade civil, por sua vez, muito mais sensível ao mercado capitalista e 

ao gozo da propriedade e bens privados, restringe-se apenas a exigir e até colabora com a 

promoção da segurança da forma que sua participação é movida sempre pelo interesse 

local e imediato sobre o seu próprio patrimônio. 
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Nesse contexto a polícia pressionada pelo governo e pela parte dominante da 

sociedade civil reproduz uma cultura herdada da própria história, tendo a violência 

manifestada por várias formas como ingrediente das práticas cotidianas. 
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3  POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS: A VIOLÊNCIA EM FOCO.  

 

 

Quando se pergunta “o que é a polícia e como ela atua” a resposta pode ser 

bastante equivocada, porque essa é uma questão que geralmente está vinculada à 

percepção que se tem da segurança pública no Brasil. O que conduz a uma mesma lógica 

que associa a polícia a algo que não funciona bem; à ineficiência; à corrupção; à violência e 

a algum outro tipo de desvio. Há também uma grande generalização na descrição das 

polícias brasileiras, como se fossem uma mesma instituição, apesar de haver grandes 

diferenças. Em razão disso, como o objeto de estudo está focalizado no Estado de Minas 

Gerais empreendeu-se uma visita à Polícia Militar de Minas Gerais através dos livros, 

arquivos, documentos e também pela via de entrevistas aplicadas aos policiais da ativa e 

aposentados. 

Nesse sentido, neste capítulo não será analisado os resultados operacionais 

da polícia, muito menos os aspectos decorrentes da criminalidade urbana. Pretende-se 

descrever as informações obtidas na busca feita nos registros históricos dessa corporação 

militar, de onde extraiu o conhecimento sobre a dinâmica organizacional; sua cultura; 

valores e traços identitários. Além disso, registraram-se aspectos importantes da prática 

profissional, com elementos que poderão ser confrontados com a fundamentação teórica 

organizada nos capítulos anteriores.  

Dessa forma será relatado o que se obteve da recuperação de um trajeto 

historio que inclui a inserção da Polícia Militar de Minas Gerais em um contexto 

socioeconômico e político amplo a fim de compreender aspectos relevantes da dinâmica da 

organização; suas origens; sobre o recrutamento e seleção dos policiais; a formação 

profissional; sobre a hierarquia e a disciplina; conhecer a natureza da sua identidade 

organizacional; a metodologia de atuação operacional, bem como as estratégias e formas 

de controle da violência policial. 

 

 

3.1 Síntese histórica 

 

A criação de um corpo militar responsável pela atividade de polícia em Minas 

Gerais foi antecipada em relação aos demais estados da federação em razão da abundante 

produção de ouro e diamante e da consequente necessidade de controle do território, das 
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riquezas, das pessoas e da arrecadação de impostos. Em razão disso a Coroa Portuguesa 

estabeleceu um conjunto de políticas para a manutenção da ordem nas “Minas” enviando 

antecipadamente para essa região uma Unidade14 de Dragões Portugueses em meados do 

início do século XVIII. As atividades dos Dragões estavam vinculadas ao processo de 

imposição do poder da Coroa portuguesa sobre os poderosos locais; controle dos negros 

quilombolas; manutenção da arrecadação dos impostos e conservação da ordem e sossego 

públicos. 

Nesse primeiro ato de instituição da força policial, o relato de Cotta (2006) 

pode ser tomado como indicativo de que a negligência dos governantes com a atividade de 

segurança pública tem marco na origem da instituição policial. Algo muito parecido com o 

que ainda acontece nos dias atuais é mencionado pelo autor quando relata que os Dragões 

Portugueses foram enviados para as Minas sem que houvesse a necessária estrutura 

logística para ampará-los15. Relata-se que a chegada deles às Minas gerou uma série de 

dificuldades, pois não existiam sequer quartéis para acomodá-los. Os quase cem Dragões 

foram aboletados nas casas dos moradores, o que significa que aos moradores foi imposta 

a obrigação de alimentar e alojar os soldados além de cuidar dos seus cavalos. 

Em meados de 1760 havia uma situação de precárias condições em relação à 

segurança devido à inadaptação dos Dragões à realidade local, mesmo recebendo um soldo 

quatro vezes maior em relação ao que recebia em Portugal; a insatisfação pelo 

aboletamento dos soldados; a pouca disciplina dos soldados e a quantidade insuficiente 

para prover a segurança geravam constantes revoltas e inquietação para a Coroa. Esse 

quadro levou a várias mudanças na tentativa de manter a ordem em Vila Rica, como 

reformas nas estruturas militares.  

A esse respeito relata De Marco Filho (2005) que, em 09 de junho de 1775, 

criou-se o Regimento Regular de Cavalaria de Minas acompanhado de uma série de 

medidas voltadas para a especialização logística militar e profissionalização da tropa, 

seguindo uma tendência que se verificava nos países europeus. Essa reestruturação 

envolveu o remodelamento do fardamento; ampliação do efetivo; estabelecimento de um 

novo regulamento e aposentadoria de oficiais com idade avançada. Houve a transferência 

dos Dragões de retorno para Portugal e o aproveitamento de oficiais e soldados mineiros 

que pertenciam a antigas Companhias de Dragões, porquanto eles estariam inseridos em 

redes de parentesco, amizade e compadrio que favoreceria o desempenho do ofício.  

                                                           
14

 Unidade especifica nesse contexto um regimento, um corpo ou uma tropa devidamente organizada.  
15

 O desleixo com a atividade de segurança deve ser tomado como algo relevante na conduta do policial. Ao 
comparar um registro da origem da polícia militar com os dias atuais deve-se deixar claro que a situação teve um 
pequeno sinal de melhoria a partir do ano 2003. Até então as condições em que eram submetidos os policiais 
eram lastimáveis. O policial atuava principalmente no interior do Estado nas condições as mais precárias 
possíveis, atuando muitas vezes isolado e sem recursos que sustentasse a sua própria segurança. 
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Distantes da pátria, saudades no coração, e, em ambiente diferente da 
Península Ibérica, os Dragões se tornaram inoperantes para as missões a 
eles confiadas, e como conseqüência, no ano de 1775, as três companhias 
foram dissolvidas. Para substituí-las, em 9 de Junho de 1775, o Governador 
D. Antônio de Noronha, autorizado por D. José I, criou o Regimento Regular 
de Cavalaria de Minas, a primeira Tropa Paga pela Capitania de Minas e 
integrada por mineiros (DE MARCO FILHO, 2005, p.10). 

 

A partir desse esforço registrou-se uma razoável melhoria nas condições de 

trabalho da polícia, sendo que a construção de um quartel em Cachoeira do Campo para 

sede dos Dragões inclui-se entre os feitos importantes do governo. Nesse local poderiam 

receber adestramento militar, utilizando métodos, técnicas e armas que fizeram deles um 

regimento disciplinado e de excelente nível conforme pode ser visto em vários depoimentos. 

Para o francês August de Saint-Hilaire16: 

Bastante diferentes dos homens tão pouco dignos de apreço que 
constituem os regimentos do Rio de Janeiro, os soldados de Minas 
pertencem, geralmente a famílias dignas, sabem todos ler e escrever, e 
são notáveis por sua polidez, inteligência, excelente conduta e probidade. 
(...) vê-se quantas comissões de responsabilidade são confiadas a esses 
militares e nunca ouvi dizer que, um único, tivesse abusado dos depósitos a 
eles confiados (SAINT-HILAIRE, apud Cotta, 2006, p.69). (Grifo nosso)

17
. 

 

Embora haja algumas divergências em relação ao marco de fundação, é no 

Regulamento Regular de Cavalaria de Minas que a PMMG inscreve a sua origem. Essa 

opção potencializa a instituição através da adoção valores, traços culturais e fragmentos que 

vão contribuir para a formação da sua identidade. A herança de maior destaque é o alferes 

Joaquim José da Silva Xavier - o Tiradentes, que tendo pertencido ao quadro dessa unidade 

militar mater, é projetado para dentro da polícia militar como se tivesse sido um dos seus 

integrantes. A sua adoção como patrono da instituição fortalece os valores do seu feito 

heroico e de mártir que passam a se vincular à imagem que o policial deve incorporar como 

tal. 

Esse registro que associa as origens da Polícia Militar de Minas Gerais à 

primeira tropa paga em território brasileiro a coloca como a organização policial mais antiga 

do país, o que possibilita a recuperação de aspectos culturais importantes à compreensão 

da sua identidade. Com esse vínculo histórico, estabelece-se uma tradição como referência 

valiosa para a formação cultural da PMMG. Através deste constructo, funda-se uma relação 

                                                           
16

 Botânico e naturalista francês que viajou pelo Brasil no início do Século XIX.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_de_Saint-Hilaire. Em 11/02/2012 às 0800horas. 
17

 A condição de alfabetização dos militares constitui um registro importante, porque ao longo da história da 
Polícia Militar tem-se um quadro de baixa escolaridade, tendo sido comum o analfabetismo entre os cargos mais 
baixos da carreira da Instituição. Ressalta-se que apenas em meados de 1960 a 4ª série do ensino primário 
tornou-se uma exigência para a inclusão no cargo de soldado.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_de_Saint-Hilaire.%20Consulta%20em%2011/02/2012
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de pertencimento à polícia de Minas Gerais que se alia pelo discurso e pelas ações policiais, 

formando uma corporação diferenciada em relação às demais.  

Nessa arquitetura histórica encontram-se sinais que repercutem na 

concepção de autoridade consoante à descrição de Arendt (2009), ou seja, uma definição 

que expressa com clareza “quem domina quem”, com a chancela na tradição e na religião. 

Ressalta-se que em cada corpo militar é instituído um líder religioso da igreja católica no 

cargo de capelão incorporado na hierarquia com patente de oficial, com salário e todos os 

benefícios do cargo. Essa situação perdurou até final da década de 1980. Esse status 

oferece uma boa condição de reprodução dos padrões da instituição, que se reforça pelos 

rituais religiosos. Pode-se reconhecer que também o militar, especialmente aqueles que 

ocupam lugar de subalternidade, tem na igreja uma importante possibilidade de sublimação 

dos sofrimentos e das angústias a que está sujeito no âmbito da estrutura de poder da 

organização militar.  

O reflexo da tradição e da religião na cultura da polícia pode ser sentido no 

texto de um dos seus capelães – Padre Luiz de Marco Filho, no livro “Registro Histórico da 

PMMG” publicado em 1974. Um registro que demonstra um fim pedagógico que enaltece 

sem qualquer crítica os grandes feitos militares do passado: 

Sabendo a sua história, não teremos nunca a coragem de pronunciar 
palavras que soam mal aos ouvidos de um miliciano de Tiradentes: “A 
Polícia Militar para mim é um bico”. E não teremos coragem de pronunciá-
las porque “os de ontem” deixaram, para nós, “os de hoje” – esta frase 
lapidar: “Com o nosso sangue escrevemos a História de nossa e vossa 
Corporação. Escrevei-a, agora, com o vosso trabalho, com as vossas lutas, 
e quem sabe, com o vosso último sacrifício. E a Corporação então vos 
agradecerá e Deus vos abençoará” (DE MARCO FILHO, 2005, p.8). 

  

Essa herança de honradez, disciplina, seriedade e lealdade se projeta ao 

longo da história somando-se à cultura peculiar do mineiro, identificado por um jeito de ser 

muito característico repercute no policial de Minas Gerais fazendo com que a polícia militar 

se diferencie e se torne reconhecida por esses valores, os quais habilitarão a mesma 

instituição a sobreviver a fatores muito adversos impostos pela história. Essas condições se 

descrevem através de quadro precário em relação ao apoio logístico, aos salários e à 

submissão política conforme relata Cotta (2006): 

Em 1926, o Coronel da Força Pública de Minas e deputado federal Otávio 
Campos do Amaral, ao se referir à realidade dos destacamentos policiais, 
escrevia que as condições materiais eram péssimas: maus quartéis, sem 
asseio, sem conforto; vencimentos insuficientes, vida cara em toda parte; 
viagens dispendiosas tornavam indesejável a vida do policial e contribuíram 
para um ambiente propício ao suborno e à desonestidade (COTTA, 2006, 
p.88). 
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No mesmo sentido assim expressou o tenente coronel Geraldo Tito da 

Silveira: 

Repelido pela sociedade como gente de classe desprezível, e assim 
maltratada pelo governo, o policial deixava de tomar a sério os apelos que 
se lhes faziam para que fosse honesto, generoso, abnegado, desprezando 
o que o seu regulamento lhe indicava de bem e não havia estímulo de que 
pudesse lançar mão para elevar-lhe o moral (SILVEIRA, 1955, p.34). 

 

A submissão às condições precárias constitui situação paradoxal a uma 

categoria profissional que necessita do suporte mínimo que lhe possibilite o exercício da 

atividade com isenção e imparcialidade. Mas seguramente não ocorria por acaso, pois 

manter uma instituição em condições de precariedade podia ser uma forma de garantir a 

sua subalternidade às classes dominantes e aos governantes. E sempre foi justamente isso 

que ocorreu, porque os baixos salários e as precárias condições estruturais geravam um 

círculo vicioso que inviabilizava boas condições ao recrutamento e seleção, que repercutia 

na formação, e o somatório sempre foi um quadro altamente favorável à submissão e à 

dependência de líderes políticos que eram eleitos para o governo, prefeitura e outros 

cargos. Essa situação que inviabilizava a postura imparcial da polícia se inscreve ao longo 

da sua história e perdura até os dias atuais18.  

A tese de Althusser (1985) se confirma quanto à inscrição da polícia como 

instrumento repressivo do Estado a fim de favorecer a classe dominante. A esse respeito 

perguntaria qual melhor evidência poderia haver desse quadro de submissão política e 

econômica da polícia aos grupos partidários e às corporações econômicas cujos vínculos 

retiram a estabilidade e segurança do policial enquanto “autoridade” para agir e fazer 

cumprir a lei? Logo esse mesmo quadro que se verifica ainda hoje é relatado por Cotta 

(2006) no livro de história da PMMG ao descrever a instituição pelo lugar político de 

subalternidade que ocupou ao longo da história. Uma instituição de valores e crenças fortes, 

mas de inexpressiva representação política19: 

                                                           
18

 A subalternidade de natureza política e às vezes com conotação partidária tem sido de fato algo marcante na 
instituição até os dias atuais, com interferência nas promoções e remoção de policiais quando desagrada algum 
partido ou autoridade política. Os exemplos afloram e podem ser percebidos com facilidade, inclusive tomando-
se um caso recente de conhecimento público registrado em meados 2010 no norte de Minas Gerais, quando um 
oficial de alta patente foi transferido da sua função por ordem direta do governador do Estado porque estava 
“importunando” um empresário com insistente fiscalização. Isso aconteceu apesar de que o trabalho do oficial 
estava sendo desenvolvido de forma correta e alinhado às exigências da legislação ambiental em vigor.  
19 

A riqueza de exemplos de casos concretos serve para demonstrar a perpetuação dos traços e práticas 
verificadas na instituição policial ao longo do tempo. Um dos policiais entrevistados relata um caso interessante 
havido em época recente: “Em meados de 2004 numa época eleitoral um policial militar estava tomando refeição 
na casa do prefeito de um município do norte de Minas Gerais, quando um correligionário discutiu com o prefeito. 
Por essa razão o militar que também se sentiu ofendido como autoridade ali presente e comprometido com a 
situação deu uma surra tamanha no cidadão que o fez perder o baço. Quer dizer, o militar que naquele momento 
quis mostrar que era o bom, viu-se na pior porque foi condenado a pagar uma pensão vitalícia para a vítima no 
valor de um salário mínimo (ENTREVISTADO B, 2012)”. 
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Se um soldado em defesa da ordem e segurança prendesse algum 
indivíduo da situação, seus dias ficavam automaticamente contados na 
cidade, pois logo viria a ordem para sua remoção. Aos oficiais 
comissionados em cargos de delegados, a situação era mais crítica, pois 
qualquer procedimento que os comprometesse com os líderes políticos 
gerava o seu rápido recolhimento. Dadas circunstâncias como estas, não 
era raro o soldado ir para a prisão em lugar do criminoso (COTTA, 2006, 
p.89). 

 

Esse quadro político-social que ora se descreve permeia as relações sociais 

da instituição policial desde o limiar da sua história e se reproduz como método pedagógico 

responsável pela construção da percepção social que terá o policial em relação às classes 

sociais. É também um sinal de como exatamente deve ser o seu comportamento diante 

delas. Logo pode-se dizer que tem coerência a definição que faz Cohen apud Dornelles 

(2008) dos grupos sociais para fins de controle: “rebeldes, transgressores, perigosos, 

delinqüentes, suspeitos, indesejáveis” conforme foi mostrado no capítulo anterior ao discutir 

o papel da polícia. 

Portanto, essa postura política de mandonismo que submete a polícia 

enquanto instituição se inscreve num contexto de preparação e formação cultural para o que 

Sorj (2008) chama de cultura da transgressão20. Não há dúvida de que esse traço impõe 

uma clara repercussão ao longo da sua história tanto nas relações internas quanto na 

conduta policial, que será seletiva no jeito de agir conforme o grupo social.  

Nessas condições a polícia militar ainda iria passar por um longo processo de 

transição até os dias atuais. Lembrando que quando foi criado o Exército Nacional, após a 

proclamação da independência do Brasil, as forças que se estabeleceriam como as polícias 

estaduais são formadas como Corpos de Guardas Permanentes incorporando a missão 

principal de defesa do indivíduo e da comunidade. Em seguida, o advento da proclamação 

da república trouxe a completa militarização das Forças Públicas Estaduais quando os 

estados passaram a contar com forças militares que na condição de “exércitos estaduais” 

davam suporte aos Presidentes dos Estados Federados. 

Nessa época, meados de 1890, a Polícia Militar de Minas Gerais recebe a 

denominação de Força Pública e cria as quatro primeiras unidades distribuídas 

estrategicamente nas cidades de Ouro Preto, Uberaba, Juiz de Fora e Diamantina, que são 

mantidas até os dias atuais. 

                                                           
20 

Cultura da transgressão é uma mescla de atitudes de arbitrariedade e de “vista grossa”: de severidade no 
castigo para uns e da “lei do funil” para outros (o amplo para mim, o estreito para os outros). Em relação aos 

poderosos, a tolerância pode às vezes ser imensa, pois para muitos o poder é inseparável do direito do abuso, 
ainda que seja como uma fatalidade sobre a qual não há nada o que fazer (SORJ, 2008, p. 158).  
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Há um registro importante nos anais da Polícia Militar de Minas Gerais, 

datado de 24 de dezembro de 1912, quando o governo de Minas contratou o capitão do 

exército suíço Roberto Drexler21, que foi comissionado no posto de coronel da Força Pública 

de Minas. Para essa missão do Coronel Drexler possuía um campo de atuação vasto que o 

autorizava a intervir nos quartéis quando fosse preciso. Nessa época ocorreram várias 

mudanças ligadas ao ensino, como criação da escola de recrutas, a criação do primeiro 

regulamento da Força Pública; mudanças no uniforme que seguiu um figurino do Exército 

Alemão.  

O espírito militar da época é retratado no parecer da missão instrutora ao 

novo manual de instrução militar para a Força Pública de Minas, elaborado pelo tenente 

Santos Ferreira Cavalcante, que traz a seguinte redação: 

A profissão militar exige hoje conhecimentos múltiplos e variados, porque os 
meios de matar têm evoluído paralelamente com o desenvolvimento da 
ciência e da indústria. Tal é o desenvolvimento da arte de matar, que o 
militar não pode descuidar do seu preparo e do de seus comandados, sob 
pena de se sacrificar e de sacrificar seus camaradas, num caso de guerra 
(CAVALCANTI, 1936, p.17). 

O desenvolvimento técnico profissional da PMMG volta-se, portanto, para 

uma formação militar e a qualifica para ações repressivas. Em relação a esse tipo de 

formação que se desenvolveu não foi encontrado na pesquisa bibliográfica outra explicação 

que não fosse o interesse político e econômico, haja vista que as demandas ao Estado 

traduzem na priorização das estratégias de cunho repressivo como mecanismo privilegiado 

de controle social, incluindo o uso prioritário do direito penal.  

A recuperação desses episódios importantes na formação cultural da polícia 

militar em épocas remotas está vinculado à busca que se empreende para compreender de 

onde vem a associação e o gosto dos policiais das gerações seguintes com atividades 

tipicamente guerreira e de combate, incluindo-se aí as terminologias e os jargões 

largamente utilizadas num comportamento que adota posturas antagônicas às exigências 

atuais no Estado democrático de direito, no qual não se permite tratar o cidadão, mesmo o 

infrator, como inimigo.  

Nesse aspecto merece destaque o fato de que em 1918 através de decreto 

federal as Polícias Militares tornaram-se forças auxiliares do Exército. Situação que passou 

a permitir aos governos dos Estados requererem do Ministério da Guerra oficiais para 

comandar ou dirigir as polícias estaduais.  Em Minas Gerais, diferentemente do que ocorreu 

em vários Estados, a polícia militar se orgulha do fato de isso nunca ter acontecido ao longo 

                                                           
21

 Um capitão do Exército suíço para treinar uma força policial no limiar da história da instituição é uma decisão 
política que emite um sinal importante em relação ao reforço que se pretendia na militarização da força de 
segurança. Assim quando se indaga sobre o rigor da disciplina e da hierarquia na PMMG pode-se buscar 
resposta na sua história. 
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de toda a história. A direção da Polícia Militar em Minas Gerais sempre foi conduzida por um 

oficial da própria corporação.  

É nessa conformação que a polícia militar participa de vários movimentos 

revolucionários, entre eles, a crise latifundiária entre Minas e Bahia em 1923; o movimento 

revolucionário em São Paulo em 1924 por requisição do presidente da república; a 

revolução de 1930 e constitucionalista de 1932. O envolvimento exitoso nessas atividades, 

além de dar à instituição prova do seu preparo como força militar de combate, serviu 

também para gerar feitos heroicos e de tradição que a conduzirão a uma maior militarização. 

A partir de 1934 as polícias militares passam a figurar no texto constitucional, 

o que possibilita maior estabilidade das instituições, mas também um maior controle pela 

União. Nesse período verifica-se interesse pela militarização das polícias, o que fez com que 

em Minas Gerais houvesse, na década de 40, um convênio celebrado entre o Estado e a 

União para viabilizar uma missão militar instrutora francesa que preparou e aumentou o 

nível de qualificação da polícia militar para a execução de atividade de cunho militar.   

Finalmente por ocasião do golpe militar de 1964, a PMMG teve papel decisivo 

em razão do nível de desempenho tático e estratégico decorrente da sua natureza militar e 

como combatente adquirido a partir de várias vitórias alcançadas em movimentos anteriores. 

Na vigência dos governos militares, se instaurou uma prática policial voltada para a natureza 

estritamente militar, o que enrijeceu ainda mais o espírito militar e de combate das 

atividades da polícia de Minas Gerais.  

Não constitui novidade o fato de que o período da ditadura militar fora 

marcado por práticas de desrespeito e abusos ainda lembrados nos dias atuais. A 

participação da polícia militar nesse contexto serviu para fortalecer o antagonismo da 

sociedade com sério desgaste à imagem da instituição e consequente enfraquecimento dos 

vínculos de confiança tão necessários ao novo modelo de polícia voltado para a comunidade 

que atualmente é exigido. Esse quadro viabilizou sérias críticas e uma percepção altamente 

negativa das polícias militares brasileiras, incluindo Minas Gerais.  

Guimarães (2000), ao analisar estudos feitos sobre a história da polícia 

brasileira, afirma que a mesma sempre esteve atrelada à segurança, não da sociedade 

como um todo, mas sim dos grupos hegemônicos,   

assim, o trabalho da polícia era visto como tarefa de baixo nível e impura, 
onde o único atributo necessário era a força, de forma que a Corporação em 
atividade pudesse constituir uma barreira física que garantisse a 
tranqüilidade dos grupos a serem protegidos e, com isso, separasse os 
bons dos maus. Como a atividade policial era considerada um serviço sujo, 
de 2ª classe, era trabalho para ser executado pelas classes inferiores, em 
condições precárias e com salários desprezíveis. Por muito tempo, a 
Instituição Policial foi desprezada pelas classes que privilegiava, e, também, 
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por todos os outros segmentos, que a viam como instrumento de repressão 
e de violência daquelas (GUIMARÃES, 2000, p.54). 

 

Com o fim da ditadura militar e o restabelecimento do Estado democrático de 

direito, promoveu-se um processo de inversão dentro do quadro de atribuições da polícia 

militar. A missão principal da instituição, voltada para operações militares, dá lugar à missão 

que antes era considerada secundária, o policiamento ostensivo preventivo e voltado para 

manutenção da ordem e da segurança pública. Para atender a essa nova demanda, a 

polícia militar se inscreveu num processo de modernização das suas estruturas, 

incorporando a esse espírito as tendências e dinâmicas adotadas em outras organizações 

públicas e também nas privadas; consolidou doutrina de emprego policial; promoveu 

alteração na metodologia de formação e treinamento incorporando a filosofia de direitos 

humanos na prática policial. Atualmente a instituição vivencia a expectativa de atingir o 

grande desafio da transformação de uma instituição repressiva para o novo modelo de 

policiamento comunitário, cujo desenho não permite prática de arbitrariedade, abuso de 

poder e violência, se tornando uma instituição que respeite efetivamente a dignidade das 

pessoas.  

A fim de promover as melhorias necessárias, a polícia militar precisa dirigir 

processos de mudança com precisão, o que exige a identificação correta dos pontos fracos 

e as deficiências que a distanciam da comunidade. Pode, portanto, o presente trabalho ser 

útil a esse propósito de aprimoramento institucional, já que a violência policial que ora se 

analisa é um elemento perverso importante nesse processo.  

 

 

3.2 Recrutamento, seleção e formação 

 

O recrutamento, a seleção e a formação se complementam num processo 

que tem o objetivo comum de divulgar o oferecimento de vagas e escolher os melhores para 

serem aproveitados nas organizações. O processo define a qualidade e o perfil dos 

integrantes da organização prestadora de serviço. Logo a qualidade dos serviços e da 

imagem da organização passa pelo recrutamento, seleção e por último por um processo de 

formação qualificado.  

Ressalta-se que o recrutamento e seleção estão sendo aqui tratados em 

razão da crença de que sua análise pode ajudar a entender a cultura da polícia militar, sua 

identidade e seus valores, incorporando-se ao objetivo de rastrear alguns dos fatores que 



73 
 

influenciam o comportamento policial. Conhecer o perfil das pessoas que são recrutadas e 

selecionadas para a polícia militar e verificar o funcionamento desses processos podem 

oferecer pistas acerca da sua importância para a conduta policial.  

A literatura da administração de empresas enfatiza que as organizações 

privadas cuidam do recrutamento com prioridade para ter a garantia da obtenção de pessoal 

qualificado e capaz de gerar lucro. Mas essa não parece ser a mesma lógica das 

organizações públicas, nas quais a realização de um bom recrutamento e seleção sempre 

constituiu um grande desafio, posto o fato de não possuírem a mesma agilidade e 

flexibilidade das organizações privadas.  

Em relação às organizações policiais, o recrutamento e a seleção constituem 

processos que concorrem com as empresas privadas no mercado de trabalho, desse modo, 

deveriam oferecer vantagens que viabilizassem um bom recrutamento e seleção. No caso 

da Polícia Militar de Minas Gerais, os registros históricos acerca desse assunto oferecem 

dados interessantes, os quais sugerem a sua repercussão no comportamento do policial. 

Um dos primeiros registros encontrados data de meados de 1890 quando, 

segundo Cotta (2006) o governador do Estado, João Pinheiro da Silva, ao tratar da situação 

da polícia em Minas Gerais, elencou uma série de entraves:  

O efetivo era insuficiente para atendimento das múltiplas necessidades nas 
várias partes do vasto território; era grande a impossibilidade de ser-lhe 
imposta a disciplina, a direção e a fiscalização; havia grande dificuldade de 
comunicação; os “paisanos” eram nomeados sem nenhum preparo ou 
aptidão para o desempenho das funções, o que contribuía para o 
desprestígio da polícia; os exíguos vencimentos concorriam para afastar 
dos quadros “os cidadãos mais aptos para o serviço militar, desde que não 
lhes oferecerem meios decentes de subsistência, remuneradores dos 
pesados encargos que lhes incumbem (COTTA, 2006, p.85).  

 

O relato feito por Silveira (1955), que foi um oficial da polícia militar, dando 

conta da imagem desprezível do policial coincide com a descrição da mesma época feita por 

outro militar que integrou os quadros do Terceiro Batalhão sediado na cidade de Diamantina 

que assim se manifesta: 

Na prática não havia muitos critérios para se ingressar nas fileiras da 
Corporação. Bastava apenas estar bem de saúde e saber assinar o seu 
nome. Os quadros do Terceiro Batalhão, localizado em Diamantina, se 
escasseavam, oficiais e sargentos, à razão de dez mil réis por cabeça, 
saíam à cata de homens para o recrutamento. Estes eram escolhidos 
levando-se em conta primordialmente a condição física. O restante quase 
nada importava (ASSIS, 1972, p.47). 
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Ao tomar a opinião dos entrevistados neste trabalho, verifica-se que um 

deles, que ingressou na polícia militar em 1966, confirma os registros supramencionados, 

obtidos na revisão bibliográfica. Disse o entrevistado que no período em que ingressou na 

instituição ela passou a exigir a escolaridade de 4ª série para o cargo de soldado. Ele 

lembra que,  

o recrutamento na PM era interessante, as pessoas se inscreviam e ficavam 
esperando formar um grupo. Exigia-se o 4º ano primário. Antes de mim nem 
isso exigia, bastava saber ler e escrever. Ainda peguei gente 
completamente analfabeta. Até o período da revolução bastava ter saúde.  

Para entrar na polícia era preciso também ter coragem. Tenho um irmão 
que entrou na polícia e para ele teve um teste. Colocaram lá um sujeito 
forte, que já era militar. E falaram com meu irmão assim: ‘você vai trazer 
aquele sujeito aqui e ele não vai querer vir, mas você vai ter que trazer 
assim mesmo’ (Entrevistado M). 

 

A atividade policial sempre constituiu algo importante que deveria se 

equiparar a tantas outras profissões essenciais na sociedade, porém, nem sempre foi 

tratada dessa forma e os motivos são óbvios. Os governantes, associados a uma parte 

dominante da sociedade, certamente não tinham interesse que essa categoria profissional 

fosse constituída por pessoas que tivessem a capacidade de pensar e refletir criticamente. A 

análise das condições estruturais anteriormente apresentadas acerca da polícia, aliada à 

forma como se desenvolveu o recrutamento e a seleção, pode corroborar a assertiva acerca 

do interesse do domínio e da necessidade de ter uma organização satisfatoriamente 

submetida. Destacando-se que para ser um policial a capacidade de usar a força e a 

disposição em obedecer22 aparecem como requisitos relevantes. Nesse caso o recrutamento 

seguiu o alinhamento e a devida coerência com esse perfil.  

A situação de desinteresse em relação ao ingresso na PMMG pode ser 

considerada um conhecimento de senso comum. Quem pelo menos uma vez não ouviu a 

afirmação de que “entrar para a polícia é uma opção para quem não tinha estudado ou uma 

alternativa para quem não conseguia nenhum outro emprego?” Esse é um quadro que se 

manteve até bem recentemente. As precárias condições oferecidas pela polícia militar 

somadas à falta de recurso financeiro para investir em recrutamento faziam com que os 

meios de divulgação fossem amadores e insuficientes, limitando-se à elaboração de 

cartazes para distribuição junto às principais fontes de recrutamento além do uso de serviço 

prestado, de favor, por rádios e emissoras de TV.  

                                                           
22

 Essa falta de criticidade é manifestada por um dos entrevistados que ingressou na polícia em 1990 disse: 
“Algumas coisas me marcaram bastante quando entrei para a polícia. Hoje isso até me constrange, mas é uma 
realidade. Lembro uma dessas coisas que foi muito forte na época: ‘ordem de superior não se questiona’. ‘Ordem 
dada, ordem cumprida’. ‘Seja escravo do regulamento para não ser escravo do homem’. ‘Sim senhor, não 
senhor’. ‘Boa tarde, boa noite’. E a polícia se resume nisso. Esses jargões servem para fixara o militar a 
determinados condicionamentos e promovem um atraso muito grande na polícia (Entrevistado F)”.
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Existem vários trabalhos desenvolvidos no Centro de Pesquisa e Pós-

graduação da Polícia Militar de Minas Gerais cujas conclusões retratam essa situação. A 

seguir alguns desses trabalhos são apresentados a partir das conclusões feitas por Freitas 

sobre o recrutamento e seleção na região metropolitana de Belo Horizonte: 

 O recrutamento de ‘pé-de-ouvido’, feito pelo homem da Polícia Militar junto 
aos seus amigos, parentes, pessoas de suas relações, apresenta alta 
positividade, primeiro porque é leal

23
, segundo porque mostra caminhos e 

um exemplo, terceiro porque representa, sempre, um contato e um 
conforto para o candidato de encontrar uma pessoa amiga que o 
acompanhe nos primeiros contatos; 

 Os grandes veículos de comunicação não estão sendo utilizados; 

 A divulgação é pobre na sua concepção e ineficaz nos resultados.  É 
barata por um instante e fica cara por 30 anos (FREITAS, 1987, p. 18). 

 

Morais e Gandra, em estudo elaborado com o objetivo de identificar as 

causas do baixo recrutamento na PMMG, verificaram que: 

 As campanhas de divulgação do recrutamento e seleção são deficientes e 
sem atrativos convincentes. 

 As campanhas de recrutamento têm sido falhas a partir das formas de 
divulgação, haja vista que, na amostra analisada, 57,14% dos candidatos 
não foram atingidos pela campanha publicitária, tendo sido recrutados por 
informações pessoa-a-pessoa e que 70,39% daquele percentual foi que 
procurou a informação (MORAIS e GANDRA, 1987, p.35). 

 

Em pesquisa realizada por Gonçalves (1996) no âmbito da Polícia Militar de 

Minas Gerais concluiu que a profissão de soldado da PM é percebida pela população 

predominantemente através de fatores negativos. O cargo é associado a abuso de 

autoridade, corrupção, violência policial, instituição ineficiente, má remunerada, policiais 

despreparados e profissão discriminada socialmente.  

A partir do final da década de 1980, verificou-se importante impacto na Polícia 

Militar de Minas Gerais produzido pelas mudanças decorrentes de um novo contexto 

sociopolítico e econômico de ordem internacional. Internamente a promulgação da 

constituição sinalizou para a necessidade de uma polícia cidadã que pudesse respeitar a 

dignidade da pessoa. Esses dois movimentos impactaram sobre a qualificação profissional.  

Esse novo cenário reproduziu alterações na polícia militar tanto no aspecto 

logístico e estrutural com grande esforço na readequação do seu organograma e estrutura 

                                                           
23

 Merece comentário o interesse pela lealdade em relação ao candidato, bem como a sua relação com algum 
policial. Ocorre que o recrutamento na PMMG era tão difícil que a instituição oferecia recompensa para o policial 
que apresentasse candidatos que ao final do processo fossem aprovados. Além disso, era também difícil a 
manutenção do candidato após a inclusão, haja vista que o choque cultural levava a grande numero de “baixa” 
(desistência do cargo). Para suprir essa situação havia um interesse maior por candidatos que tivessem relação 
de parentesco ou amizade com um policial já pronto. Isso porque imaginava-se que tendo um relacionamento 
com alguém de dentro da PM este poderia estimular a permanência do recém ingressante. 
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funcional quanto na área de recursos humanos. Para inclusão de soldados houve elevação 

da escolaridade para o primeiro grau completo; criou-se um corpo de psicólogos para atuar 

no recrutamento e seleção e acompanhamento da saúde dos policiais. Aos poucos, com 

apoio do setor de psicologia a polícia militar, conseguiu-se definir o perfil profissiográfico dos 

policiais, o que passaria a ser a base para o recrutamento e seleção.  

Entretanto, ressalta-se que até o ano de 1987 para ingresso na PM como 

soldado bastava que o mesmo tivesse a conclusão da 4ª série primária. A elevação da 

exigência de escolaridade para o 1º grau completo trouxe uma dificuldade a mais para o 

recrutamento. Com as novas exigências, tornou-se comum chegar ao final dos processos de 

recrutamento e seleção sem conseguir completar as vagas oferecidas para o cargo de 

soldados. Sendo uma das principais fontes de recrutamento a construção civil, 

normalmente, esses trabalhadores não possuíam escolaridade além da 4ª série primária. 

Nesse caso, tornou-se regra geral desconsiderar o próprio exame psicológico recém-

instalado, aproveitando-se os candidatos indicados com restrição ou contraindicados por 

esse exame. 

Recentemente Brito (2003) estudou a propensão de cometer desvios de 

conduta entre os policiais que ingressaram na polícia militar, mesmo tendo sido 

contraindicados ou indicados com restrição nos exames psicológicos. Sua conclusão 

valorizou o exame psicológico já que constatou que: 

 Do contingente de policiais militares demitidos, bem como entre os que 
cometeram crimes, mas não foram demitidos e os que cometeram 
suicídio, houve uma expressiva predominância de “contra-indicados” e 
“indicados com restrição” no exame psicológico; 

 Verificou-se que os desvios de comportamento dos policiais militares 
“contra-indicados” e “indicados com restrição” no exame psicológico, 
admitidos no período de 1994 a 2002, são decorrentes de distúrbios da 
personalidade, associados ou não à influência do ambiente sócio-cultural 
no qual os servidores residem, convivem e trabalham. 

 Pode-se afirmar que admitir um indivíduo contra-indicado no exame 
psicológico para ser um policial militar, investindo-o de autoridade e poder, 
com a missão de proteger a sociedade, de portar e usar uma arma, de 
decidir sobre a vida e a morte, de agir em cenários de conflito e em 
situações de tensão, é uma decisão temerária, uma vez que, nessas 
condições, o policial militar, em vários momentos de sua carreira, 
certamente estará colocando em risco a integridade física e a vida do 
cidadão que deve ser bem atendido por esse policial, além de 
comprometer a imagem da Instituição. A situação é temerária também 
para o próprio policial, que pode se tornar vítima da sua condição 
psicológica. 

 Na relação custo-benefício, não compensa à Polícia Militar admitir 
candidato contra-indicado no exame psicológico, já que os transtornos 
apresentados por estes indivíduos ao longo da carreira - principalmente os 
desvios de comportamento - associados aos custos sociais, aos prejuízos 
morais e ao desgaste à imagem da Instituição, não superam os gastos do 
Estado na formação destes servidores (BRITO, 2003, p.69). 
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O mesmo autor identificou 72 crimes cometidos entre 2000 e 2002 pelos 

policiais militares admitidos entre 1994 e 2002 relacionados como contraindicados ou 

indicados com restrição no exame psicológico. Desse resultado é possível verificar que a 

maior incidência relaciona-se com a prática de violência que equivale a 44,4% do total dos 

crimes praticados. 

Sobre a escolaridade não se tem a intenção de concluir que o sujeito de baixa 

escolaridade seja violento, mas que suas condições não se ajustam a complexidade da 

atividade policial. Pergunta-se, portanto, como pessoas analfabetas ou semianalfabetas 

poderiam se habilitar a um processo de aprendizagem para exercer uma atividade tão 

complexa como a de ser um policial? Do policial espera-se a capacidade de discernir entre o 

certo e o errado; muitas vezes será chamado e lhe caberá decidir ou arbitrar num conflito de 

interesses a partir da avaliação do caso concreto.  

Essa situação sugere recorrer a Fromm (1981) que analisa as diferentes 

formas de violência e se dedica ao tipo que chamou de violência compensatória. Para ele, 

quando uma pessoa não tem capacidade ou potência para resolver corretamente uma 

situação, usa o que tem. E acrescenta que a violência compensatória se insere nesse 

momento em que uma pessoa usa a força e a violência para compensar a sua impotência. 

Atualmente o recrutamento não constitui problema para a instituição que se 

estabeleceu melhor como empregadora de mão de obra. As dificuldades em relação à 

imagem são superadas pelas vantagens que oferece principalmente a estabilidade no 

emprego, plano de saúde e possibilidade de projeção na carreira. A partir de 2011 uma nova 

reformulação dos cargos promoveu importantes mudanças no que tange às exigências para 

o ingresso na polícia militar. Para o cargo de soldado, tornou-se necessário o 3º grau de 

escolaridade. Para o cargo de oficial passou a exigir aos interessados o diploma de bacharel 

em direito. Porém, como as mudanças são recentes as repercussões na alteração da 

conduta do policial ainda vão acontecer.  

Nesse caso, é importante que se registre a necessidade de alterações 

também no corpo docente que atua nos cursos de formação da polícia militar porque na 

opinião dos entrevistados há um problema sério em relação à estratégia de formação dos 

soldados. Para a maioria dos entrevistados, a violência policial tem sua matriz na formação 

básica oferecida aos ingressantes ao cargo de soldado. Os policiais que foram auscultados 

disseram que a polícia militar promoveu grandes e importantes melhorias na grade curricular 

e no conteúdo do curso para soldados, mas indicaram uma deficiência importante que flui 

dos professores. Para eles a forma como esse currículo é aplicado está viciada por uma 

herança cultural que reproduz violência e faz com que o soldado saia da escola energizado 
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e violento. Registra-se a seguir algumas manifestações dos policiais entrevistados sobre o 

assunto: 

 A violência começa no primeiro dia de treinamento. Quando o cidadão 
ingressa na PM ele se submete a uma rotina que já começa a matá-lo 
como ser humano, na verdade moldá-lo segundo as características da 
instituição. Isso continua ao longo da convivência. Quando entrei o choque 
foi tão grande a ponto de em um ano e meio eu ter problemas 
psicológicos, antes mesmo de eu me formar. Mas eu penso que isso 
ocorre mais pela metodologia de treinamento no qual fomos inseridos na 
época de curso. Depois, após a formatura isso minimizou um pouco esse 
choque, eu acredito também que talvez tenha sido um pouco o costume. 
Você acostumou com algumas coisas que você nem queria (Entrevistado 
K).  

 Na formação encontra-se a origem e a fonte do desvio. Uma mensagem é 
erradamente reproduzida na escola de formação: os problemas têm que 
ser resolvidos. Há certo desequilíbrio do policial achar que ele resolve 
todos os problemas de uma sociedade (Entrevistado B). 

 Diante da cultura militar o processo de formação do policial que significa a 
transformação do cidadão em policial noto um viés importante porque é 
favorável a construção de um sujeito violento (Entrevistado P). 

 Não é permitido relaxar. É isso que é falado na escolinha. Você é policial 
24 horas por dia. Mas a tensão e o estresse colocam o policial numa 
situação na qual não aceita desrespeito nenhum. Quando isso acontece, 
quando há esse desrespeito rompe-se a violência (Entrevistado E).  

 

Finalmente, a análise do recrutamento, da seleção e da formação oferece a 

possibilidade de concluir que isoladamente nenhum deles pode por si só constituir um 

elemento que define o tipo de policial militar que a instituição terá. O perfil do policial se 

define a partir de uma demanda conjuntural estabelecida pelo contexto político, econômico e 

social. Assim, deduz-se que se a lógica histórica indica a necessidade de um sujeito que 

tenha o perfil de militar e combatente e que seja fiel à sua estrutura organizacional e ao 

governo, então, a partir dessa premissa desdobram-se os processos tanto de recrutamento 

quanto de seleção e formação.  

Nesse caso a lógica sugere pouco investimento na atividade porque em tese 

também pouco se necessitaria para recrutar pessoas sem escolaridade e competências. Era 

suficiente até muito recentemente, como mostra a recuperação histórica, que o policial 

militar tivesse higidez e força para capturar, prender e conduzir para o lugar determinado 

uma pessoa, ou o inimigo como era o caso. Por isso a inclusão de pessoas com baixa 

escolaridade e criticidade certamente preenchia os interesses de adaptação numa cultura 

em que a disciplina e a hierarquia exigiam um perfil de pessoas capazes de submissão em 

alto grau.  
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3.3 Contribuições da hierarquia e da disciplina 

 

A hierarquia e a disciplina são dois aspectos diretamente interligados e que 

podem ser considerados primordiais ao funcionamento das organizações militares. 

Subentende-se a partir deles a existência de regras, normas, direitos e deveres. É nesse 

contexto que se estabelecem os cargos que, por sua vez, geram relações de subordinação; 

definição das carreiras, bem como a possibilidade de ascensão aos cargos da sua estrutura. 

Pode-se, assim, dizer que a hierarquia e a disciplina estão presentes nas organizações e 

definem peculiaridades a partir da forma como se inscrevem no relacionamento 

interpessoal. 

Na PMMG, a hierarquia e a disciplina têm um valor muito grande e 

repercutem fortemente na sua dinâmica organizacional como algo essencial, assim indicado 

e previsto no próprio Código de Ética em vigor, MINAS GERAIS (2002): artigo 6º - “A 

hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das instituições militares estaduais”. 

A lógica da manutenção de uma hierarquia e disciplina rígida na Polícia Militar 

de Minas é sustentada por três fatores: o primeiro em razão de a instituição ser muito 

grande, com um efetivo projetado para 2012 em cerca de 50 mil policiais; o segundo pelo 

alto grau de dispersão no território, ou seja, o efetivo está distribuído entre todos os 853 

municípios do Estado e, por último, o medo dos prejuízos que poderiam advir da falta de 

controle sobre policiais que detêm grande poder discricionário e usam arma de fogo. Desses 

fatores surge a necessidade de forte coordenação e controle, o que exige uma hierarquia e 

disciplina rígidas que os viabilizem. Esse entendimento está claro no texto da Diretriz de 

Operações Policiais Militares (DOPM) nº 12/93, do Comando Geral, que define: “Uma força 

disciplinada, controlada e obediente aos preceitos legais, proporcionará à população, sem 

dúvida, um trabalho de boa qualidade e muita objetividade”.  

Nesse mesmo sentido, o pesquisador SILVA NETO (1995, p.29), que ocupou 

cargo no alto comando da polícia militar e estudou a cultura organizacional na mesma 

instituição, afirma que “o ordenamento hierárquico e disciplinar da organização tem sido, ao 

longo da história, internalizado como valor da mais alta significância”. 

A importância desses princípios se expressa pelos cuidados que a polícia 

militar demonstra ter com as definições acerca do assunto em pauta. Tudo está previsto na 

lei, nos regulamentos e nas diretrizes. A Lei 5.301/69 contempla o Estatuto do pessoal da 

Polícia Militar de Minas Gerais e traz as definições acerca da composição dos graus 

hierárquicos; das condições de acesso à carreira; inclusão; demissão e outros aspectos. No 

artigo 8º da mencionada lei, pode-se ver a definição da estrutura geral dos cargos: 
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Art. 8º - Hierarquia militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e 
graduações que constituem carreira militar.  

§ 1º Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do 
Chefe do Governo do Estado. 
§ 2º - Graduação é o grau hierárquico das praças, conferido pelo 
Comandante Geral da Polícia Militar. 

Art. 9º - São os seguintes os postos e graduações da escala hierárquica: 
I - Oficiais de Polícia 

a) Superiores: Coronel, Tenente-Coronel e Major 
b) Intermediários: Capitão 
c) Subalternos: 1º Tenente, 2º Tenente 

II - Praças Especiais de Polícia 
a) Aspirante a Oficial 
b) Alunos do Curso de Formação de Oficiais  
b) Cadetes do último ano do Curso de Formação de Oficiais e 

Alunos do Curso de Habilitação de Oficiais; 
c) Cadetes do Curso de Formação de Oficiais dos demais anos; 

III - Praças de Polícia: 
a) Subtenentes e Sargentos; Subtenente; 1º Sargento; 2º 

Sargento; 3º Sargento; 
b) Cabos e Soldados: Cabo; Soldado de 1ª Classe; Soldado de 

2ª Classe (Recruta). 

 

O controle através da disciplina na concepção de Foucault (2007) é um meio 

para demarcação de poder. Para ele, a vigilância dos corpos e o controle do indivíduo no 

espaço e no tempo são estratégias utilizadas pelo poder para garantir a docilização do 

indivíduo e torná-lo submisso e útil à sociedade. Na PMMG, as normas disciplinares 

demonstram alinhamento com esse pensamento, porquanto favorecem o adestramento, a 

normalização e a individualização dos sujeitos, sendo que a submissão deles constitui 

objetivo cuja expressão está na própria norma conforme indicado pelo Regulamento 

Disciplinar ao definir disciplina: 

A disciplina se manifesta através do exato cumprimento dos deveres de 
cada um em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto 
aos aspectos: 

 pronta obediência às ordens legais; 

 observância às prescrições regulamentares; 

 emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; 

 correção de atitudes;  

 colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a 
efetividade dos resultados pretendidos pela Polícia Militar (MINAS 
GERAIS, 2003, p.8). 

Todavia em relação à hierarquia há de destacar também que este fenômeno 

possui uma ambiguidade intrínseca, como afirma Leirner (1997), ao dizer que a par da sua 

importância como um princípio geral, presente em toda instituição militar é também um 

princípio segmentador, não somente entre patentes, mas também entre as pessoas. Ela 

permite o mapeamento total da instituição em termos de como as relações sociais do grupo 

são percebidas e também realizadas. Mas pode constituir uma força que divide e segmenta 
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os graus conforme ordem legalmente determinada que enseje uma cadeia de comando e 

obediência. Desse aspecto pode se extrair um princípio segmentador que se estabelece no 

interior da polícia militar, entre grupos e flui para a sociedade civil com reflexo na 

segmentação da polícia em relação à comunidade, gerando ambiguidades. 

Para a maioria dos policiais entrevistados, a segmentação divide a polícia em 

duas partes conforme se expressa um deles: 

Há um grande distanciamento nas relações entre praças e oficiais. Na 
verdade são duas polícias, uma dos oficiais e outra das praças 
(Entrevistado A). 

 

Diante da crítica de alguns estudiosos anteriormente citados que indicam que 

a violência policial flui também das relações internas na polícia militar, as opiniões se 

divergem por parte dos oficiais e das praças. Para a maioria dos oficiais entrevistados a 

violência está associada a uma conduta desviante que se vincula às características 

individuais do policial, não tendo nada a ver com as relações interpessoais no interior da 

instituição. Entretanto, essa não é a opinião das praças que foram entrevistadas, segundo 

as quais a violência está incorporada na cultura da organização e transcende à vontade das 

pessoas:  

O que é pior na polícia é a violência psicológica. Isso é o que mais ficou. É o 
que vou levar para a vida toda. São os gritos; o tratamento que recebemos, 
como se fosse cachorro, é o jeito que eles tratam a gente. “Fala aluno! O 
que você quer?” Parece que estão fazendo um favor e que você está 
incomodando com a sua presença. Não conversam com educação. Te 
chamam de retardado. E quando você sai pra rua, o primeiro impulso é 
descontar em alguém (Entrevistado A). 

 

Em relação ao rigor nos cuidados com a disciplina como forma para corrigir 

condutas aversivas, é necessário analisar em quais aspectos definem as estratégias de 

correição. Bandura (1987) adverte que não há crítica sobre a ineficiência ou efeitos 

colaterais da punição, contudo ressalta que os problemas normalmente surgem em razão da 

maneira e dos métodos utilizados. Punições com rigor excessivo sempre causam efeitos 

inesperados. 

A presente discussão não pretende negar a importância da hierarquia e da 

disciplina na Polícia Militar de Minas Gerais ou noutra organização policial similar. Mas 

provocar uma reflexão sobre o tipo de policial que essa configuração viabiliza. No item 

anterior foi possível verificar através do panorama histórico apresentado, que o 

recrutamento e a seleção têm uma defasagem em relação à sua capacidade de captar e 

selecionar os recursos humanos desejáveis à organização policial. Assim é possível que 

diante desse quadro não se consiga formar um policial desejável para um Estado em franco 
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processo de redemocratização política. Essa tem sido uma preocupação que se posiciona 

como elemento central das críticas de muitos estudiosos. O interesse neste trabalho é 

verificar em qual medida esse conjunto disciplina, hierarquia, natureza militar e cultura 

influencia a conduta violenta na resolução de conflitos.  

Segundo José Murilo de Carvalho, as alterações introduzidas a partir da 

Constituição de 1988 devem servir de marco para mudanças que possam se concretizar na 

prática. Mas para o mesmo autor com a permanência da lógica militar, “o soldado da polícia 

é treinado dentro do espírito militar e com métodos militares e não para proteger cidadãos”.  

Acrescenta ainda que o policial militar seria aquartelado, responderia diretamente às ordens 

de seus superiores hierárquicos, não conviveria com “os cidadãos que deve proteger, não o 

conheceria e não se veria como garantidor de seus direitos24”.  

A esse respeito houve uma manifestação interessante feita em meados da 

década de 1980, pelo coronel Olímpio Garcia Pereira, em um artigo sobre treinamento, cujo 

conteúdo se alinha a presente discussão. Para o citado oficial, a atividade policial é amiúde 

uma ação de integração com o cidadão, enquanto o objetivo geral da ação militar é o 

inimigo. Eliminar o inimigo é a regra e até questão de honra, mas eliminar um delinquente é 

a exceção e na maioria das circunstâncias um crime. O mesmo estudioso assim manifesta: 

O militar tem que ser agressivo e imediatista na ação junto ao inimigo, que 
praticamente nenhum direito possui, nem à vida; do contrário vacilará nos 
momentos cruciais do combate e isso lhe será fatal. O policial tem que ser 
tolerante e ponderado com o cidadão, cuja integridade física e moral haja de 
ser respeitada; senão a ação policial irá degenerar em conflito, 
arbitrariedade e violência, com sérios danos para a ordem pública. O militar 
atua em conjunto e sob comando; o policial, disperso na rua, isolado ou em 
grupo muito pequeno. A maior soma de iniciativas e responsabilidades 
cadê, no primeiro caso, ao comandante; no segundo, ao próprio policial 
(PEREIRA, 1983, p.14). 

 

Embora Sousa (2001) considere que a denominação militar dada à PMMG 

seja apenas uma questão ligada muito mais à ritualística militar do que a uma dinâmica 

militar, ela reconhece que a questão da militarização das forças policiais, gera certo 

desconforto, principalmente, na sociedade brasileira recentemente introduzida no regime 

democrático. Posição que não é corroborada por Beato Filho (1999) segundo o qual uma 

força policial militarizada não se coaduna com a realidade de uma sociedade moderna e 

democrática.  

Nesse sentido, após o registro sobre como é tratada a disciplina e a 

hierarquia na PMMG, segue-se um aprofundamento da discussão através da análise do 

                                                           
24

 CARVALHO (2003, p. 213) 
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habitus disciplinar gerado por esses traços culturais para verificar a sua capacidade de 

promover repercussão negativa na conduta do policial e influenciar a prática de violência. 

 

 

3.4  Influência do habitus disciplinar na violência policial. 

 

A análise da violência policial a partir do habitus disciplinar e da cultura 

organizacional emerge de uma vivencia experimentada ao longo da carreira na polícia 

militar. O exercício dessa atividade, que para alguns pode parecer corriqueiro e revestido de 

maldade na forma de agir tem um significado bem diferente para aquele que a exerce.  

Foram muitas as ocorrências cuja conduta do policial fugiu totalmente ao principio da 

racionalidade deixando sem resposta os reais motivos de uma eventual agressão praticada. 

Muitos foram os casos em que um policial detentor de uma conduta pacata, absolutamente 

normal e mansa no relacionamento do cotidiano se transforma diante de alguns episódios 

críticos. 

Assim, ao confrontar os desafios da realidade da rua na contemporaneidade 

com o preparo do policial, forjado no ambiente de cultura militar com traços rígidos 

decorrentes de um processo de sedimentação que se processou ao longo de quase 250 

anos, aflora a crença de que haja viés dos traços culturais com a conduta que se exige 

atualmente e passa por uma conformação absolutamente limitada por parâmetros legais e 

coerentes com os direitos conquistados a duras penas. 

A síntese histórica da Polícia Militar de Minas Gerais descrita neste capítulo 

clarifica a tradição que se compõe de um conjunto de valores e crenças cuja origem foi 

resgatada do mártir da inconfidência mineira – O alferes Tiradentes, com todos os valores 

heroicos de quem deu a vida pela liberdade e pela pátria. Por outro lado, as novas 

realidades do mundo contemporâneo, com suas tecnologias e morais, revelam um peso 

muito grande que esses valores e crenças da cultura organizacional repercutem sobre o 

policial enquanto sujeito. O confronto do passado e do presente sintetiza sofrimentos, 

angústias e frustrações.  

O sociólogo Enriquez (1994) em “A organização em análise” alerta para esse 

aspecto da pressão que a organização exerce sobre o indivíduo. Para o autor, o sistema 

cultural da organização oferece uma estrutura de valores e normas, um modo de apreender 

o mundo e de pensar, impondo tudo isso como uma “armadura estrutural” que se cristaliza 

gerando expectativas de papéis, condutas mais ou menos estabilizadas e uma maneira de 
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pensar e agir. Por fim, desenvolve um processo de formação e de socialização que permite 

que novos atores tenham como se inserir nesse sistema, já que seleciona o que deve ser 

considerado bom e ruim. O mesmo autor chama a atenção para o viés de uma profunda 

sedimentação repercutida na instância institucional e histórica da organização, pois como 

ele afirma “quanto mais unificada se quer uma cultura, mais intolerante ela se torna, mais 

ela deseja a morte das outras ou, pelo menos, a sua conversão (ENRIQUEZ, 1994, p. 101)”. 

Nesse contexto de prevalência dos valores da organização sobre o sujeito é 

difícil imaginar o impacto da responsabilidade de representar os padrões morais e de 

tradição que são projetados pelo passado da instituição que se quer grande, forte e 

absoluta. O “vestir a camisa” da organização tem na polícia militar uma tradução revestida 

de uma carga muito pesada. A simbologia clama para uma reprodução heroica, cujo 

significado direciona o policial para o “envergar a farda de Tiradentes”, ser algo parecido ao 

que ele foi ou “valorizar a honra de pertencer à gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais”.  

Portanto, a repercussão do habitus disciplinar e desses traços culturais no 

comportamento do policial na rua torna-se uma questão importante nessa discussão. 

Bourdieu explica o “habitus” como, 

aquilo que se adquiriu, que se encarnou no corpo de forma durável sob a 
forma de disposições permanentes. O habitus se difere do hábito por ser, 
esse, considerado espontaneamente como uma ação repetitiva, mecânica, 
automática, “antes reprodutiva que produtiva”. O habitus, por sua vez é um 
produto dos condicionamentos, contudo, introduz neles uma transformação 
que faz com que nós reproduzamos as condições sociais de nossa própria 
reprodução, mas de uma maneira relativamente imprevisível, de uma 
maneira tal que não se pode passar simples e mecanicamente das 
condições de produção ao conhecimento dos produtos (BORDIEU, 1983, p. 
105). 

 

A interrogação sobre como deixar de fazer algumas coisas que são 

praticadas no ambiente onde se formou e onde se trabalha, considerando que são práticas 

que se repetem ao longo de muitos anos, passando de geração para geração, torna-se uma 

questão de ordem. Esse é o sentido do habitus no interior das relações sociais de uma 

organização como a polícia militar. Para Bourdieu (1983), independente das vontades 

individuais, reproduz em cada ator uma dimensão inconsciente que repercute nos 

pensamentos, nas percepções e nas suas ações. O habitus, portanto, determina o estilo de 

vida, o gosto, a propensão e a aptidão à apropriação de uma determinada categoria de 

objetos ou práticas. Ele estabelece a distinção entre o que é bom e o que é mau, entre o 

que é certo e o que é errado.  

É nesse ambiente marcado pela subjetividade que se acredita haver tanto 

estímulos ao comportamento agressivo e violento quanto à projeção de modelos agressivos 
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de atuação com reflexo na reprodução cultural. Sobre esse aspecto afirma Bandura (1979) 

que,  

nas subculturas desviantes, nas quais a agressão física é vista como um 
comportamento a imitar, a agressão é muitas vezes deliberadamente 
recompensada e sancionada coletivamente. Os estudos da agressão que 
ocorrem em situações familiares e outras situações sociais mostram que os 
indivíduos são muitas vezes inadvertidamente treinados para se comportar 
de modo agressivo por pessoas que normalmente repudiam tal 
comportamento (BANDURA, 1979, p. 225). 

 

A possibilidade de reprodução cultural sugerida por Bourdieu (1983) e 

Bandura (1979) se confirma na opinião dos policiais entrevistados quando abordam a 

dificuldade da polícia militar promover na formação atual dos soldados um novo padrão de 

qualidade, justamente porque o habitus, o condicionamento e a experiência acumulada 

naqueles que são os professores são também reproduzidos, incorporando-se nesse 

processo de transferência, talvez inconscientemente aspectos de agressividade cultivada no 

passado: 

Nossa formação ainda é um problema. Por mais que a polícia tentou 
humanizar a formação com nova grade curricular, direitos humanos, na 
essência os instrutores carregam aquela cultura antiga que acaba 
contaminando o novo policial (Entrevistado Q).  

 

É interessante observar que no interior da instituição existem forças 

divergentes, que muitas vezes obstruem a execução das boas práticas e da determinação 

da direção da própria polícia militar. A resistência em contratar professores de fora da 

instituição pode ser tomada como uma manifestação cultural que obstrui e dificulta o 

processo de mudanças. Não há justificativa plausível para preterir professores de alta 

qualificação curricular, mestres e doutores disponíveis em detrimento de outros incluindo 

recém-formados que garantem a preferência pela sua condição de militar. 

Assim, esse contexto produz determinadas condições que favorecem a 

reprodução cultural e inviabilizam as mudanças que são necessárias e importantes para a 

instituição se adequar às exigências da sociedade civil. Isso gera igualmente um processo 

no qual o cidadão que busca na polícia militar uma opção de emprego e trabalho encontra 

nos traços da cultura organizacional manifestações que demarcam a transição entre dois 

mundos25 muito bem definidos, o mundo militar e o mundo civil. Diante disso se veem 

obrigados a escolher um deles como se o intercâmbio entre eles fosse inviável. 

                                                           
25

 A ideologia da existência de dois mundos é algo real e se insere na dinâmica e na cultura organizacional. O 
mundo militar é tomado como um lugar onde as coisas funcionam; onde as regras são obedecidas e a autoridade 
respeitada. O respeito e a obediência devem não pode ser restrição e se efetiva aos mínimos detalhes. Já o 
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A inclusão na polícia militar desnuda na prática uma dinâmica que conduz 

rapidamente para a demonstração de como se desenvolvem e se estabelecem as relações 

de poder na instituição. O rito de ingresso26 constitui um esforço para que o sujeito consiga 

se adaptar ao novo mundo e incorpore os novos valores e crenças. O exercício de ordem 

unida27 e as manobras militares são algumas atividades que dão ênfase ao comando e à 

obediência e servem para demarcar o lugar que cada um ocupa nesse ambiente. Para Silva 

Neto (1995), a caracterização do novo espaço é feita a partir da definição sobre “o que nós 

acreditamos aqui”; “como nós interpretamos as coisas por aqui” e “como as coisas são feitas 

por aqui”.   

O peso do estilo de vida próprio da organização policial militar, orientado pela 

sujeição às regras, normas e valores culturais, pode ser compreendido por algumas 

expressões que muito bem descrevem e definem como é a vida no mundo militar e o risco 

que muitas vezes corre o policial quando tenta transitar no mundo civil adotando valores 

próprios da vida na caserna: 

a.  “(...) a partir de hoje você deixa de ser paisano”. Citado por Silva Neto 
(1995, p.44) em pesquisa sobre a cultura organizacional ao descrever a 
existência de dois mundos: “aqui dentro” e “lá fora”. 

b.  Artigo 6º do Código de Ética: “A hierarquia e a disciplina se exterioriza 
pela ética profissional e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, 
em todos os escalões e em todos os graus hierárquicos, através da pronta 
obediência às ordens legais, aos regulamentos; emprego de toda 
capacidade em benefício do serviço; correção de atitudes e colaboração 
espontânea com a disciplina” (MINAS GERAIS, 2003, p. 7).  

c.  “Cada militar deve exercer sua profissão como um sacerdócio e estar 
ciente que o prestígio e o valor de sua corporação estão intimamente 
vinculados à sua preparação moral e profissional” (MINAS GERAIS,1993). 

d.  Exaltação de garra, luta, coragem e heroísmo é feito através de hinos e 
canções. Para isso há edição de um livro próprio, “hinário”. Na introdução 
desse livreto que encontra-se na terceira edição vê o seguinte clamor: “O 
eixo marcial desses hinos e canções há de ser a gema ético-moral do 
HEROÍSMO

28
 (do Grego herós, por meio do Latim heros, herois = grande 

homens divinizados): qualidade de HERÓI
29

 = pessoa capaz de supremo 
sacrifício por ideal patriótico ou altruístico” (MINAS GERAIS, 2006, p.7). 

                                                                                                                                                                                     
mundo civil é aquele onde falta obediência e respeito às leis, às normas e às autoridades. Um lugar onde há 
desordem e necessita da intervenção da polícia para que a ordem se estabeleça.  
26

 Para Martins (1996, p.51) o cidadão após ingressar na PMMG, já na fase de formação/treinamento, começa a 
ser colocado à prova, sob o pretexto de que deverá suportar todas as dificuldades que enfrentará na atividade de 
segurança pública. Durante esta etapa, o servidor passa por determinadas situações denominadas ritos de 
passagem, ou seja, cerimônias ou prática de atos que indicam uma mudança de estágio. O objetivo é apurar seu 
grau de disciplina e sujeição às ordens e suportar sacrifícios. Neste processo, verifica-se então, sua adaptação 
ou não à cultura da organização.  
27

 Ordem Unida é um tipo de exercício militar voltado para condicionamento de algumas habilidades militares: 
atenção, obediência, resistência, senso de grupo. 
28

 Texto retirado do prefácio do livro de hinos e canções militares, (MINAS GERAIS, 2006, p.7). 
29

 Guimarães (2000, p.63-65) ao dissertar sobre os desafios das polícias brasileiras analisa o culto a figura do 

herói estimulado pelas próprias instituições policiais. Para ele essa cultura se desdobra em dois perfis 
profissionais do policial, o primeiro vinculado à metáfora do herói que ainda domina o imaginário de grande 
maioria dos policiais. Esse modelo revela uma visão individualista, parcial, amador, violento, com atenção 
concentrada no bandido, postura de ousadia, coragem e valentia, um justiceiro social que a sociedade aplaude. 
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Os traços de uma cultura que estimula a perseverança, o heroísmo, a 

batalha, a imortalidade e o uso da força também se formalizam e institucionalizam através 

das produções da polícia, dos hinos, das canções e das insígnias conforme pode se ver nos 

trechos de hinos e canções usadas na formação da PMMG:  

 Se a Pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra 
defende a terra contra o perigo; com ânimo forte se for preciso 
enfrento a morte. Afronta se lava com fibra de herói de gente brava 
(‘Fibra de Herói – Hino do Exército). 

 Rememoremos os sacrifícios desses patrícios desassombrados. De 
iguais misteres, com a mesma história, somos a gloria, os 
descendentes do bravo alferes (Canção da PMMG). 

 Sou do Terceiro e fui o pioneiro, levando a ordem aos sertões 
destas Gerais. De Diamantina resoluto desço forte, enfrento a 
morte, semeio a paz (Canção do 3º BPM). 

 Estão presentes na memória os combates nas colinas, 
demonstrando o heroísmo da corporação de Minas. Os que 
tombaram na jornada são para nós razão de dor, foram valentes e 
destemidos testemunharam seu valor (Canção do 4º BPM). 

 Eis os bravos soldados de Minas, avançando por sobre as 
campinas, com a bravura do herói Tiradentes... Das montanhas, dos 
campos natais, da gloriosa legião de imortais, descendemos de 
bravos valentes (Canção do Batalhão de Choque). 

 

O clamor pela vitória implacável é uma exigência discursiva e escrita 

estabelecida num contexto cultural no qual a derrota ou fracasso é inaceitável. Daí o termo 

“muxiba30” usado para desqualificar o fraco, porque o policial não pode ser derrotado, não 

pode adoecer; ele é incitado à superação. Os efeitos perversos disso podem ser visto na 

opinião dos próprios policiais: 

Os mais novos cometem mais violência, os mais antigos já amadureceram, já 
sabem lidar com a situação melhor, já sabem os riscos, estão com medo da 
justiça; já estão tirando o pé do freio. Já os mais novos acham que são super 
homens, querem fazer e acontecer pra mostrar que é polícia. Quando saem 
da escolinha

31
 é assim que pensam: agora eu sou um policial, tenho 

autoridade, todo mundo tem que me respeitar. Não podemos ser ofendidos 
(Entrevistado A). 

 

                                                                                                                                                                                     
O outro perfil encarna o novo policial, com postura técnica e profissional que adota o paradigma do uso 
necessário da força, postura coletiva, as ações são estudadas, é corajoso, mais responsável, concentra a ação 
no cidadão e na vítima. 
30

 Muxiba é um termo pejorativo presente na cultura da polícia militar que serva para desqualificar o policial que 

não se enquadra nas regras. Semelhante à carne ruim retirada das partes menos valorizadas do animal, serve 
para indicar o sujeito ruim, desprezível, dispensável. 
31

 Escolinha é um termo muito utilizado no interior da polícia militar para indicar o curso técnico de segurança 

pública, que tem a duração de 10 meses e serve para formar os soldados. É também muito comum usar o 
termo “escola de recrutas” que tem o mesmo sentido. 
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Os policiais que formaram recentemente demonstram em suas falas que esse 

discurso e essa dinâmica organizacional que tenta produzir policiais que não fracassam não 

é coisa do passado, pelo contrário, ainda existe. Ao perguntar a um dos entrevistados que 

tipo de jargão, termo ou frase que ouviu na polícia que mais repercutiu, foi respondido que 

“o soldado é superior ao tempo e a tudo”. Foi uma das coisas que eu mais 
ouvi durante o curso de formação e que me deixava muito repudiado. Isso 
extinguia nossa condição de ser humano. Por isso que nós éramos levados a 
condições extremas. Isso daí talvez pelas marcas deixadas ou pelo que ela 
representava. (Entrevistado K).  

 

Diante da pressão pelo acerto e medo da derrota podem surgir mecanismos 

de defesa para superar as fraquezas existentes. A mentira e a violência são duas 

alternativas importantes e adequadas. Mas a pressão decorrente do policial herói pode levar 

a alternativas ainda piores quando o sofrimento torna-se insuportável. Assim expressa Albert 

Bandura a esse respeito:   

As teorias dos impulsos agressivos admitem que a frustração provoca um 
impulso agressivo ou “drive”, que somente pode ser reduzido por meio de 
alguma forma de comportamento agressivo. A partir de uma perspectiva da 
aprendizagem social a frustração é vista como uma condição facilitadora e 
não necessária, da agressão. (...) as situações que provocam medo e raiva 
produzem reações fisiológicas altamente similares (BANDURA, 1979, 
p.225). 

 

A opinião da maioria das praças entrevistados esta alinhada com a afirmação 

de Bandura (1979), podendo destacar a manifestação de um deles sobre o impulso 

agressivo ao dizer que, 

outra coisa que contribui muito para a violência policial é a questão do 
nosso ambiente interno. Eu penso que principalmente o cabo, o soldado e 
até de certa forma o sargento, ele não tenha muito onde desafogar aquelas 
agruras do ambiente interno nosso. Nosso ambiente era muito carregado, e 
isso acabava desaguando na sociedade (Entrevistado Q). 

 

Nesse contexto percebe-se que o policial é ocultado nas representações sob 

máscaras que o transforma em elementos de um grupo, perdendo-se sua identidade 

enquanto sujeito. A farda, o uso de símbolos, a boina, a imagem de Tiradentes, a viatura, o 

corpo viril, musculoso, tudo isso serve para dar ao policial um caráter de pura 

impessoalidade. Nessa dinâmica, afloram os mecanismos de expressão de poder, 

reconhecimento, de imagem. Internamente na instituição, há também segmentações com 

variações simbólicas que reforçam os significados da hierarquia e do poder. A variação das 

cores com adoção das mais fortes e expressivas como o preto; as imagens, os codinomes 
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para identificação de pessoas e grupos de maior importância, que são associados a 

animais: águia, pantera, leopardo.  

O habitus gerado na cultura da Polícia Militar gera uma ênfase na hierarquia, 

associada ao poder nas relações internas, que conduz o indivíduo a um estado de 

submissão e dominação pelos atributos culturais, da força, da disciplina, da obediência. 

Essa afirmação é corroborada por Silva Neto (1995, p.35), ao abordar no seu estudo, a 

relação competência técnica e poder hierárquico indica que “o poder hierárquico tem mais 

valor que o conhecimento, e isto se faz presente e tipifica os processos de trabalho na 

organização”. 

A maneira como a expressão desse poder disciplinar repercute no policial 

constitui um dos aspectos de maior relevância. Algumas indagações podem ser tomadas 

para incitar o estudo, dentre elas, como age o policial diante da desobediência às regras 

pelos infratores da lei? Como age o policial diante daquele infrator que é preso várias vezes 

e insiste em desobedecer, desafiando o sistema? É possível que haja um “vazio de 

autoridade” manifestado na “hora da verdade32”, quando o policial está no exercício da sua 

função, na rua pode sentir essa falta. Na rua desaparece aquela autoridade prontamente 

atendida e respeitada na forma como é concebida no interior do quartel. 

A falta dessa autoridade como meio para fazer cumprir a lei pode trazer 

repercussão importante na conduta do policial. Muitos policiais não estão prontos para 

conviver com essa realidade. Talvez, como afirmam alguns entrevistados, somente o tempo 

e os erros praticados na rua promoverão a experiência necessária para compreender o 

comportamento do cidadão e a partir desse aprendizado adotar uma prática policial ajustada 

às exigências da sociedade civil. O desrespeito ao policial é relatado como um importante 

motivo para a violência.  

A violência era inevitável, a gente saia pra rua daquele jeito. O ambiente 
muito sufocante, muita dificuldade de diálogo, cultura de repressão, não 
pode apanhar; naquela época salário, viatura, esses negócios daquele jeito. 
Então a gente saia pra rua sob essa pressão. Infelizmente a violência era 
inevitável. Se o cara falasse um “a” a mais, caia pra dentro, algema e,... E 
não tinha delegacia não, era no quartel mesmo. Ficava lá um final de 
semana e punha ele pra capinar ainda (Entrevistado Q).  

 

 

                                                           
32

 A “hora da verdade" é um conceito dado pelos administradores de empresas e marketing para indicar o 
momento em que o trabalhador de linha de frente ou de rua entra em contato com o cliente. Essa será uma hora 
da verdade em relação à capacidade de atendimento do trabalhador, o momento que expressará a capacidade 
da empresa ou da organização em fazer aquele atendimento. Ali se manifestará a síntese de toda a formação, 
treinamento e capacidade de atender. Naquele momento nada mais é importante acerca da empresa. Dizer que 
a organização cuida bem do trabalhador, que o treinamento é bom que a formação também, etc, perde a 
importância nesta hora, porque ali é a avaliação real.  
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3.5  Uma opção repressiva de atuação policial  

 

São os documentos regulamentares e a legislação específica que determinam 

os métodos da atuação policial. Pela revisão bibliográfica e documental realizada junto à 

Polícia Militar de Minas Gerais, verificou-se ter havido uma ampla renovação nos 

parâmetros normativos e doutrinários ligados a todas as áreas da instituição a partir de 

meados do ano 2000. Dois fatores determinaram essas mudanças verificadas internamente; 

o primeiro veio da própria demanda da sociedade civil, que clamava por uma polícia mais 

adequada ao Estado Democrático de Direito; o segundo foi a iniciativa do Governo do 

Estado em investir na segurança pública, reconhecendo que o Estado havia atingido o pior 

momento da sua história com alarmantes índices de criminalidade.  

Nessa época o governo concebeu uma nova forma de organização e método 

para a segurança pública em Minas Gerais a partir da criação da Secretaria de Defesa 

Social, com implantação de um modelo de “polícia de resultados” desenvolvida através da 

concepção de atuação integrada das polícias com ênfase na reformulação da gestão. Esse 

novo modelo de segurança pública foi conduzido por intelectuais e estudiosos do assunto 

oriundos principalmente da Fundação João Pinheiro e Universidade Federal de Minas 

Gerais. A repercussão foi positiva tanto internamente na instituição onde promoveu a 

motivação dos trabalhadores quanto externamente despertando o interesse nos demais 

Estados da federação.  

No âmbito da polícia militar essa reformulação serviu para redefinição dos 

parâmetros de recrutamento, seleção, formação profissional e treinamento. Em 2011, o 

reflexo dessas mudanças promoveu alteração na escolaridade mínima para ingresso ao 

cargo de soldado foi elevada para o 3º grau, adotando-se também novas metodologias de 

ascensão na carreira que incluem a exigências com escolaridade progressiva a partir dessa 

base. Na área de atuação operacional igualmente houve ao longo do tempo alterações que 

se consolidaram em um conjunto normativo coerente com as necessidades, incluindo um 

grande avanço representado pela adoção de regras comuns entre as polícias civis e 

militares, que compartilham desde meados de 2003 sistemas tecnológicos que favorecem a 

agilidade dos processos, o controle dos registros e estatísticas além de evitar solução de 

continuidade nos atendimentos à população. 

Há que se destacar ainda a elaboração de um planejamento estratégico 

inovador elaborado para o período de 2009 a 201133 sustentado por uma metodologia 

                                                           
33

 Planejamento Estratégico: no primeiro semestre de 2007, deu-se início às providências administrativas para a 
construção do novo Plano Estratégico Institucional de longo prazo, com a visão de futuro prospectada até o ano 
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profissional e especializada que denota um esforço de alinhamento com o plano expedido 

pelo Governo do Estado que incluiu metas para a área da segurança pública até 2023. O 

plano estratégico da Polícia Militar define como visão - “Sermos excelentes na promoção 

das liberdades e dos direitos fundamentais, motivo de orgulho do povo mineiro”. O plano 

volta-se em sua essência para o interesse da sociedade, incluindo objetivos que preveem 

estratégias predominantemente preventivas para promover a segurança e a paz social, 

dentre elas destacam-se: 

 Implantar serviços com equilíbrio entre atividades de prevenção e 
repressão qualificada direcionados ao enfrentamento da criminalidade e 
da violência; 

 Ampliar o PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas; 

 Implantar o programa “jovens construindo a cidadania”; 

 Implantar Grupo Especializado ao atendimento à criança e adolescente 
em situação de Risco – GEACAR; 

 Consolidar a filosofia de polícia comunitária com o serviço de policiamento 
de prevenção criminal e de mobilização da comunidade para a solução de 
problemas na municipalidade (MINAS GERAIS, 2009, p.17). 

Através do plano, conforme pode ser visto na estratégia 8.3.8, há o 

reconhecimento pelo comando da instituição de que as ações operacionais da polícia 

tendem-se ao caráter repressivo, percebendo-se em decorrência disso o esforço 

institucional de reverter essa vocação: 

Implantar serviços com equilíbrio entre atividades de prevenção e repressão 
qualificada direcionados ao enfrentamento da criminalidade e da violência. 
Descrição: A criminalidade pode ser entendida como um fenômeno de 
massa que corresponde à totalidade de crimes cometidos numa sociedade. 
O processo de hipercriminalidade brasileira, nas últimas décadas, tem sido 
explicado, em grande parte, por fatores macroestruturais, que evoluiu a 
partir de grandes transformações demográficas e sociais nos últimos 30 
anos. Assim, é necessário programar estratégia para a contenção da 
criminalidade da violência envolvendo equilíbrio entre ações preventivas e 
repressivas, com mudança para uma visão preventiva mais ampla baseada 
na comunidade, assim como a integração entre governo, comunidade e 
parceiros que devem ser engajados na solução dos problemas locais de 
criminalidade e violência. Nesse contexto está a repressão qualificada que 
deixa de generalizar a autoria das ações criminosas, especificando, 
estudando e acompanhando esse fenômeno com participação da sociedade 
e respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos (MINAS GERAIS, 2009, 
p.54). 

 

No mesmo diapasão, ressalta-se o Plano de Gestão Intermediária da 11ª 

RPM34, que focaliza através de uma das ações estratégicas a determinação de dar ênfase 

                                                                                                                                                                                     
de 2023. Esse prazo acompanhava a necessidade de alinhamento ao Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2009, p.11). 
34

 O organograma da Polícia Militar inclui a divisão do Estado de Minas por regiões de atuação. A 11ª RPM – 
Região da Polícia Militar está situada na parte norte do Estado com sede na cidade de Montes Claros. No 
aspecto do planejamento organizacional cabe aos comandos regionais a elaboração de planos táticos que 
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às ações preventivas, reconhecendo também a vocação da polícia para as ações 

repressivas, 

(...) já vivenciamos uma época em que a criação de unidades 
especializadas em repressão foi fundamental. Essas unidades têm a sua 
importância, mas estamos numa outra época em que há uma demanda para 
semelhante inovação também na área preventiva. Ação 05 – Ênfase na 
Prevenção Ativa (MINAS GERAIS, 2007, p.49). 

 

As ações emanadas nos planos geral e táticos encontram eco nas produções 

normativas, nos manuais, nas diretrizes, instruções e recomendações que orientam e 

dirigem efetivamente o emprego e a execução prática da atividade policial. Nesse sentido, 

as orientações apresentadas a seguir servem para indicar o cuidado da instituição em 

orientar adequadamente a conduta policial, ajustado-as às necessidades legais e também 

das necessidades de resguardar a integridade física e profissional dos seus operadores. 

Assim como princípios fundamentais da prática policial, o Manual de Prática Policial 

recomenda que:  

A população deve ver no policial alguém em quem possa confiar e contar 
em todos os momentos. Portanto, esteja ciente que sua missão como 
policial é servir e proteger a comunidade. Saiba também que, como policial 
e promotor dos direitos humanos, você deve não apenas respeitá-los ou 
defendê-los, mas você deve ir além, deve promovê-los, o que implica em 
lutar para que todos os cidadãos, sem distinção de qualquer natureza, 
tenham também respeitados os seus direitos (MINAS GERAIS, 2002, p.9). 

 

O processo de mudanças verificado na polícia militar em Minas Gerais abriu 

decisivamente um espaço privilegiado para a inserção da filosofia de direitos humanos e da 

modalidade de policiamento comunitário nas suas práticas. Essas inserções são muito 

recentes quando se considera o tempo histórico, mas se tornaram temas que foram 

incorporados no currículo de todos os cursos de formação e em todos os módulos de 

treinamento. A vantagem foi que paralelamente com a metodologia adotada em termos de 

técnicas os investimentos logísticos e tecnológicos feitos pelo governo viabilizaram a 

aquisição dos meios necessários em relação a viaturas, armamentos e munições 

alternativas e não letais.  

Por outro lado, se no aspecto normativo e doutrinário há um uma 

preocupação com a parametrização, com a normatização, regulamentação e até mesmo 

com a avaliação da conduta do policial, não se pode deixar de considerar que o resultado 

dessas ações sofre também o impacto da reprodução cultural. Existem outros fatores 

importantes entremeando os documentos formais emanados pela instituição e a efetiva 

                                                                                                                                                                                     
representam desdobramentos do Plano Estratégico da PMMG para detalhar estratégias e dar cumprimento aos 
objetivos gerais da Instituição. 
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prática policial, sendo um deles a crença de que a conduta se aprende na prática. Nesse 

caso parece ter sentido a afirmação da pesquisadora Jacqueline Muniz ao relatar o que 

aprendeu com os policiais do Rio de Janeiro durante sua tese de doutorado,  

a primeira coisa que um jovem policial aprende nos seus primeiros dias de 
trabalho nas ruas é que ele deve esquecer tudo que apreendeu na escola e 
nos manuais (MUNIZ, 1999, p.167). 

 

Embora a pesquisa mencionada tenha sido feita no Rio de Janeiro onde a 

realidade é muito diferente de Minas Gerais, nesse ponto de discussão os policiais 

entrevistados fizeram afirmações que corroboram o forte embate entre a prática e a teoria 

obtida nos cursos da polícia militar. Para a maioria deles há tanta pressão durante os cursos 

de formação que conseguir chegar ao final torna-se um objetivo mais importante que o de 

aprender  adequadamente, deixando o aprendizado para se desenvolver depois, na prática. 

A fala de um dos entrevistados é interessante quando se refere aos erros que vai 

cometendo e um dia a “ficha cai”, 

A ficha começou a cair quando fui processado pela violência numa 
ocorrência daquelas, mas que o sujeito machucou muito e denunciou. Por 
isso que eu falo que a gente aprende da forma mais difícil, na prática 
(Entrevistado Q). 

 

Dessa maneira, o que se pode concluir é que os aspectos da cultura 

organizacional representam uma força que resiste ao conhecimento teórico produzido na 

sala de aula. A resistência implica um processo de mudanças numa velocidade mais lenta. 

É interessante observar a resistência às atividades de caráter comunitário e preventivo. É 

como se fossem atividades de menor valor, que não agradam nem atraem os policiais, que 

são vocacionados para atividades de maior repercussão, mais energia, mais ação, nesse 

caso, são todas aquelas que projetam um tipo de poder e autoridade, valorizado pela cultura 

organizacional. Incluem-se nesse rol a repressão, a captura, a perseguição a um criminoso 

com ostentação de viaturas, armas e sirenes ligadas.   

Assim, pode-se dizer que há uma atração pelas ações repressivas que se 

tornam preponderantes no ambiente da polícia militar. Acreditava-se que os incentivos às 

atividades dessa natureza também preponderavam e a análise feita nas recompensas 

concedidas confirmou essa crença conforme pode ser visto na consolidação feita através do 

quadro - 1 a seguir. Ou seja, as recompensas concedidas pelo 10º Batalhão da Polícia 

Militar de Minas Gerais, sediado na cidade de Montes Claros, destacam com 

preponderância às ações de natureza repressiva, assumindo um valor elevado em relação 

às ações de interação comunitárias e de natureza preventiva. Observe-se que a ação mais 
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estimulada e recompensada foi a prisão de infratores que representou pelo menos 76,45% 

do total verificado no período. 

 

QUADRO -.1 RECOMPENSAS CONCEDIDAS EM 2009 AOS POLICIAIS MILITARES 
DO 10º BPM, COM OS RESPECTIVOS MOTIVOS GERADORES – 
MONTES CLAROS. 

MOTIVO DA RECOMPENSA Frequência 

Absoluta Percentual 

Prisão por porte arma fogo 99 26,19 

Prisão por roubo, assalto ou furto 79 20,90 

Prisão por tráfico de drogas 75 19,84 

Postura correta na execução da atividade 25 6,61 

Prisão de autor homicídio 24 6,35 

Apreensão material crime com ou sem prisão  24 6,35 

Desempenho administrativo 18 4,76 

Captura de preso foragido 12 3,17 

Atividade comunitária  9 2,38 

Conseguir doação para a polícia 6 1,59 

Desempenho atividade ambiental 5 1,32 

Completar 30 anos serviço 2 0,53 

Outros 0 0,00 

Total 378 100,00 
Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da PMMG 

 
 

Não parece tarefa fácil reverter um padrão de atuação policial cuja história 

desde mais de duzentos anos se incumbiu de delinear com práticas de uso da força, que em 

alguns casos se converte em violência. Mais difícil é o desafio quando se pensa a violência 

como um componente da própria sociedade. 

Nesse contexto algumas afirmações que podem não ter sentido real, 

repercutem fortemente como projeção cultural ou mito, como a alegação vista na prática, 

obtida de policiais mais antigos quando dizem que, 

para muitos policiais, inclusive militares, a única coisa que os marginais 
respeitam é a força. Deste modo, para se controlar certos criminosos, tem-
se de fazer uso dela. Assim, a violência abusiva passa a ser vista pelo 
policial como única ferramenta disponível na prevenção e apuração de 
delitos (SOUSA, 2001, p.66). 

 

Em relação a essa questão não houve concordância entre os policiais 

entrevistados, os quais alegaram que essa crença não tem fundamento, podendo ser 

mecanismos de defesa para justificar o empreso de força desnecessariamente.  

Isso é uma falácia, um mito, talvez usado para justificar a violência 
desnecessária. Já atendi várias ocorrências envolvendo gente tida como 
violenta e perigosa, que não reagiu diante de uma abordagem também sem 
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violência, com conversa apenas. Depois ouvi do próprio sujeito, que “nunca 
um policial me tratou assim, com educação” (Entrevistado Q). 

 

Para outro entrevistado, os policiais, principalmente os mais novos, quando 

saem do curso não têm muito jeito de lidar de forma branda com os conflitos. Eles estão 

mais propensos ao uso da força,  

Estive trabalhando com uns dez policiais que ainda não tinham formado, 
estavam em processo de formação, tipo um estágio. Notei que esses 
policiais se apresentavam com um animus extremamente ativo. Eles estão 
na rua ávidos para quebrar a resistência do indivíduo. Eles querem que o 
indivíduo reaja para que justifique o uso daquilo que eles chamam de força, 
mas que pode ser visto muito mais como violência (Entrevistado P). 

 

Conclui-se, portanto, que a cultura do uso da força e da violência constitui um 

óbice para o estabelecimento de novos padrões de conduta policial, definidos através de 

programas e orientações fundadas pela administração gerencial, que incluem definição de 

objetivos, metas, estratégias. O novo modelo exige habilidades e características que o 

policial ainda não adquiriu. Habituado a ter o foco no crime e no criminoso tem dificuldade 

para construir planos preventivos e associar-se à sociedade para promover a segurança, 

porque vigora ainda a crença de que a identificação e prisão do criminoso é o meio mais 

eficiente.  

 

 

3.6 Estratégias de prevenção e controle da violência policial 

 

Os mecanismos para controlar o desvio de conduta policial, incluindo a 

violência policial, se estabelecem com maior rigor a partir das alterações impostas pelo 

processo político de redemocratização do país. A violência na polícia militar tanto quanto em 

relação aos demais segmentos das Forças Armadas foi um assunto importante à época de 

transição política, cujo controle era uma condição necessária para a consolidação do Estado 

de direito e do regime político democrático. A Constituição Federal de 1988 foi um marco 

que delineou os parâmetros fundamentais para atuação da polícia, impondo um novo 

paradigma jurídico e legal.  

A partir da Constituição de 1988, foram surgindo novas estratégias para 

fortalecer o controle da violência policial tanto no âmbito interno quanto externo às polícias. 

Externamente foram várias inovações havidas, sendo uma das mais importantes a 

atribuição ao Ministério Público da função de exercer o controle externo da atividade policial 
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incorporado no artigo 129, inciso VII da Constituição Federal. Em Minas Gerais o controle 

das polícias pelo Ministério Público está previsto também na Constituição estadual de 1989. 

Na esfera do Poder Judiciário, houve a transferência através da Lei federal nº 

9.299/96 da justiça militar para a justiça comum da competência para julgar policiais 

militares acusados de crimes dolosos contra a vida de civis e de crimes praticados fora do 

serviço com armamento da polícia militar, o que representou um avanço aos olhos daqueles 

que sempre criticaram a existência da Justiça Militar Estadual. Novas mudanças se 

estabeleceram na legislação em resposta a acontecimentos de maior repercussão na mídia, 

envolvendo desvio de conduta e violência policial, como os casos de Carandiru, Favela 

Naval e outros. Em 1997 surgiu a lei de tortura que constitui um parâmetro de grande 

controle da violência no âmbito policial.  

Tomando em consideração os mecanismos de controle no âmbito externo às 

instituições, não se pode deixar de considerar que por trás das conquistas que teve a 

sociedade houve intensa atuação de entidades de direitos humanos. Se havia por parte da 

elite brasileira uma conspiração favorável à postura violenta da polícia até o período da 

ditadura, a partir dela verifica-se uma mobilização contra a atuação violenta da polícia e em 

defesa dos direitos humanos. Isso porque até então a polícia era violenta apenas com os 

pobres, negros e marginalizados, considerados pertencentes à classe social de onde saiam 

os criminosos. Mas, quando passaram a ser vitimas também pessoas de maior prestígio 

social, intelectuais, jornalistas e estudantes, houve reação, cuja postura contribuiu para a 

contenção e o controle da violência policial. 

O ambiente social eventualmente apresenta-se contraditório, porque, no 

momento em que há um esforço para restringir e controlar a ação da polícia através de 

parâmetros legais e éticos, verifica-se um quadro de recrudescimento da criminalidade 

urbana que também preocupa a população. Diante disso, é comum encontrar em parte da 

sociedade uma postura contraditória em relação à posição da polícia quando sinalizam 

favoráveis a uma postura mais dura contra os crimes e os criminosos. Essa situação é bem 

retratada por Dornelles (2008), ao pontuar que, 

(...) os policiais, muitas vezes, se vêem diante de demandas contraditórias. 
Demandas da população pela prisão dos criminosos ou pela sua 
brutalizarão ou morte; demandas da vítima por proteção, segurança, pela 
prisão ou mesmo pela brutalizarão e morte do criminoso; demandas do 
criminoso para não ser preso – através da negligência policial ou da 
corrupção – ou para não ser brutalizado ou morto. [...] no Brasil, há uma 
forte demanda pela atuação ilícita da polícia. E estas demandas ilícitas 
ganham mais força quanto maior for a formação – pelas autoridades 
públicas e pelos meios de comunicação social – de um clima de medo em 
um cenário de crise social em que prevalece o conservadorismo dos 
movimentos de “lei e ordem”. Nesse ambiente contraditório, a violência 
policial e a polícia parecem ser a um só tempo, um mal e uma necessidade, 
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demonstrando “o lado obscuro das políticas sociais incompletas ou 
inexistentes” e gerando “reações ambivalentes que expressam a dificuldade 
de a população se posicionar diante de uma força que é vista como violenta 
e, ao mesmo tempo, protetora” (DORNELLES, 2008, p. 77-88). 

 

Ensina Bandura (1979) que a sinalização da sociedade pode decorrer da dor 

e sofrimento que sente como vítima da criminalidade e violência, ou uma potencial vítima, 

porquanto o aumento da criminalidade projetado pela mídia tem essa capacidade de gerar 

medo. Esse sentimento demanda respostas agressivas. Porém, a sociedade sente-se 

impotente para essa ação, associando-se à polícia ou ao policial, que em tese detém esse 

poder35. Requer, então, dela a resposta agressiva que não é capaz de realizar contra os 

infratores e criminosos, não importando ser a violência legítima ou não o importante é dar a 

resposta que não consegue, suprindo o seu sofrimento, 

as expressões da dor e do desconforto produzidas em outros pelo 
comportamento agressivo são freqüentemente seguidas de uma retirada 
das frustrações ou de conseqüências recompensadoras para o agressor. 
Por meio de tal associação emparelhada, as pistas de dor adquirem um 
valor de recompensa condicionado (SEARS, MACCOBY E LEVIN, 1957, 
APUD BANDURA, 1979, p.224). 

 

Em Minas Gerais, o problema da violência policial é reconhecido como um 

problema importante que nunca deixou de ser combatido conforme atestam os registros 

internos e a tradição escrita e oral da polícia militar. Em pleno governo militar, quando a 

violência parecia constituir uma regra, especialmente contra a classe pobre, negros e 

desvalidos da periferia, pelo menos no aspecto formal, verificou-se forte manifestação de 

repúdio à violência e ao desvio de conduta dos policiais, assim expresso pelo manual de 

policiamento editado em 1969, no qual o autor sistematiza em três grupos o que considerou 

os vícios incompatíveis ao policial: “grupo da cobiça – propina, corrupção e concussão; 

grupo da estupidez – violência arbitrária e abuso de poder e grupo da degradação – álcool, 

jogo e mulheres”. O mesmo autor se expressa em repúdio à violência da seguinte forma: 

Quem dispõe da força e emprega a violência é um estúpido. A força do 
policial emana da lei; cumprindo o dever jamais precisará usar de violência, 
essa violência arbitrária e injusta que constitui crime de grande gravidade.  

Desumano e criminoso é o policial que espanca o cidadão a pretexto de 
exercer missão de polícia; mais do que desumano e criminoso, porque 
covarde é o policial que tendo qualquer pessoa sob sua guarda ou 

                                                           
35

 FROMM (1981, p. 32): “Se devido a fraqueza, angústia, incompetência, etc., o homem não é capaz de agir, se 
ele é impotente, sofre; esse sofrimento devido à impotência tem suas raízes no próprio fato do equilíbrio humano 
ter sido perturbado, do homem não poder aceitar a situação de completa  incapacidade sem tentar restaurar sua 
capacidade para agir. Mas, pode fazê-lo, e como? Uma maneira é submeter-se e identificar-se com uma pessoa 
ou grupo que disponha de poder. Por essa participação simbólica na vida de outra pessoa, o homem tem a 
ilusão de agir, quando na realidade só se submete e torna-se parte daqueles que agem”. 
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responsabilidade inflige-lhe castigos corporais ou permite que outros o 
façam (SANTOS, 1969, p.38). 

 

Em Almeida (1987) registrou-se outra manifestação a respeito da violência 

policial, que se torna importante por ter sido expressa pelo coronel Klinger que foi um oficial 

de grande liderança e destaque na Polícia Militar de Minas Gerais na década de 1980: 

O policial agressivo é um homem desequilibrado psiquicamente, só sabe 
intervir em ocorrências usando a força: atira sem necessidade, distribui 
cassetetadas a esmo, dá socos e bofetadas em tudo e em todos; agride 
presos indefesos, etc. é o policial que ao invés de protetor do cidadão e 
seguidor da lei, se prima por pisar a dignidade humana e violentar a própria 
lei (ALMEIDA, 1987, p. 76). 

 

A preocupação com a correção da conduta policial se manifesta através de 

vários documentos, cujos títulos são bastante sugestivos e denotam pelo menos a 

existência do esforço em prol de uma polícia profissional e respeitadora dos direitos 

humanos. 

 Nota de Instrução 001/94 - Uso da força no exercício do poder de 
polícia; 

 Instrução Geral 3004/93 – Atuação da PM em face ao estatuto da 
criança e do adolescente; 

 Nota instrutiva 37/94 – Normas gerais para participação da PM na 
defesa dos direitos humanos; 

 DIAO-02/94 – Controle interno de prisões; 

 Nota Instrutiva 31/94 – Apresentação de preso/apreendido à 
imprensa; 

 Nota Instrutiva 029/93 – Respeito à dignidade da pessoa humana; 

 Memorando 2004/98 – Violência policial; 

 Manual de Prática Policial nr 01/2002, página 8, diz que: “Deverão 
ser responsabilizados aqueles policiais que tendo o conhecimento 
de que outros sob o seu comando estão ou tinham estado 
recorrendo ao uso ilegítimo de força e também aqueles que não 
tenham tomado todas as providências a seu alcance a fim de 
impedir, reprimir ou comunicar tal abuso.  

 

Além da revisão da legislação e normas internas, a PMMG renovou seus 

processo de recrutamento e seleção a partir da definição de perfil profissiográfico adequado 

à função policial, submetendo os candidatos a exame psicológico. O mesmo 

empreendimento ocorreu em relação à formação e ao treinamento policial onde se verificou 

inclusão a partir de 1998 de uma extensa carga de direitos humanos com enfoque teórico e 

também prático. Esse trabalho decorreu de parceria inédita feita com o Comitê Internacional 
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da Cruz Vermelha (CICV36) que ofereceu à PMMG a formação de professores 

multiplicadores do conhecimento.  

Atualmente em todos os cursos da PMMG, há uma carga horária 

suficientemente dedicada à disciplina direitos humanos, cujo conteúdo inclui o estudo dos 

principais documentos nacionais e internacionais recepcionados pela legislação brasileira. 

Destaca-se que a partir desse esforço houve a publicação de um manual de direitos 

humanos37 que constitui uma das principais obras nos ambientes de formação da instituição.  

Há de ser considerado nessa análise que a infraestrutura disponível às 

instituições policiais sempre foi bastante precária e incompatível com as condições 

necessárias para se desenvolver o trabalho necessário. Nesse caso, deve-se considerar 

também que o investimento havido na PMMG, inclusive no que tange ao aparato logístico e 

tecnológico, favorece a demanda por emprego de técnica, porque atualmente têm-se 

equipamentos modernos de baixa letalidade, o que se confronta com épocas passadas em 

que se dispunha apenas de um velho revólver calibre 38 em quantidade insuficiente para 

atender todos policiais e o velho “cassetete de madeira”. 

Por outro lado, todo esforço do governo e da própria polícia militar enquanto 

instituição integrante da administração direta do Estado, do extenso corpo jurídico legal 

incorporado aos sistemas de controle da conduta daqueles que são encarregados da 

aplicação da lei, verifica-se que a prática de violência policial ainda se sustenta como um 

problema presente e atual. Vários estudos elaborados por oficiais da PMMG indicam que o 

desafio de minimizar a violência policial persiste em relação à compreensão do fenômeno. 

Portanto, a questão que norteia o presente trabalho ainda se sustenta. 

 

 

 

                                                           
36

 Conforme Xavier (2003, p. 22): No ano de 1.998 foi procedido o protocolo de intenções entre o Ministério da 
Justiça, Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Polícias Militares do Brasil, com a finalidade de formar policiais 
instrutores de direitos humanos, para lecionarem nos cursos das corporações. A formação objetivou dar 
conhecimento aos policiais-alunos sobre os princípios de direitos humanos aplicáveis à função policial, 
habilitando-os a agir de maneira prática e transformadora no cenário social, implementando não só a consciência 
de policiais respeitadores e defensores de direitos, mas também de policiais promotores dos direitos humanos. 
37

 ROVER, Cees de. Para servir e proteger. Direitos humanos e direito internacional humanitário para 
forças policiais e de segurança: manual para instrutores. Silva Backes e Ernani S. Pilla (trad.). 4 ed. Genebra: 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 2005. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A tematização da violência policial não constitui uma tarefa fácil, porque são 

muitos os preconceitos que obstruem e tentam inviabilizar esse tipo de discussão. A 

resistência maior vem da própria polícia; naturalmente que não de toda instituição, mas 

ainda são muitos os policiais que veem o pesquisador com certa desconfiança. Essa 

situação gera uma postura de reserva, justificada pelo medo de que o trabalho possa ser um 

meio de constatar e denunciar alguma prática irregular, concorrendo para o desgaste da 

imagem da instituição e dos seus membros. 

Mesmo o pesquisador sendo militar, não fica imune a essas dificuldades, mas 

no presente caso foram satisfatoriamente superadas. O acesso às informações, que seria 

uma limitação normal pela natureza do assunto, não constituiu óbice nesse trabalho. 

Em relação aos policiais entrevistados, cabe ressaltar que não se adotou uma 

escolha aleatória, justamente pela natureza do assunto, a qual exigiu cuidados especiais, 

que incluiu a existência de relação de confiança com o pesquisador, disponibilidade e 

interesse na discussão. Nesse sentido, conseguiu-se êxito nessa tarefa atingindo dezessete 

policiais entre oficiais e praças da ativa e da reserva. Adotou-se o método de amostragem 

por saturação, tendo em vista que, a partir dessa quantidade de entrevistados, as opiniões, 

experiências práticas e percepções do assunto não ofereciam novidades importantes ao 

foco da temática. 

Portanto, partindo-se dos resultados obtidos foram feitas essas considerações 

finais, relembrando que a questão que permeou todo o trabalho e incitou a esta análise foi a 

verificação de “quais os principais fatores influenciam a conduta violenta na Polícia Militar de 

Minas Gerais”.  

A seguir será demonstrado sucintamente o cumprimento dos objetivos da 

seguinte forma: 

 Descreveu-se a concepção de violência policial no âmbito da Polícia Militar 

de Minas Gerais, através da menção das normas, regulamentos, diretrizes e manuais da 

instituição, bem como através descrição oriunda da realidade concreta, verificadas nas 

entrevistas realizadas com policiais da ativa e da reserva, devidamente selecionados; 

 Identificou-se, através das mesmas fontes documentais e entrevistas além 

da revisão bibliográfica mencionada, os principais valores, crenças e habitus que 

caracterizam a cultura organizacional da polícia militar; 
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 Através do resgate histórico da polícia militar, foi possível identificar a 

origem da atuação repressiva, que se estabeleceu como uma construção normal que se 

incorporou na sua cultura ao longo do tempo; 

 Descreveu-s igualmente o habitus verificado na polícia militar, analisando 

concomitantemente os sinais, símbolos e condutas comportamentais que são estimuladas, 

podendo através desse registro proceder à devida conclusão acerca da violência que 

emerge desse contexto; 

 Foi realizada a análise das recompensas concedidas aos policiais do 10º 

Batalhão da Polícia Militar, sediado na cidade de Montes Claros, no ano de 2009. 

Destacando-se que a amostra foi tomada para analisar quais condutas são estimuladas 

através desse mecanismo e se o estímulo incita especificamente o comportamento 

repressivo que gera condições favoráveis para a violência em detrimento da atuação 

preventiva desejada. 

Ao final verificou-se que o esforço foi gratificante e constituiu uma experiência 

rica de novos aprendizados. Talvez o mais interessante deles tenha sido algo que, embora 

comum, possibilitou um olhar da polícia militar pelo lado de fora, o que permitiu verificar 

como são divergentes e variadas as percepções que têm dela o oficial que ocupa o lugar de 

dirigente e o soldado que está assentado na sua base e que tem o papel de receber e 

executa as ordens com pouca participação na concepção dos planos. 

Sobre a compreensão da violência policial houve avanços e ao mesmo tempo 

questões novas e não solucionadas no momento. O alento para essas frustrações veio de 

Arendt (2001), ao sugerir que a compreensão, diferentemente da informação correta e do 

conhecimento científico, é um processo complexo que nunca gera resultados inequívocos, 

mas que constitui uma atividade interminável por meio da qual chega-se a um acordo e uma 

conciliação com a realidade.  

Nesse sentido, percebe-se que a busca de conhecimento sobre o fenômeno 

da violência policial não foi concluída, havendo necessidade de outros estudos com maior 

profundidade que possam contribuir para romper os enigmas e os mistérios do 

comportamento humano que incorporam tantas variações e peculiaridades. 

Para facilitar a compreensão e a leitura foram organizados alguns tópicos que 

sintetizam a concepção da violência policial, os aspectos que demonstram a reprodução 

cultural desse fenômeno e por último a indicação dos principais fatores que influenciam a 

violência na polícia militar. 
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a. Concepção de violência policial.  
 

Ao analisar a violência policial foram encontradas algumas particularidades 

interessantes. Inicialmente, chama a atenção o fato de que na concepção da polícia militar o 

vínculo desse tipo de violência se dá exclusivamente na relação do agente policial com outro 

sujeito que não seja policial, ou seja, habitualmente se a vítima é também um policial militar, 

o desvio não é tipificado como violência policial. A qualidade de militar dos envolvidos 

qualifica o ato como crime militar conforme capitulação específica do código penal militar, 

mencionado no capítulo três deste trabalho. Na norma que conceitua violência policial 

registra-se que:  

Violência policial é um ato praticado por agente da administração pública, 
pertencente à organização policial, que se excede no uso da força, sem 
observar os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, nem 
os preceitos éticos que regem a atividade policial (MINAS GERAIS, 2004, 
p.8). 

 

Outra peculiaridade na concepção institucional do termo é a ausência do 

constrangimento psicológico ou psíquico quando omite essa possibilidade e associa 

expressamente o seu vínculo ao uso da força. Embora na gradação da aplicação jurídica da 

norma haja prevalência daquela de maior valor, a expressão formal de um conceito 

incompleto pode servir para criar no policial a ideia de que não haja outro tipo de violência 

que não seja aquele que comece pelo uso da força e que cause lesão física na vítima. 

Esse aspecto pode ser tomado como algo que favorece a conduta violenta, 

visto que o conceito exclui algumas possibilidades da ação no enquadramento do desvio. 

Isso pode também ter vínculo cultural, já que durante muito tempo o que importava na 

tipificação do crime era a existência de lesão corporal. Mas atualmente há maior rigor na 

interpretação da conduta.  

Nesse mesmo sentido, observou-se que a polícia militar se concentra muito 

nas orientações sobre o uso da força a fim de que o seu uso não se transforme em 

violência. O Caderno doutrinário nº 1 bastante atualizado reforça essas orientações: 

É necessário ter um conceito claro e objetivo de “força”. A palavra tem 
significados diferentes dependendo do contexto. Geralmente, força 
representa energia, ação de contato físico, vigor, robustez, esforço, 
intensidade, coercitividade, dentre outros. A força, no âmbito policial, é 
definida como sendo o meio pelo qual a polícia controla uma situação que 
ameaça a ordem pública, a dignidade, a integridade ou a vida das pessoas. 
Sua utilização deve estar condicionada à observância dos limites do 
ordenamento jurídico e ao exame constante das questões de natureza ética.  

O uso de força é um tema que engloba muitas variáveis e possibilidades de 
ação. De acordo com as circunstâncias, sua intensidade pode variar desde 
a simples presença policial até o emprego de força potencialmente letal 
como o disparo da arma de fogo contra pessoa, sendo, neste caso, 
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considerado como o último recurso e de medida extrema de uma 
intervenção policial (MINAS GERAIS, 2007b, p.73). 

 

Mas a pesquisadora e psicóloga Amador (2002) chama a atenção para a 

importância dos aspectos subjetivos do comportamento policial, já que trazem para o 

trabalho o resultado e reflexo de uma relação conflituosa no interior das corporações. As 

relações geram sofrimento, angústia e uma carga muito grande de estresse. Para a mesma 

autora, a violência policial constitui em obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si 

mesmo, aos seus desejos, ao seu corpo e à sua consciência, podendo levá-lo à morte, à 

loucura, à agressão aos outros ou à autoagressão. Desse modo, a violência pode ser 

exercida tanto pela força física quanto pela coação psíquica e pode também ter o policial 

como vítima. Não deve ser tratada como algo que se origina apenas de uma conduta técnica 

recomendada que se desvie ou exorbita, há um campo de subjetividade mais amplo que 

envolve fenômenos e aspectos mais complexos. 

Em Arendt (2010b), tomou-se uma reflexão que contribuiu para a discussão e 

análise da violência no âmbito da polícia militar. Para a autora, a violência se estabelece a 

partir de uma associação equivocada que se faz, utilizando-a como meio instrumental para 

estabelecer o poder, o que torna a violência uma flagrante manifestação de poder. Por essa 

razão a tese que desenvolve através do texto “Sobre a violência” é justamente para 

contestar que poder e violência sejam fenômenos equiparáveis. O tema mais central é o 

poder que define a relação entre “quem domina quem”.  

Para Arendt (2010b), o poder só é efetivado enquanto o discurso e o ato não 

se divorciam, sendo necessário, portanto, haver uma legitimidade permanente. A mesma 

autora disse que o poder surge como uma habilidade de agir em concerto, em harmonia. 

Assim, quando se afirma que alguém está no poder, significa que ele foi empossado por 

certo número de pessoas para agir em seu nome. Logo poder e violência guardam entre si 

uma relação de proporcionalidade invertida, onde há poder não há violência e vice-versa. 

Então, diz Hannah Arendt que, se os comandos não são obedecidos, a violência é inútil, 

porque o que falta é o poder e a coerção não suprirá essa falta. 

Acredita-se que está nessa relação de poder e violência expressa por Arendt 

(2010b) a síntese que identifica o que se poderia chamar de o “cerne da questão” da 

violência na polícia militar. O que se vê é o uso da violência como instrumento de 

demarcação do poder. E isso é de uma ingenuidade a toda prova, porque, se um sujeito que 

dirige um grupo precisa usar da violência para demonstrar que tem poder, então, ele não 

tem esse poder. E essa possibilidade de manifestação de violência no exercício da atividade 

policial se incorpora a outras já explicitadas neste trabalho. 
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A partir das entrevistas pode-se verificar que as manifestações dos policiais 

têm sintonia com o corpo teórico apresentado. Apesar da resistência na discussão do tema 

percebida em relação aos oficiais, eles assumem uma concepção institucional da violência, 

qualificando-a em dois grupos: a violência policial, que seria um tipo de violência legítima 

definida pela força física utilizada dentro dos padrões de legalidade, proporcionalidade e 

necessidade conforme amparo da lei, e um segundo tipo ao qual se chama de “violência do 

policial”, que seria um tipo ilegal fruto de exorbitância na aplicação da lei cuja 

responsabilidade seria exclusivamente do policial, já que pelas as normas e recomendações 

esse tipo de conduta não tem amparo e aprovação. 

Por outro lado, a concepção de violência policial definida pelas praças 

entrevistadas tem uma conotação diferente que vincula a sua origem a práticas verificadas 

no interior da instituição policial. Esse posicionamento demonstra a percepção de algo 

aprendido cuja conduta não se tem como esquivar, logo se inverte a responsabilidade, 

reconduzindo-a para a instituição: 

 A violência começa no primeiro dia de treinamento. Quando o cidadão 
ingressa na PM ele se submete a uma rotina que já começa a matá-lo 
como ser humano, na verdade moldá-lo segundo as características da 
instituição. Isso continua ao longo da convivência. Quando entrei o choque 
foi tão grande a ponto de em um ano e meio eu ter problemas 
psicológicos, antes mesmo de eu me formar. Mas eu penso que isso 
ocorre mais pela metodologia de treinamento no qual fomos inseridos na 
época de curso. Depois, após a formatura isso minimizou um pouco esse 
choque, eu acredito também que talvez tenha sido um pouco o costume. 
Você acostumou com algumas coisas que você nem queria (Entrevistado 
K).  

 O que é pior na polícia é a violência psicológica. Isso é o que mais ficou. É 
o que vou levar para a vida toda. São os gritos; o tratamento que 
recebemos, como se fosse cachorro, é o jeito que eles tratam a gente. 
“Fala aluno! O que você quer?” Parece que estão fazendo um favor e que 
você está incomodando com a sua presença. Não conversam com 
educação. Te chamam de retardado. E quando você sai pra rua, o 
primeiro impulso é descontar em alguém (Entrevistado A). 

 

 

b. A reprodução cultural da violência  
 

A pesquisa documental e bibliográfica sobre a Polícia Militar de Minas Gerais 

objetivou a identificação dos seus valores, crenças e tradições. Encontrou-se uma 

construção histórica bastante sedimentada que se desenvolveu a partir do marco de origem 

definido no ano de 1775, quando houve o surgimento da primeira tropa paga do Estado de 

Minas Gerais, o Regimento Regular de Cavalaria de Minas da qual participou o maior vulto 

da inconfidência mineira, o alferes Tiradentes – que se tornou patrono da polícia militar. 
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Essa trajetória histórica da instituição revela uma forte exaltação aos feitos 

heroicos, ao patriotismo e a honradez. Esses elementos determinam um grande senso de 

pertencimento à instituição, a qual é exortada como “a gloriosa polícia militar de Tiradentes”. 

Esse contexto propicia a cada nova geração de policiais uma elevada carga de 

comprometimento com as tradições do passado, os quais devem ser perpetuados. É criado, 

então, o imaginário de um mundo que deve ser conservado mantendo-se as tradições e 

uma reprodução de glórias e vitórias como se houvesse um combate eterno. Esse processo 

é conduzido com tamanha seriedade que algumas coisas que parecem ideias e 

imaginações se tornam reais, como a dualidade do mundo militar e do mundo civil, no qual 

as contradições produzem frustração, angústia, sofrimento e tensão, que têm repercussão 

no trabalho do policial. 

A interpretação desse comportamento a partir de Bourdieu (2005) permite 

verificar a presença do habitus identificado no âmbito da polícia militar nos relatos dos 

entrevistados. A maneira como o habitus se forma e se consolida ao longo do tempo permite 

compreender a intensidade com que práticas passadas se reproduzem no comportamento 

atual. O que é corroborado pelos relatos dos entrevistados. Há um choque entre os 

preceitos atuais da instituição que pretende impor parâmetros adequados ao Estado 

democrático de direito com uma reprodução cultural que insiste em manter práticas 

experimentadas no passado. Situação que é explicada por Bourdieu (2005) ao afirmar que o 

habitus é o produto das experiências individuais, da história coletiva e da interação delas, 

que determina o jeito de ser, o gosto, as aptidões e o estilo de vida. Um dos entrevistados 

reproduz muito bem esse ponto com o seu relato quando fala da contradição entre o novo e 

o velho,  

Nossa formação ainda é um problema. Por mais que a polícia tentou 
humanizar a formação com nova grade curricular, direitos humanos, na 
essência os instrutores carregam aquela cultura antiga que acaba 
contaminando o novo policial (Entrevistado Q).  

 

A revisão bibliográfica que reporta a síntese histórica da polícia militar, que 

inclui entrevistas e a análise dos processos de recrutamento, seleção e formação 

profissional, além da verificação de aspectos da prática policial, constituiu esforços 

suficientes para verificar a presença da violência no cotidiano da instituição. A história da 

instituição na sua origem passa por métodos de uso da força com tônus de agressividade. 

Dois aspectos muito interessantes nesse percurso foram verificados em relação ao 

recrutamento, cujas exigências para o cargo de soldado eram mínimas. Bastava que o 

sujeito soubesse assinar o nome e tivesse saúde que o habilitasse ao emprego da força. 
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Esse foi um caso relatado por um dos entrevistados segundo o qual conduzir uma pessoa 

contra sua vontade foi um teste de seleção em meados do ano de 1960. 

Portanto, as informações disponíveis não permitem negar os estudiosos 

citados neste trabalho, dentre eles Dornelles (2008), Guimarães (2000) e Muniz (1999) 

quando fazem críticas à polícia militar indicando que a violência policial flui das relações 

internas e que constitui um atributo herdado do passado da instituição.  

Assim, conclui-se que a cultura da polícia militar, muito bem sedimentada ao 

longo de todos esses anos, cria uma situação de prevalência muito forte dos seus valores 

de tradição, onde as reproduções culturais sobrevivem às inovações e mudanças. A disputa 

entre o conhecimento prático e o científico ocorre tanto na rua quanto nos processos de 

gestão. Esse aspecto pode ser visto com clareza através da análise das recompensas 

concedidas para os policiais do 10º Batalhão, sediado na cidade de Montes Claros, onde 

constatou-se que de um total de 378 recompensas do ano 2009, 76,45% recompensou as 

ações de caráter repressivo, notadamente as ações que tiveram prisão de infratores. As 

dificuldades em lidar com as ações preventivas e trabalhos comunitários repercutiram nessa 

análise, onde foram encontrados poucos estímulos no processo de recompensa, equivalente 

a apenas 2,38% dos casos analisados em 2009 conforme quadro nº 1 apresentado 

anteriormente. 

Apesar de haver registros importantes em relação ao esforço do governo para 

modernizar a polícia e adequá-la às exigências do Estado democrático de direito, na prática 

há sinais de que a instituição tem problemas importantes na sua formação que reproduz 

meios violentos incorporados à formação do soldado.  

Assim, verifica-se que há um enfrentamento implacável entre o novo e o 

velho. As melhorias e os avanços conquistados arrastam consigo padrões culturais que 

sobrevivem ao tempo. Se for considerado que ao longo da história da polícia militar o 

período de maior atenção e investimentos do governo ocorreu a partir de meados de 2003, 

pode-se dizer que a formação cultural está em vantagem porque representa um processo de 

mais de 200 anos. 

 

c. Principais fatores que influenciam a violência policial 

 

Após o que foi exposto espera-se que o trabalho tenha atendido às 

expectativas dessa discussão. A análise da violência policial satisfez a curiosidade e a 

incitação que a moveu. Sobre a hipótese apresentada que vinculou os fatores que 

influenciam a violência policial com a cultura da organização, forjada por uma longa história 
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que teve como marco o ano de 1775, foi possível verificar sua coerência, acreditando que 

seja mesmo essa a resposta mais apropriada para a questão problematizada. 

Todo o conteúdo ora organizado possibilitou verificar que vários fatores estão 

envolvidos nesse contexto, cuja compreensão se viabilizou pelas fontes bibliográficas 

colecionadas e os autores citados. Através desse material conseguiu-se identificar, como 

será descrito a seguir dois aspectos que podem ser considerados determinantes na 

definição de como efetivamente é a polícia militar. 

O primeiro deles tem o sentido eminentemente histórico, que é dado pelo fato 

de a origem da polícia estar vinculada à configuração de Estado Moderno, que adota o 

monopólio do uso da força como um instrumento essencial de controle e coerção social. 

Essa possibilidade de exercício do poder foi largamente utilizada, servindo até para 

favorecer o desenvolvimento econômico através de um Estado de conformação liberal. O 

Estado adotou uma estratégia de controle social, divergente da concepção durkheimiana, 

impondo-a na prática, o que exigiu da polícia um tipo de atuação alinhada com essa postura 

política. O Estado, portanto, não conseguiu promover o desenvolvimento social equilibrado 

com o progresso econômico, não encontrou outra opção se não agir de forma repressiva, 

utilizando a polícia naquilo que lhe competia neste contexto. A polícia, por sua vez, assume 

um lugar de servidão e subalternidade aos governos, executando uma missão ditada pelo 

contexto político, econômico e social de cada época caracterizada pela atuação repressiva.  

O segundo aspecto refere-se ao alto grau de pertencimento que vincula os 

policiais à Polícia Militar de Minas Gerais. Essa constatação está muito claramente 

demonstrada nos seus registros históricos verificados ao longo dos anos. A tradição que se 

buscou em Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes -, com feitos heroicos, exaltação do 

sobrenatural e ajuda da igreja católica através de rituais e perpetuação de valores e crenças 

que têm servido para construir uma história onde predomina a exortação e valorização da 

própria polícia enquanto instituição grandiosa e infalível.  

Esse forte vínculo de pertencimento exalta e incita os seus integrantes e os 

fazem declamar e referirem à instituição como “a gloriosa polícia militar de Tiradentes”, 

termo que se torna uma manifestação desse pertencimento. Por outro lado, essa realidade 

alimenta a ideia da existência de dois mundos, o civil e o militar. Essa concepção promove 

uma ruptura ou segmentação entre a polícia e o restante da sociedade. Esse é um ponto 

importante na lógica da atuação repressiva da polícia. O policial sai do seu “mundo” para 

impor ordem no “mundo civil”. A parte da sociedade que representa o mundo civil vê a 

polícia com reserva e desconfiança ou como um ser estranho sem vínculo com a 

comunidade.  
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Nessa análise Enriquez (1994) alerta para o fato de que quanto mais uma 

cultura se quer forte e unificada, mais intolerante ela se torna e mais ela deseja a morte dos 

outros ou ao menos a sua conversão. Para o mesmo autor a cultura se torna animada pela 

aversão e pelo ódio, no qual se forja uma imagem dos estrangeiros ou dos desviantes como 

perseguidores onipotentes e, portanto, seres a eliminar. 

Em relação à comunidade, Bauman (2003) exalta o grande valor do 

pertencimento para a existência da comunidade quando diz que a essência de uma 

comunidade é essa relação que se estabelece entre pessoas que sentem que pertence 

aquele grupo, à rua ou ao bairro. A ideia vigorante é ser conhecido e ter vínculo de 

confiança com as pessoas e os vizinhos. Saber que a qualquer hora você pode chamar e 

contar com as pessoas da comunidade é algo que gera segurança, sendo essa a relação 

que a polícia militar tem dificuldade de desenvolver, porque ela não foi formada para fazer 

isso.  

Através deste destaque pode-se compreender as razões da grande 

dificuldade da polícia militar em associar-se à comunidade, porque o seu vínculo de 

pertencimento liga os policiais à própria polícia que desenvolveu culturalmente a lógica de ir 

à comunidade agir e voltar, não há vínculo de pertencimento, não há relação de confiança 

plausível.  

Esses são, portanto, dois aspectos que são considerados importantes na 

análise da conjuntura da polícia quando se busca a identificação de fatores que estimulam e 

sustentam a violência. Vale ressaltar que esses aspectos não explicitam uma violência de 

vanguarda, mas apontam características que determinam o distanciamento da população e 

a opção por ações repressivas como estratégias principais. São aspectos que se 

comunicam com outros traços, valores, crenças e determinam a criação de condições 

favoráveis à violência.  

Finalmente pode-se ainda destacar que as fontes revisadas e as entrevistas 

com policiais militares possibilitaram algumas constatações interessantes, as quais são 

descritas da seguinte forma: 

 Os policiais mais novos, principalmente após a conclusão do curso 

básico de formação ao cargo de soldados – “Curso Técnico de 

Segurança Pública” - são considerados mais propensos a prática de 

violência que os policiais mais velhos e experientes; 

 A violência permeia as relações interpessoais na polícia militar de 

Minas Gerais, sendo uma conduta que vem de cima, ou seja, 

praticada pelos superiores contra os subordinados; 



109 
 

 A violência faz parte do cotidiano da atividade policial. Em muitos 

casos concretos a violência transcende a vontade do policial. Situação 

que permite afirmar que dificilmente alguém consegue exercer essa 

atividade sem ter alguma vez sido violento; 

 Os símbolos, valores, crenças que dinamizam o comportamento na 

polícia militar promovem uma ideia de associação da violência ao 

estabelecimento e manutenção do poder; 

 Há na história da polícia militar registros de subalternidade à classe 

dominante. Traço que se perpetua até os dias atuais e fortalece a 

cultura da transgressão, com os seus desdobramentos decorrentes; 

 O desvio conceitual de controle social moderno em relação ao 

conceito durkheimiana impôs um desvio na mesma proporção em 

relação à capacidade e a conformação na atuação da polícia militar, 

com tendência para ser mais repressiva; 

 Há no aspecto formal acentuada preocupação com o controle da 

violência policial no âmbito da polícia militar, sendo registradas 

inúmeras ações importantes do comando da instituição voltadas para 

esse controle desde tempos remotos. Mas a violência sobrevive a todo 

esse esforço, porque ela constitui um elemento cultural;  

 Mudanças importantes direcionadas para a melhoria da qualificação 

profissional do policial foram registradas a partir de meados do ano 

2000 com alteração dos requisitos de inclusão, bem como do 

processo de ensino na instituição, o que vislumbra reflexos positivos 

em relação à conduta do policial. 
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APÊNDICE 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada aplicada a policiais da Polícia Militar de Minas Gerais.  

 

 

Questões propostas 

 

1. Alguns estudiosos dizem que a violência nasce das relações internas na Polícia – na hierarquia 
e na disciplina muito rígidas haveria elementos estimulantes da violência. O que você acha 
disso? 
 

Como você vê a violência policial? Ela está presente no cotidiano da atividade?  

 

2. Na rua alguns policiais dizem que a única linguagem que o infrator – criminoso – delinquente 
respeita é a linguagem da força. Você concorda?  

 

3. Por que algumas vezes o uso da força se converte em violência policial? 
 

4. Alguns estudiosos consideram a polícia militar violenta e dizem que essa violência foi herdada 
de um passado, onde a violência era uma prática comum e aceita – incluindo o período da 
ditadura militar. O que você acha disso? 

 

5. Muitos estudiosos dizem que a polícia militar apreendeu apenas a agir repressivamente. Como 
você vê as duas formas de atuação da polícia militar: É mais repressiva ou mais preventiva? 

 

6. A polícia prende e a justiça solta. Você acredita que a ineficiência da lei pode influenciar na 
prática de violência policial? 

 

7. Quando um policial pratica violência, o que você acha que mais influencia essa conduta? 
 

8. As formas de punição e recompensa na PM valorizam mais as ações preventivas ou 
repressivas? 

 

9.  Você acha que há violência nas relações interpessoais na PM?  
 

10. Ao ingressar na Polícia Militar, o que vivenciou estava dentro das suas expectativas?  
 

11. O que pode dizer sobre a existência de uma ideologia de dois mundos: o militar e o civil? 
 

12. Existe algum jargão, frase de efeito ou expressão usada na PM que teve significado 
impactante?  

 

13. Já foi vítima de algum tipo de violência policial?  
 

14. Já usou de violência no exercício da atividade? Fale da sua experiência. 

 


