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RESUMO 
 

Este trabalho está centrado na apresentação de uma análise socioeconômica dos 
membros da instituição da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a partir de uma 
análise histórica da instituição e de dados quantitativos referentes aos praças 
ingressados na corporação entre os anos de 2014 e 2021. A abordagem busca 
entender como a classe social desses agentes opera nas relações entre esses 
agentes, assim, o foco principal, desta pesquisa sociológica, está em compreender 
como as origens socioeconômicas dos praças da instituição influem na escolha pela 
ocupação, bem como se as classes sociais das quais os agentes pertencem também 
constituem um elemento importante na socialização desses indivíduos dentro da 
corporação. 
 
 
Palavras-chave: Polícia Militar, classe social, militarismo, educação, socialização, Rio 
de Janeiro. 
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ABSTRACT 

This work is centered on the presentation of a socioeconomic analysis of the members 

of the state of Rio de Janeiro’s Military Police, based on a historical analysis of the 

institution and quantitative data regarding the entered by the mid-level contest that 

joined the corporation between 2014 and 2021. The approach pursues to understand 

how the agents’ social class operate in the relationships between these agents, 

therefore, the main focus of this sociological research is to comprehend how the 

socioeconomic origins of the institution's squares impact the choice of occupation, as 

well as whether the social classes from which the agents belong also define an 

important element in the socialization that belongs to the corporation. 

Keywords: Military Police, social class, militarism, education, socialization, Rio de 

Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa que deu origem a este trabalho teve seu início em 2018, quando 

escolhi a Polícia Militar do Rio de Janeiro como objeto de pesquisa. Talvez seja correto 

afirmar que as forças da ordem sempre foram alvo de minha curiosidade, no entanto, 

foi somente no meu trabalho de conclusão da graduação em relações internacionais 

onde finalmente “coloquei no papel” o meu interesse acadêmico. Nesse trabalho 

monográfico abordei as ditaduras militares do Chile e da Grécia, e pude entender 

melhor a atuação das Forças Armadas e sua característica de atuação mecânica, 

coordenada e até impessoal. No entanto, foi justamente essa impessoalidade do 

militar profissional, que se fazia ausente na minha percepção sobre as polícias, até 

mesmo as militares. A minha experiência pessoal dizia que as forças policiais 

possuíam certa autonomia que os membros das Forças Armadas não dispunham, 

suspeita que acabei confirmando após iniciar essa pesquisa.  A polícia não demanda 

autorização para cada ação que executar, age entre o que consta na letra da lei e a 

sua execução, mantém contato diário com os indivíduos, conhece cotidianamente os 

membros da comunidade, enfim, o policial fica na esquina e o soldado do Exército fica 

no quartel. 

Na monografia que realizei, abordei o conceito da banalidade do mal de 

Hannah Arendt, e através dele pude entender em parte como trabalhavam as Forças 

Armadas do Estado moderno e burocrático. A autora retratou a figura de Adolf 

Eichmann1, que para muitos era a representação de um ser abominável, um monstro 

que precisava ser confinado em uma jaula de vidro durante seu julgamento, para 

Arendt, através da figura do burocrata, um funcionário do Estado que cumpria ordens 

não cabia a ele a responsabilidade pela execução do seu dever (Miranda, 2013, p.4). 

Esse mal desinteressado, fruto da obediência cega do indivíduo que Arendt, em última 

instância, denomina como “inimigo do gênero humano”, quando se refere aqueles que 

mesmo possuindo conhecimento sobre o resultado de seus atos ainda assim o fazem, 

foi o ponto de partida para o meu empenho em compreender a gênese da performance 

policial (Correia, 2004, p. 93, grifo meu).  

                                                           
1 Militar, funcionário do partido nazista, julgado como responsável pelo que foi denominado como Solução Final, 
medida que colocou em prática a tentativa de extermínio do povo judeu e resultou em milhares de mortes do 
mesmo povo. (Arendt, 1999). 
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O conceito da banalidade do mal, desenvolvido de forma brilhante por Arendt, 

foi cunhado em um contexto específico, na tentativa de compreender os atos e as 

consequências, de episódios que deram origem a um passagem atroz na história da 

humanidade. No entanto, pareceu-me injusto, diante da realidade complexa do Rio de 

Janeiro do século XXI, reduzir a atuação policial apenas como uma banalidade do 

mal. Ainda a banalidade do mal possa operar de fato na instituição da polícia militar, 

meu objetivo inicial era entender quais eram os caminhos que levavam o indivíduo a 

escolher a profissão de policial militar e como, ou melhor, quando, esse profissional 

se transformava em um burocrata que abdicava de seu poder decisório e apenas 

seguia ordens- se é que isso acontece. Portanto, a banalidade do mal não iria se 

ajustar a minha pesquisa atual que, como dito anteriormente, já havia identificado na 

atuação policial a discricionariedade própria da atividade policial, no recurso à 

autoridade e no emprego da força,  atribuições que entram em contraste com as 

funções de um mero burocrata que executa ordens sem questioná-las (Muniz 1999, 

p. 14-57). Assim, por mais que os policiais militares possam compartilhar com os 

militares profissionais regulares o status, o espírito de corporação e o valor da 

hierarquia, possuem certa autonomia nas decisões tomadas na ponta, uma autonomia 

essencial para a tarefa de policiamento e que faltava aos militares do Exército, por 

exemplo (Holloway, 1997, p. 97). 

E foi deste modo que se construiu meu interesse específico sobre a Polícia 

Militar. A escolha pela corporação situada no Rio de Janeiro se deu não somente por 

ser o meu estado, mas também por ter sido a primeira polícia militar do país. Percebi, 

neste momento, que as relações internacionais não ofereceriam os meios mais 

adequados para dar continuidade à minha pesquisa que, embora continuasse a tratar 

de uma instituição que detém o uso legítimo da força, o objeto agora era outro e dentro 

de um recorte menos genérico, quando comparado à uma análise internacional. A 

procura por uma nova disciplina, manteve relação com meu interesse sobre a relação 

entre a instituição da Polícia Militar, seus agentes e a sociedade. Decidi recorrer à 

sociologia para realizar minha pesquisa sobre a Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, já que o contato diário com a população nas ruas constitui a característica 

chave do trabalho da Polícia Militar e a sociologia se apresenta com as ferramentas 

apropriadas ao estudo do cotidiano, das relações interpessoais, mas também 

constitucionais. 
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Feito a escolha da Polícia Militar como objeto de pesquisa, minha primeira 

reação foi de familiaridade com a instituição, porque próxima do meu cotidiano, com 

agentes prontamente identificáveis com seus uniformes e viaturas caracterizadas. No 

entanto, logo percebi que esse ponto de partida foi apenas parte de uma arrogância 

inicial. Jacqueline Muniz (1999, p. 39) diz algo próximo ao citar Bittner (1990), quando 

este último afirma que a polícia é a agência pública mais conhecida da população e, 

concomitantemente, a menos compreendida e problematizada pelos estudiosos. 

Talvez seja por isso que as polícias, em especial a Polícia Militar, sejam a vitrine que 

recebe as primeiras pedras lançadas como críticas à segurança pública.  

Talvez a incompreensão da sociedade brasileira em relação às suas polícias 

seja compreensível também  porque os policiais brasileiros assumem as 

consequências de sua proximidade histórica com o Exército. Uma associação que 

ficaria marcada, especialmente após mais de duas décadas de ditadura militar. As 

desconfianças em relação aos militares permanecem é claro, mas, sem dúvidas, eram 

em menor grau quando comparadas àquelas recordadas diariamente pelo policial 

cujas fardas os cidadãos veem cotidianamente. Essa inclusive foi uma reclamação 

recorrente dos policiais, a de serem desprezados como soldados do exército, mas 

sem que compusessem os cruéis algozes como dizem ter sido os membros das 

Forças Armadas (Muniz, 1999, p. 66), o que torna compreensível que a associação 

tenha sido inevitável, afinal, o regime e a polícia eram militares.  

Após início da pesquisa, compreendi que eram diversos os caminhos que 

poder-se-ia trilhar em uma pesquisa sobre a atuação policial militar no Rio de Janeiro. 

Contudo, após estudar um pouco as origens dessa instituição, pude compreender 

como, diferentemente de outras instituições que a precederam, a Polícia Militar se 

manteve estável desde a sua criação - fator que atribuo à sua base de recrutas e o 

método como esses eram admitidos: indivíduos livres e pobres que, de forma 

voluntária, entravam na Polícia Militar e eram remunerados pelos serviços que 

prestavam (Holloway, 1997, p. 93) Esse novo método de recrutamento destoava 

daqueles empregados anteriormente que tinham o objetivo de manter nas forças 

policiais  as classes privilegiadas daquela sociedade (Idem, p. 88).  

Assim, a classe social surge desde a emergência da Polícia Militar como um 

elemento que não poderia ser ignorado, dado e variável fundamental para o 

desenvolvimento dessa nova instituição. Se antes, os membros das forças policiais, 
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pertencentes às classes abastadas da sociedade, eram recrutados de forma 

obrigatória, desempenhando seus serviços policiais somente em meio período e sem 

remuneração, agora as fileiras da Polícia Militar, passaram a ser compostas por 

indivíduos oriundos das classes menos favorecidas, com uma profissão de período 

integral, algo categorizava de forma antes inexistente. Dada a importância que classe 

social tem na formação e composição da Polícia Militar, pareceu-me imprescindível 

compreender as relações sociais de classe dentro da corporação. Em meio às 

múltiplas questões que despertam meu interesse sobre o mundo policial, busquei 

nesta pesquisa me debruçar sobre um tema que avalio como indispensável para a 

compreensão dessa instituição: as relações de classe presentes antes de ingressarem 

na corporação. Como essas relações afetam a escolha dessa profissão, assim como 

sua agência dentro da corporação? 

A construção e o uso privado da força, até então consentido pelas autoridades,  

representaria um obstáculo à formação do Estado brasileiro (Muniz, 1999, p. 53). As 

forças policiais foram idealizadas pela elite liberal da época e criadas para defender 

as demandas da classe que as inventaram. Embora as fileiras da Polícia Militar fossem 

compostas por indivíduos pobres, e serem parte de suas estratégias de mobilidade 

social, esses indivíduos iriam defender os interesses dessa elite e direcionar suas 

ações repressivas aos grupos que, de alguma forma, representavam uma ameaça ao 

status quo: proteger a propriedade privada e exercer controle sobre o comportamento 

público – uma das preocupações do Estado Moderno (Holloway 1997, p. 21). 

Contudo, quando inserimos as exigências de proteção da propriedade privada 

e controle social no contexto de um Rio de Janeiro colonial e escravocrata, estaríamos 

diante da maior ameaça à manutenção daquele status quo: o comportamento e, em 

última instância, a própria existência das pessoas em condição de escravas. Isso 

significava que os principais alvos de repressão policial seriam as pessoas na 

condição de escrava,  indivíduos que já sentiam o peso da autoridade dos senhores 

de escravo em seu domínio privado e que agora também teriam seu comportamento 

público reprimido (Id, p. 96-  97).  

Embora, as pessoas na condição de escravas constituíssem o principal alvo de 

repressão, não era o único. Os praças da Polícia Militar estavam inseridos tanto nas 

classes, como nos comportamentos que também compunham os alvos de repressão 

policial, já que, no combate para controlar o inimigo externo nas diligências para 
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controlar a violência, a depredação e o mal, a atividade policial adota determinadas 

características de seus alvos e, deste modo, torna-se uma ocupação degradada 

(Holloway 1997, p. 97; Bittner, 2017, p. 244). 

Os agentes eram, ao mesmo tempo, alvo e agentes dessa repressão, um 

conflito que ilustra a importância da análise das relações de classe que operam dentro 

dessa instituição. Por mais que a Polícia Militar, com o desenvolvimento das práticas 

burocráticas mais especializadas de patrulhamento, tenha representado um marco na 

ruptura com as práticas originadas no período colonial e desenvolvidas pelas 

instituições daquela época, a nova força policial era também herdeira direta dessas 

mesmas instituições, o que significa dizer que ela carregava consigo diversas dessas 

práticas, consequentemente, dando continuidade aos mesmos erros e abusos 

(Holloway 1997, 97-213). 

Haveria, como bem observou Bretas (1997 a, p. 44), uma dificuldade intrínseca 

na avaliação da polícia dada somente por seus contemporâneos, uma vez que a 

percepção pública de polícia é, em quase todos os lugares, a pior possível. É 

importante para esse trabalho a distinção entre as elites, que produzem demandas de 

acordo com suas próprias necessidades, a polícia-instituição, criada para executar as 

demandas das classes abastadas e os policiais, que pertencem a segunda, mas não 

a primeira. Para avançar nessa importante distinção, decidi que o melhor caminho 

seria começar pela análise socioeconômica dos ingressos da Polícia Militar, de onde 

eles procediam, como esses agentes se identificavam dentro dessas classes 

socioeconômicas, e como isso afetava, ou não, o direcionamento do uso da força 

conduzida por esses agentes. 

Apresentação da pesquisa 

A crescente produção bibliográfica de estudos sobre a polícia têm mobilizado a 

militância dos direitos humanos, cientistas políticos, antropólogos e sociólogos sob 

diferentes lugares de produção de conhecimento sobre o tema. E, além da 

convergência momentânea do tema, os estudos abordando a polícia seguem 

movimentando o interesse de pesquisadores de diferentes gerações e momentos de 

suas trajetórias acadêmicas (Muniz; Caruso; Freitas, 2018, p. 148, 152). 

Essa extensa produção bibliográfica de estudos sobre a polícia envolvem 

múltiplos temas importantes para a compreensão da atividade policial e, de acordo 



16 
 

com Muniz, Caruso e Freitas (Ibid., p. 154) as tendências na agenda da investigação 

permitem apreender os contextos, interesses e motivações que auxiliam no 

estabelecimento da produção sociológica em um tempo-espaço determinado. Deste 

modo, até a década de 1990, os interesses e as motivações do contexto da época 

proporcionavam aparições da polícia de forma auxiliar em estudos sobre violência, 

com a retratação dos policiais como agentes (re) produtores de violações e não como 

objeto a ser pesquisado e compreendido “por dentro”. Nos anos 2000, década 

posterior aos eventos calamitosos ocorridos no país como o Massacre do Carandiru2 

e das chacinas de Vigário Geral e Candelária3, o espaço para o avanço dos estudos 

sobre a polícia é ampliado e, deste modo, a polícia enquanto problema e tema aparece 

com mais destaque na narrativa acadêmica (Ibid., p.151, 156).  

Além do cenário desanimador da segurança pública no Rio de Janeiro, a 

carreira de praça na Polícia Militar não configura uma alternativa que proporciona 

múltiplas oportunidades de progresso ou mesmo condições de trabalho promissoras 

para seus candidatos. Embora a ocupação garanta estabilidade por aferir a esse 

indivíduo a condição de funcionário público ou mesmo que a opção seja feita com 

base na justificativa da sobrevivência, o salário da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro é, incluindo gratificações, para cerca de 83,2%4 dos agentes de segurança, 

um valor insuficiente para sustentar a família (Musumeci, 2015, p. 4). O prestígio 

conferido à atividade policial é baixo, consistindo em uma ocupação que desperta 

“raiva”, “ódio”, “nojo”, “asco” “desprezo”5 da população que recebe esse serviço. 

Reconhecendo que o mercado de trabalho é organizado em classes e, considerando 

classe como status, consideração, respeito social mas também como condições de 

vida, a atividade policial é classificada como uma profissão baixa na hierarquia de 

classes, característica que é observada como uma diminuição (Grusky; Galescu, 

2015, p.67; Sørensen, 2015, p. 144; Wright, 2015, p. 15). 

                                                           
2 FERREIRA; MACHADO, Marta; MACHADO, Maíra. Massacre do Carandiru: Vinte anos sem responsabilização. 
Novos Estudos, Nov. 2012. 
3 Disponível em: https://www.amnesty.org/download/Documents/100000/amr190152003pt.pdf. Acessado em: 
09/05/21. 
4 MUSUMECI, Leonarda. “Eles nos detestam” Tropeços do policiamento de proximidade em favelas. Boletim 
Segurança e Cidadania, n. 19, novembro de 2015., p. 4. 

5 Respostas oferecidas pelos policiais que participaram do survey quando questionados sobre os sentimentos 
que, segundo eles, a maioria da população demonstrava em relação a eles (Musumeci, 2015, p. 4). 

https://www.amnesty.org/download/Documents/100000/amr190152003pt.pdf
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Assim sendo, o fator socioeconômico se faz fundamental para compreender 

como as relações socioeconômicas são arroladas com as identidades profissionais 

dos policiais. Como Das (2020, p. 236) afirmou em Vida e Palavras ao apresentar um 

exemplo indiano de atuação policial onde os agentes empregavam seus esforços em 

direção à população mais empobrecida da região e da qual também faziam parte, 

“Os policiais podem ser encarregados de implementar as regras e 

regulamentos do Estado, mas não deixam de ser membros de mundos locais 

com seus próprios costumes e hábitos” (Ibid.) 

Assim, o problema dessa pesquisa foi construído acerca das relações de classe 

que operam na Polícia Militar do Rio de Janeiro e como os praças dessa instituição 

apreendem essas relações. Como a origem socioeconômica desses agentes de 

segurança influencia na própria escolha da profissão e, por fim, como as dinâmicas 

sociais vivenciadas dentro da corporação dialogam com a identidade profissional 

desses policiais. Afinal, Skolnick e Bayley (2017, p. 71) já asseguraram que todos os 

estudiosos do policiamento avaliam que o modo particular como o agente de 

segurança enxerga o mundo ao seu redor e seu papel dentro dele é um elemento 

fundamental para a compreensão da conduta e das atitudes da polícia. 

O campo de pesquisa dos estudos policiais possui uma configuração 

multidisciplinar e intersetorial que se encontra em franca consolidação no país (Muniz; 

Caruso; Freitas, 2018, p. 149). A multiplicidade de temas que emergem desse campo 

é, portanto, fundamental para que o objeto da Polícia Militar seja mais bem explorado 

e, consequentemente, mais bem compreendido não exclusivamente pelos 

pesquisadores, mas também pela sociedade civil em sua totalidade.  

Sendo assim, faz-se imprescindível compreender não apenas a instituição da 

Polícia Militar, mas, sobretudo, os agentes que a compõem, especialmente, os praças. 

A importância em debruçar essa pesquisa sobre os praças de uma instituição policial 

já foi enfatizada por Reiner (1985 apud Skolnick; Bayley 2017, p. 72), quanto este 

afirma que são os policiais de baixa patente que formam o principal determinante do 

policiamento no lugar onde ele é verdadeiramente relevante, ou seja, na rua. Assim, 

sob a necessidade de um aprimoramento na compreensão desses agentes, 

especialmente aqueles que desempenham a atividade na ponta, e sabendo que a 

classe é um fator que opera ativamente na compreensão de mundo desses indivíduos, 
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serão analisadas aqui as relações socioeconômicas desses agentes, uma vez que 

elas constituem um fator de grande valor para a soma dessa compreensão. 

O acesso aos dados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

Primeiramente, é preciso dizer que aqueles interessados em produzir estudos 

sobre a polícia enfrentam enormes problemas práticos. Até a década de 1960 nem 

historiadores ou mesmo os cientistas sociais tinham reconhecido a existência da 

polícia como objeto de estudo, quanto mais o enorme papel que essa instituição 

desempenha na vida social (Bittner 2017, p. 294) . A caracterização da polícia como 

“aparelho repressivo do Estado”, a sua redução a uma instrumentalidade, fez com que 

a polícia não se apresentasse como algo em si mesma, como uma realidade complexa 

e singular a ser desvendada (Muniz; Caruso; Freitas, 2018, p. 151). 

Toda a produção existente acerca do tema era basicamente composta por 

escritos dos próprios policiais, e esses consistiam em histórias descritas pelos agentes 

ou pequenas notícias relatadas por eles (Bayley, 2017, p. 19, 15). Os comandos da 

polícia e autoridades governamentais declaravam, quando oportuno, a “razão do 

estado” ou a “razão de segurança” para conservar as polícias o mais afastada possível 

do mundo da pesquisa. Sem a possibilidade de investigação, a polícia se mantinha 

como objeto carente da compreensão crítica (Muniz; Caruso; Freitas, 2018, p. 152). 

No Brasil, os estudos sobre a polícia surgem como a urgência em se debater a 

violência sucedida do poder ilegítimo do Estado e deste modo, ganhou espaço e 

continuou na agenda dos cientistas sociais, desde a era da ditadura civil-militar até 

hoje. O cenário brasileiro de produção acadêmica sobre polícia, vale ressaltar, desde 

o final dos anos 19906 para cá, receberam qualidade e quantidade e a polícia passa 

a receber de fato o lugar de problemática sociológica. Assim, na margem dos 

interesses acadêmicos, a polícia surgia subalterna, igualmente como seus membros 

que originavam das classes populares (Ibid., p. 155, 148, 156, 151, grifo dos autores). 

                                                           
6 Rio de Janeiro e São Paulo protagonizaram na década de 1990 os primeiros lugares no ranking de crimes contra 
a vida, além de eventos acontecimentos trágicos como as chacinas além dos casos em que eram retratados 
episódios de brutalidade policial. Esses episódios influenciaram no número de estudos realizados nesses estados 
e fizeram com que eles se estabelecessem como locais onde se concentram pesquisas sobre a polícia (Muniz; 
Caruso; Freitas, 2018, p. 163). 
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Como apontam Neto, Zackseski e Freitas (2019, p. 385), para aqueles que não 

são policiais, a inserção em uma instituição deste tipo para a prática de uma pesquisa 

ou qualquer tipo de diálogo externo permanece sendo complexa, dado que esse 

diálogo se deteriorou ao longo da história e que o isolamento do mundo da caserna é 

característica da cultura policial como já foi citado anteriormente por Bretas (1997 a) 

e Muniz (1999). Deste modo, não é difícil compreender que o grande volume de 

autores que realizaram suas pesquisas em instituições policiais seja composto pelos 

próprios policiais. Existe até quem defenda a ideia de que “a pesquisa sobre polícia é 

um trabalho de polícia”7. Os lugares dos estudos policiais como afirmam Muniz, 

Caruso e Freitas (2018) 

“[...] desliza entre a descrição e a prescrição de realidades, um só tempo, sob 

exame de um olhar investigativo e sob prova de um olhar interventor” (ibid.,  

p. 150). 

Esse lugar dos estudos policiais faz com que a instituição privilegie o olhar 

investigativo e interventor de seus pares. Esse volume de policiais que também 

pesquisam a instituição da qual fazem parte é algo que acontece não apenas pela 

suposta facilidade no acesso e na autorização para realizar a pesquisa, mas, 

sobretudo, pela suposta confiança prévia de que são dotados diante os atores que 

constituirão o objeto de pesquisa (Neto, Zackseski, Freitas, 2019, p. 385). 

Não é apenas o acesso à polícia que é problemático. O material de documentação 

normalmente não é coletado, catalogado e disponibilizado em bibliotecas, o que 

também é um empecilho para o pesquisador. Com isso, a oferta de dados fornecidos 

pela polícia, é baixo o que torna a realização desse exercício analítico uma atividade 

complexa. Esse ciclo vicioso incide no seguinte resultado: para pesquisar polícia é 

indispensável estar disposto a enfrentar ambientes cheios de desconfiança, dobrar a 

intransigência burocrática e, por fim, é imperativo apresentar uma paciência colossal 

para colher informações (Bayley, 2017, p. 19). 

 Pelas dificuldades prévias para um pesquisador civil acessar o campo da 

Polícia Militar, esses pesquisadores, em diversos casos, fazem uso de um elemento 

facilitador da entrada no campo: a indicação por parte de algum militar (Neto; 

Zackseski; Freitas, 2019, p. 385). Nessa pesquisa, o acesso aos dados teve como 

                                                           
7 BITTNER, Egon. Aspectos do Trabalho Policial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017, p. 293. 
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elemento facilitador a mediação do ex-Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, o Coronel Ubiratan Ângelo que atuou no cargo entre os anos de 

2007 e 2008.  

 O Coronel Ubiratan e eu nos conhecemos por meio do Centro de Estudos de 

Segurança e Cidadania onde ele, na condição de ex-comandante e um dos 

coordenadores da Organização Social Viva Rio, atuava como um colaborador 

importante nos estudos sobre a polícia desenvolvidos na instituição. Ao expor o meu 

interesse em pesquisar a instituição da qual foi membro por mais de três décadas 

(1979-2008), ele se dispôs à auxiliar minha pesquisa no acesso aos dados dos perfis 

socioeconômicos dos agentes ingressantes na Polícia Militar. Contudo, o apoio do ex-

comandante, embora fosse importante para o andamento da pesquisa, não seria o 

suficiente para que o acesso aos dados fosse prontamente acessível.  

E o Estado ao fazer uso de tecnologias de escrita como forma de governança 

assim como o uso de suas práticas documentais e os enunciados que o corporificam, 

fazem com que elas adquiram vida nas práticas de uma comunidade (Das, 2020, p. 

228, 233). Portanto, era necessário protocolar um pedido formal junto a PMERJ e 

gerar um documento que oficializasse a minha solicitação mediante a instituição. 

A “vida dos documentos” segue com sua rotina e o pesquisador deve 

acompanhar a estrutura de regras e regulamentos da entidade racional-burocrática do 

Estado (Ibid., p. 240,231, grifo meu). Eu precisava entrar em contato com algum 

policial militar que pudesse indicar os caminhos a serem seguidos, ou, ao menos 

recomendar qual batalhão eu deveria ir para formalizar o pedido, e assim, recorri ao 

site da PM. Todavia, ao tentar acessar o site da instituição no dia 16 de abril de 2020, 

descobri que ele estava fora do ar desde o dia 3 de março do mesmo ano. Decidi 

então ligar para o Centro de Recrutamento de Praças a fim de tentar qualquer 

informação que pudesse ajudar no processo e, ao explicar ao cabo Pereira o propósito 

acadêmico daquela ligação, ele dizia não saber como acessar tais informações porque 

ninguém nunca havia perguntado por elas antes. O militar ainda complementou a 

resposta dizendo que achava muito difícil que eu fosse conseguir os dados que 

solicitava8. Pedi então para que o cabo perguntasse a algum colega que talvez 

                                                           
8 Contei ao Cabo que havia ligado pois fazia uma pesquisa acadêmica e queria saber com quem eu precisava falar 
a respeito para conseguir autorização para acessar os dados necessários para a realização da pesquisa. 
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pudesse ajudar e ouvi seu superior dizer que também não sabia e, para além do 

consenso entre eles de que os dados seriam de difícil acesso, ambos concordavam 

que seria necessária a autorização do Comandante-Geral da PM. 

 Após essa tentativa frustrada de avançar na obtenção dos dados da pesquisa, 

recorri novamente ao Coronel Ubiratan, e este achou melhor encaminhar meu pedido 

para o então porta-voz da PM, o Tenente-Coronel Mauro Fliess. O Coronel Ubiratan, 

após entrar em contato com o Tenente-Coronel, instruiu-me a redigir um documento 

simples, onde eu informaria quem eu era, qual instituição eu representava, do que se 

tratava a pesquisa e, por fim, quais dados eu solicitava o acesso. O documento seria 

entregue ao Gabinete do Comandante-Geral no Quartel General da Polícia Militar no 

Centro do Rio de Janeiro e receberia o acompanhamento do Tenente-Coronel Mauro 

Fliess após isso. Os documentos, agora parte dos registros burocráticos da PMERJ e 

tornava-se prova da legalidade do meu pedido (Ibid., p. 241). 

Os documentos foram entregues no dia 28 de abril de 2020, e deste modo, o 

meu pedido foi formalizado. Depois dessa visita ao Quartel General, percebi que a 

burocracia da instituição não havia sido abrandada pela pandemia global do vírus 

COVID- 19 que acontecia durante esse processo e onde Brasil ocupava um índice de 

letalidade igual a 4,9%9 (Platero; Gomes, 2020, p. 1-3). 

Precisei voltar ao menos três vezes para concluir meu pedido até que o mesmo 

pudesse ser apresentado à Major Rosette, a Chefe do Escritório de Pesquisa e 

Desenvolvimento. Foi somente no dia 16 de junho que consegui finalizar o meu pedido 

e somente no dia 2 de julho recebi o encaminhamento da autorização dada pelo 

subsecretário Geral da Polícia Militar, o Coronel Márcio Pereira Basílio. 

A coleta dos dados se mostrou uma tarefa de proporções extraordinárias para 

a corporação. Foram meses de coleta por diversas unidades e diversas dificuldades 

apresentadas durante esse período. Como Bayley (2017, p. 19) assinalou, o material 

de documentação policial não é normalmente compilado, e como meu pedido se 

tratava dos perfis socioeconômicos dos agentes ingressantes na PMERJ, fui 

                                                           
9 O indicador utilizado pelos autores sugere que o Brasil detinha um índice de letalidade no quadragésimo dia do 
ciclo de contágio  bastante superior aos valores encontrados para EUA e Espanha, quando estes se encontravam 
no mesmo estágio do ciclo de contágio (Platero; Gomes, 2020 , p. 3). 
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informada pelo Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento que esses dados eram 

fornecidos de forma voluntária pelos agentes o que, por conseguinte, fez com que o 

recolhimento deles se tornasse ainda mais complexo e trabalhoso.  

Os dados referentes à renda familiar, o nível de escolaridade dos pais, 

composição domiciliar e escolaridade desses indivíduos foram solicitados para a 

realização desta pesquisa. Contudo, como mencionado anteriormente, além do 

fornecimento voluntário desses dados, fui informada pelo Escritório de Pesquisa e 

Desenvolvimento que a Secretaria de Estado não possui registro individualizado de 

renda e, deste modo, não seria possível fornecer os dados solicitados pela pesquisa. 

A dificuldade apresentada na compilação dos dados solicitados adiou o 

desenvolvimento desta pesquisa mas não foi a única, os obstáculos foram 

assombrosamente ampliados pelo contexto da pandemia global no qual esses 

profissionais atuaram com diminuição do efetivo, principalmente por profissionais 

acometidos pela COVID-19. Deste modo, a demora e a dedicação com os dados 

obtidos é justificada uma vez que a assinatura do Estado pode se desarticular de sua 

origem e se enxertar em diferentes estruturas e cadeias de significação (Das, 2020, 

p. 246). 

Após enfrentar as diversas dificuldades apresentadas na coleta, foi necessária 

a realização de adequações consideráveis na lista de itens solicitados no pedido 

original. À vista disso, no dia 23 de março de 2021 a PMERJ enviou uma planilha 

complexa com a declaração do tom de pele e o grau de instrução escolar fornecidos 

pelos próprios agentes que ingressaram na Polícia Militar entre os anos de 2014 até 

a última coleta realizada no ano de 2021. 

Estrutura da Dissertação 

A questão que guia essa dissertação será desenvolvida em três capítulos. O 

primeiro capítulo abordará a história da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ) como essa instituição, criada em 1831, consolidada ao longo dos anos e, 

por fim, estabelecida como principal instrumento de coerção do Estado. Nesse 

primeiro capítulo, apresentarei as importantes relações entre as características de 

classe social dos praças e o trabalho repressivo que desempenhavam direcionado às 

classes menos favorecidas das quais eles também faziam parte.  
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Em suma, como já foi apontado por Muniz, Caruso e Freitas (2018), p. 151), 

um acadêmico que pesquisa a polícia necessita se aproximar de outros universos de 

produção de conhecimento como as Organizações Não Governamentais e 

organismos internacionais que robustecem o repertório de questões sobre o tema, 

além de estar preparado para realizar um trabalho de campo intensivo em ambientes 

carregados de desconfiança, dobrar a intransigência burocrática além de tornar-se 

politicamente suspeito (Bayley, 2017, p. 19). 

A seguir, no segundo o capítulo, busca-se fornecer, por meio da análise de 

perfis socioeconômicos dos praças da PM operantes na capital, a ilustração de um 

padrão de recrutamento que se manteve até os dias atuais. A análise dos perfis 

socioeconômicos providos pelo Centro de Recrutamento e Seleção de Praças da 

Polícia Militar, os quais oferecerão uma ideia da vida pregressa dos policiais ao 

ingresso na instituição, terão o propósito de corroborar o padrão de recrutamento 

estabelecido nos primórdios da Polícia Militar, onde apenas os indivíduos 

pertencentes às classes inferiores ingressavam na instituição.  

No terceiro capítulo, procura-se demonstrar através das evidências colhidas no 

segundo capítulo, como a importância atribuída à classe socioeconômica para o 

recrutamento do praça da Polícia Militar foi mantida até os dias atuais e como ela 

constituí um aspecto de extrema relevância na forma de entrada e atuação policial. 

Neste capítulo será possível observar como a estrutura social que opera no mundo 

civil é reproduzida dentro da caserna através das patentes e suas hierarquias, assim 

como pela divisão estabelecida entre o quadro de praças e o de oficiais. Veremos, 

portanto, como a origem social e econômica desses agentes afetam suas 

oportunidades de vida, suas visões de mundo e, sobretudo, a interpretação da função 

coercitiva-repressiva que exercem sobre a população. Busco em última instância, 

analisar esse possível conflito de classes dentro do próprio corpo policial militar. 
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1- A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

1.1 O POLICIAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Ao abordarmos da formação da PM é necessário compreender que a concepção 

dessa instituição aconteceu concomitantemente com o surgimento do próprio Estado 

brasileiro como afirmam os estudos sobre o tema (Holloway, 1997; Bretas 1997 a; 

Muniz, 1999). Essa instituição, foi concebida nos moldes modernos, ou seja, uma 

polícia profissionalizada e burocrática; resultou em um novo momento das forças de 

policiamento no Brasil e um conflito com o governo que permanecia sendo uma 

colônia escravocrata portuguesa. A polícia da cidade do Rio de Janeiro, a então 

capital, foi o palco não apenas da construção do aparelho de policiamento, mas, além 

disso, da ruptura desse aparelho com o sistema colonial que o ordenava. 

A Polícia Militar, demandava um modelo moderno de polícia, profissional e 

burocratizado, mas a aplicação desse modelo de polícia numa sociedade estratificada 

como a do Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX, não ocorreria de forma 

simples. Na colônia, os conflitos eram mediados, ou mesmo resolvidos, pelo uso 

privado da força e então- o Estado passou a ser quem executava essa interferência 

na vida das pessoas, encabeçada pelo poder coercitivo da polícia – e isso não 

aconteceria sem conflito (Muniz, 1999, p. 53). A ideia de que o Brasil, que até aquele 

momento nem mesmo era um Estado, ignorando seu contexto colonial e escravocrata, 

pudesse conceber uma força policial moderna era algo ambicioso, ainda que polícia 

se distinguisse, não pelo uso real da força, mas por possuir autorização para usá-la. 

Ao ignorar esse conjunto de fatores, o que surgiu foi uma polícia excepcional, uma 

instituição com estruturas e princípios operacionais que tiveram sua inspiração em 

modelos de outros países, mas sem a necessária adaptação à realidade brasileira 

(Bayley, 2017, p. 20; Holloway, 1997, p. 22, grifo meu).  

Como Tilly (1985, p. 186) assinalou, em maior ou menor grau, os Estados que 

emergiram através da descolonização adquiriram sua organização militar de fora, ou 

seja, uma organização que não foi desenhada para a realidade daquele lugar e, 

portanto, sem as mesmas condições internas que estabeleceriam restrições mútuas 

entre governantes e governados. No Brasil, a inspiração da elite liberal derivava do 

modelo de policiamento inglês, construído em oposição à ameaça de uma polícia 

tradicional e de vocação totalitária como a francesa (Muniz, 1999, p. 24). A contradição 
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se apresentava no próprio modelo adotado como inspiração uma vez que a realidade 

brasileira do século XIX, sobretudo a carioca, com sua sociedade complexa e em 

transformação, não seria capaz de conceber uma polícia cujas restrições entre os 

governantes e governados fossem mútuas. 

O modelo inglês de policiamento aspirava a uma organização que sustentasse a 

ordem pública, fizesse cumprir a lei e conservasse a paz nas cidades. Significaria uma 

polícia sem papel paramilitar, somente orientada para atender as questões citadinas 

e sem intervenção nas lutas políticas, questionamento das conquistas civis ou 

violação da privacidade dos súditos, uma polícia que prezaria pela individualização 

das decisões e ações dos policiais (Id, p. 80-28). Daí surge o dilema que refletia as 

contradições da ideologia liberal bancada pela elite: a “necessidade” da 

implementação da polícia nos moldes modernos, em uma sociedade unida pelo 

clientelismo político, a exploração econômica e a coerção física que, ao mesmo 

tempo, desejava livrar-se da tutela do despotismo colonial e do império monárquico, 

mas sem prejudicar o controle político e o status dos líderes políticos (Holloway, 1997, 

p. 45, grifo meu). 

O modelo de policiamento inglês, que se dedicava aos seus súditos e ao 

parlamento, mas nunca ao Estado (Muniz, 1999, p. 28), quando aplicado ao Brasil, 

ainda colônia, configuraria em verdade, um modelo inconcebível. Assim sendo, a 

polícia inglesa, embora constituísse um modelo para as polícias modernas, no Brasil, 

seria somente um referente no qual as elites até poderiam buscar inspiração, desde 

que pudessem modelá-la às suas demandas.  

No entanto, esse direcionamento do governo para a produção e sustentação 

da paz por meios pacíficos e “civilizados”, fez com que o governo se organizasse e 

fizesse o possível para monopolizar a violência. No caso brasileiro, essa possibilidade 

constituiu em uma necessidade de construções de alianças para que o Estado 

possuísse o monopólio legítimo do uso da força (Muniz, 1999, p. 23- 53; Tilly, 1985, 

p. 171, grifo da autora). 

As instituições policiais de caráter moderno emergiram no Brasil durante a 

transição do século XVIII para o XIX, aproximadamente com a propagação do 

pensamento liberal em meio as minorias poderosas e a aplicação de mecanismos 

impessoais de coerção às maiorias impotentes. Com o Estado utilizando a polícia, o 
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primeiro assumiu o trabalho de proteger a propriedade, o que antes, na sociedade 

tradicional, era um trabalho desempenhado sobretudo por particulares, e assim, a 

polícia começou a exercer controle sobre o comportamento público, uma preocupação 

do Estado Moderno (Holloway, 1997, p. 21, grifo meu). 

A manutenção da ordem será o norte da formação do Estado brasileiro e das 

forças policiais nascentes, já que, a manutenção da ordem é a função essencial do 

governo. Isto porque não somente a própria legitimidade do governo é em grande 

medida apurada pela sua capacidade em manter a ordem, como a ordem também 

opera como critério para se apurar se existe de fato um governo (Bayley, 2017, p. 17). 

Mas aqui é preciso ressaltar a compreensão ibérica de ordem pública, na qual o 

Brasil como colônia da metrópole portuguesa estava inserido. A ordem pública era 

exportada para o Brasil no bojo de uma cultura política orientada pela suspeita, sendo 

o Estado investido da responsabilidade de modernizar seu povo. Assim, ”policiar”, na 

tradição portuguesa, significava educar e construir uma nação, ficando sob a 

responsabilidade do poder executivo a incumbência de conformar hábitos, induzir a 

população à certa noção de civilidade, mesmo que para alcançar esses objetivos 

fosse preciso impô-los ou até fazer uso de medidas arbitrarias. Mas essa adaptação 

aos interesses do executivo implicou não apenas na consolidação do monopólio 

estatal do uso da força, mas  sobretudo, a pretensão de monopolizar a produção 

mesma da ordem pública que poderia excluir as expectativas e visões de ordem 

desenvolvidas pela sociedade ( Muniz, 1999, p. 59- 60, grifo da autora). 

Como Quijano (2005, 119), já havia ressaltado, a Europa, na condição de centro 

do capitalismo mundial, impôs o seu domínio colonial sobre todas as regiões e 

populações do planeta, incorporando-as em seu “sistema-mundo” que se estabelecia, 

assim como ao seu padrão específico de poder. Como consequência disso, todas as 

experiências históricas, recursos e produtos culturais acabariam também articulados 

em apenas uma ordem cultural global em torno da hegemonia europeia ou ocidental 

(Id, p. 121, grifo do autor). A construção da polícia não seria um procedimento isolado 

desses grandes processos – ao contrário, ela estava inserida nesse processo de 

subjugação da população dominada via colonialidade do poder10. 

                                                           
10 Classificação social racista da população mundial onde o menor salário é direcionado às raças consideradas 
inferiores pelo trabalho dos brancos (Quijano, 2005p. 120). 
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Portanto, a ordem pública que a polícia deveria manter era aquela que a elite 

estabelecia, do mesmo modo como o comportamento público adequado para a 

“sociedade”. Deste modo, o conflito entre as classes já estava posto no próprio 

implemento do trabalho exigido dos policiais, quando a polícia, cumprindo as ordens 

estabelecidas pela elite que a criou, acabava por rechaçar os comportamentos das 

classes consideradas inferiores. A conservação da hierarquia da sociedade 

escravocrata era essencial para sustentar a ordem almejada pela elite e, para cumprir 

essa função, a polícia dedicava maior atenção aos escravos, enquadrando os delitos 

desses nas mesmas categorias daqueles cometidos por pessoas livres. A categoria 

de raça concede legitimidade às relações de dominação11, pois as próprias categorias 

de transgressões indicavam o que constituía, na prática, a ordem social (Holloway, 

1997 p. 85). 

Aníbal Quijano (2005, p. 117) já apontava como as relações sociais desse período 

estava configurando as relações de dominação na América colonial, onde as 

identidades sempre foram associadas às hierarquias e seus papéis sociais 

correspondentes. Deste modo, o modelo de polícia feito pelo Império, não apenas 

seguia, como também reforçava, o modelo de dominação do governo colonial. As 

dificuldades provenientes do período colonial na implementação de uma força policial 

moderna não cessariam no Estado Republicado brasileiro. Este também iria se 

mostrar incapaz de determinar um agente específico para  a ação coercitiva na cidade 

do Rio de Janeiro e desse modo,  definir suas tarefas.  

Segundo Bittner (1975 apud Muniz, 1999, p. 29), um aspecto proeminente da 

implantação da autoridade legal e legítima foi a propagação de intervalos de mediação 

entre os poucos que governam e a maioria governada, entre as leis estabelecidas e 

suas formas de execução, suas dinâmicas de imposição e de fiscalização. Mas no 

contexto brasileiro, essa indefinição de tarefas incidiu em um fator fundamental da 

constante imprecisão da fronteira entre ação policial e arbitrariedade, criando assim a 

zona cinzenta mal gerida, ou, o notabilizado “cheque em branco”, onde operam 

                                                           
11Quijano assevera que na América, a ideia de raça foi utilizada como um meio de outorgar legitimidade às 
relações de dominação impostas pela conquista dos europeus (Quijano, 2005, p. 118). 
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policiais e marginais em confrontações que se definem em si, de forma extralegal 

(Bretas, 1997, p. 36, a, grifo nosso).  

É justamente nesse intervalo onde a cidadania é construída, o lugar que testa as 

categorias formais que enquadram os valores políticos e éticos de uma sociedade que 

as polícias encontram seu campo de atuação (Muniz, 1999, p. 35). Deste modo, a 

polícia ficava encarregada de lidar com o dilema imposto pela tradição liberal, qual 

seja, mediar a articulação entre “o que está na lei e se encontra no mundo”, o mundo 

da lei, e “o que se encontra no mundo e não está na lei”, as leis do mundo (Ibid., p. 

36, grifo da autora). A virtude policial é uma interpretação da lei, uma vez que aquilo 

que ela necessita dar cumprimento em nome da lei não pode jazer, por natureza, 

abrangido na letra da lei, e assim, a polícia se acha entre a lei e a sua aplicação, entre 

a ordem e a sua execução (L’Heuillet, 2004, p. 43).  

Podemos dizer que os meios de força policiais se inserem na interseção dos 

condicionamentos de dois níveis, representada por um lado pela configuração formal-

legal da autoridade do Estado e, de outro, o conjunto diversificado de demandas 

concretas e impreteríveis derivadas do convívio em sociedade. Esses limites 

transformam-se em objetos de constante negociação na atividade policial. São nesses 

encontros ordinários entre policiais e cidadãos que os princípios da legalidade e da 

legitimidade, que aquiescem o abstrato estado de direito, são negociados, 

reinterpretados, experimentados e até constituídos (Muniz, 1999, p. 35, grifo da 

autora). Nesse sentido, as pessoas-cidadãs têm liberdade para perseguir seus 

próprios interesses particulares, dentro de sua visão de mundo, sendo o policial o 

intérprete da lei arranjando acertos e admitindo exceções e, desse modo, lei alguma 

era igual para todos e o policial era o juiz (Machado da Silva, 2011, p. 75; Bretas1997a 

, p. 112). 

Portanto, ao apresentar sumariamente o contexto histórico, social e as condições 

sob as quais a polícia brasileira foi criada, é certo afirmar que a o grupo administrador 

da polícia, ou seja, a elite socioeconômica, inventou, conservou e controlou a polícia 

que ela quis (Holloway, 1997, p. 170). Mesmo nessa sociedade estratificada, o papel 

social da polícia, marcado fundamentalmente pelo seu exercício contínuo de 

mediação dos acontecimentos diários, continua sendo de enorme importância para a 

aplicação e distribuição do direito e da justiça em nossa sociedade. A legitimidade da 
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polícia para interferir, agir e decidir relativamente ao que não está proibido, ou seja, a 

intervenção da polícia nesse intervalo onde não há previsão legal, portanto, o poder 

arbitrário da qual ela usufrui, o “poder de polícia”, oferece a ela a função de criação e 

modificação do direito mais prontamente visível que outras instituições (Kant de Lima 

et al. 1985, p. 281, grifo dos autores). A polícia é, portanto, um dos pilares no qual o 

Estado moderno se sustenta e, a despeito das lacunas, ela representa a instituição 

que continua sendo a mais comedida no uso da força (Brodeur, 2004, p. 488). 
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1.2 CLASSES E CÓDIGOS DA POLÍCIA MILITAR: BREVE 

PERCURSO HISTÓRICO  

A ausência de organização interna e externa, foi determinante para o fracasso das 

antigas forças policiais que precederam a Polícia Militar. Deste modo, se fez 

imprescindível a criação de uma nova polícia que pudesse substituir as forças policiais 

que ainda remanesciam além de aplacar o receio do Estado pela autoridade policial. 

E com essas questões estabelecidas, o padre Diego Antônio Feijó, o então Ministro 

da Justiça, criou um corpo militarizado, permanente e profissional, bem selecionado e 

bem pago para suprir essas demandas. E assim, em 10 de outubro de 1831 a 

instituição aprovada ganhou o nome de Corpo de Guardas Municipais Permanentes, 

chamados informalmente de “permanentes”. Em 1866 teve seu nome mudado para 

Corpo Militar de Polícia de Corte até que, em 1920 recebeu a alcunha formal de Polícia 

Militar12 (Holloway, 1997, p. 93; Muniz, 1999, p. 55, grifo do autor). 

Esse modelo o qual Brodeur (2004, p. 486) chama de híbrido, ou seja, uma 

polícia militarizada associada ao ethos militar, foi um marco na história das forças 

policiais do Brasil ainda colônia. A nova polícia começava a deixar para trás o caráter 

absolutista representado pela Guarda Real de Polícia13 e o caráter privado e elitista 

das milícias e das Guardas Municipal, Nacional e Noturna14. No entanto, no breve 

período em que essas corporações permaneceram em atividade, seu modus 

operandi, especialmente a arbitrariedade característica da Guarda Real, 

permaneceriam por muito tempo. As instruções precisavam ser implementadas para 

que a nova instituição rompesse com os hábitos das antigas e criasse 

institucionalmente uma identidade, também distinta daquela representada pelo 

Exército. 

A cidade do Rio de Janeiro da década de 1880 consistiu no cenário principal 

dos conflitos políticos da época. As agitações, que com facilidade se transformavam 

                                                           
12 Utilizarei o nome atual da instituição com o objetivo de tornar mais direta a compreensão do texto. 
13 Uma novidade derivada da transferência da família Real para o Brasil que consistia em uma força policial 
organizada militarmente e com ampla autoridade para conservar a ordem e perseguir criminosos (Holloway, 
1997, p. 48). 

14 Instituição aparelhada por meio de subsídios de particulares e que operava durante o Império, e foi reativada 
ao fim da década de 1890 com a ressalva de que os guardas não poderiam possuir graduações militares. A 
existência da Guarda Noturna no período republicano persistiu e, em 1900, o uso de armas pelos guardas 
privados já era encarado como fato normal (Bretas, 1997a, p. 59- 60). 
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em protestos de rua, embora complicassem a atividade policial, também fizeram com 

que o trato policial com esses movimentos fundamentasse as análises mais comuns 

da ação policial. Afinal, a polícia consiste em um meio de força extensivo e enraizado 

localmente nas comunidades, e o desenho de seus aparelhos acha-se diretamente 

vinculado às transformações sociopolíticas do ambiente que ele opera, ou seja, a 

atividade policial é construída em última análise na sua atuação diária nas ruas. E, 

diante do cenário conturbado em que aquelas forças policiais atuavam, “o objeto é a 

manifestação popular e a forma de ação é a violência consagrada no espancamento 

e na deportação”15, ou seja, o uso arbitrário do poder. Desse modo, mais uma vez, 

invariavelmente, a repressão policial é abordada como um aparelho a serviço dos 

grupos dominantes, designada a erradicar através da violência as resistências 

compostas por trabalhadores (Bretas, 1997 a, p. 33- 93-94)  

A polícia, representada pela Guarda Real, desde seu início foi organizada como 

uma instituição militar, assim como viria a ser a PM, que controlava sua força coercitiva 

através da disciplina militar canalizada pela hierarquia e apontava o uso da força a 

alvos específicos. A justificativa capital das organizações militares de concentração, 

regulamento e direcionamento das forças contra os “inimigos”, ignorava o fato de que 

os “inimigos” eram membros da própria sociedade do Rio de Janeiro, ou ao menos 

aqueles indivíduos que transgrediam as regras de comportamento postas pelas elites 

políticas que criou a polícia e conduzia a sua ação (Holloway, 1997, p. 50, grifo meu).  

Naquele período, o modelo organizacional militar era o que havia disponível para 

as forças policiais do Ocidente, com disciplina do Exército sendo o seio maternal da 

disciplina em geral, acreditava-se que esse modelo disciplinar seria capaz responder 

às necessidades concretas daquele momento (Muniz, 1999, p. 55- 58; Weber, 2004, 

p. 361).  Já que, buscavam um modelo institucional onde a unidade prevalecesse, o 

recuo à ação individual via uma disciplina racional, ou seja, uma disciplina cujo 

conteúdo era metodicamente ensinado, preciso que reprimisse incondicionalmente 

qualquer crítica pessoal, com ações ordenadas e uniformes e que objetivasse apenas 

                                                           
15 BRETAS, Marcos Luiz. A Guerra das Ruas. Povo e Polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Arquivo 

Nacional/Ministério da Justiça, 1997a, p. 184. 
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sua execução consequentemente racionalizada, o modelo militar serviria aos 

propósitos da nova instituição (Weber, 2004, p. 356, grifo do autor). 

No entanto, ainda que a polícia fosse militar, ela permanecia distinta das forças 

armadas. A intervenção policial além de não ter como finalidade a vitória definitiva, 

visava o restabelecimento de uma ordem sempre provisória, a intervenção policial é 

deste modo caracterizada por sua assimetria fundamental: a polícia mobiliza os 

recursos do Estado contra um ou vários grupos. Por isso, a polícia está tão habituada 

a fazer prevalecer sua força, jamais aprendeu a passar por situações em que encontra 

resistência e, quando enfrenta oponentes mais fortes, bate em retirada e permanece 

intimidada por muito tempo (Brodeur, 2003, p. 483). 

A concepção do aparelho policial transfere a defesa da sociedade para o 

Estado que a representa e, sendo as agências policiais o resultado do encontro inédito 

e sutil de aspectos do mundo político, aspectos nem sempre harmonizáveis na ordem 

prática, como o monopólio do uso da força, a esfera de atuação legal e o 

consentimento dos cidadãos, esses aspectos compõem um cenário onde o processo 

de transferência não poderia ocorrer de forma consensual (Bretas, 1997 a, p. 35; 

Muniz, 1999, p. 22).  

A polícia era agora a instituição que, de maneira indefinida e em diferentes 

graus, se encarrega daquilo que não está bem na sociedade, ela ocupa-se do 

sensível, palavra que aqui assume sentido normativo-policial, ou seja, admite a 

existência de pontos sensíveis na sociedade, negócios sensíveis, sujeitos sensíveis - 

e a polícia é “baixa” porque se compromete com esse sensível. Contudo, se esse 

sensível cuja polícia é incumbida de lidar constitui uma certa antipatia social que 

compõe esse sentido baixo da política, a prática desta antipatia, prática que os 

policiais não deixam de produzir, representa em verdade o alto da polícia (L’Heuillet, 

2004, p. 13, grifos da autora).  

Segundo L’Heuillet (Ibid.), a oposição entre o alto da polícia e a baixa política 

aplicada por ela não constitui uma relação de contradição lógica, mas sim de uma 

disputa de perspectivas. A baixa política, ainda segundo a autora,  é a política da 

decisão e da ordem, da avalição das circunstâncias, ou seja, aquela executada na 

urgência e da indeterminação relativa acerca da ação que se desempenha, já a alta 
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polícia se aproxima do que seria a consciência policial, do pensamento da polícia 

interno à polícia, e até mesmo a série de princípios da atuação policial. 

De acordo com Bretas (1997, p. 71 a), é nas ruas, no trato com os diferentes 

segmentos da sociedade que se dá a construção da base do sistema policial, 

enquanto organização capaz de profissionalizar e socializar seus membros, ou seja, 

de produzir o policial enquanto ator social específico, onde se dá o aprendizado 

institucional, efetivado em torno da ciência policial em mutação e, especialmente, o 

aprendizado individual dos agentes policiais no exercício diário de seus deveres. Em 

suma, é o lugar onde o alto da polícia é lapidado pela execução da baixa política posta 

em ação e, a partir dessa dinâmica é produzido o saber local, um saber construído na 

esquina16, pois, o que os PMs sabem não jaz ordenado em um formato formal e não 

aparece quantificável ou explanado nas estatísticas, não pode ser provado com 

números, tabelas ou gráficos. Assim é formado o elemento que determinará os limites 

de assimilação do conhecimento técnico-científico sobre a polícia e estabelecerá o 

saber das práticas coletivas que diferenciarão a Polícia Militar (Bretas, 1997 a, p. 71; 

Muniz, 1999, p. 157, grifo meu). 

Para Machado da Silva (2011, p. 77), a prática policial brasileira é, ao menos 

no cenário urbano, pré-moderna. O autor sugere que as instituições policiais talvez 

sejam as únicas que não se modernizaram. Seguindo algumas ideias de Weber, 

Machado da Silva afirma que, o que distingue as burocracias modernas é que, nelas, 

o conhecimento deixa de ser pessoal, ele passa por um processo de racionalização e 

é expropriado, formalizado e separado dos funcionários-burocratas que o aplicam sem 

adotá-lo como parte de seus interesses (Ibid.). 

Não obstante, amparados pela incumbência de operar a função repressiva de 

controle social com extensa liberdade de ação, o conhecimento profissional dos 

policiais jaz pessoalmente apropriado por eles, como posse individual dos agentes, 

que administram informalmente sua reprodução e transmissão (Ibid., p. 78). Como já 

foi antecipado por Muniz (1999) e Caruso (2004), o saber policial é construído na rua 

e, assim, podemos dizer que a teoria é lapidada nas ruas, sendo a construção do que 

é ser policial e de como operar um produto dos próprios componentes, de acordo com 

                                                           
16 Muniz (1999, p. 57) fala sobre a construção do conhecimento do policial que se constitui na esquina, no 
cotidiano, de forma explícita e sem mediação com todas as dimensões daquilo que chamamos de humano. 
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suas orientações práticas e sua interpretação privada sobre as expectativas sociais a 

respeito da performance da função que lhes compete (Machado da Silva, 2011, p. 78, 

grifo meu). 

Contudo, o problema não parece ser apenas a conexão entre o alto da polícia 

e a baixa política, ou do caráter “pré-moderno” da Polícia Militar. Holloway (1997, p. 

23) afirma que o conflito entre as forças de ordem e os movimentos de contestação 

no Brasil advém da imposição de instituições burocráticas de controle aparentemente 

“modernas” em uma sociedade desprovida de outros atributos fundamentais da 

“modernidade”. 

O argumento de Muniz (1999, p. 61) corrobora o de Holloway (1997) quando a 

autora afirma que as hostilidades entre as forças policiais e os movimentos de 

contestação ainda diziam respeito à imposição de uma compreensão de ordem 

emanada das classes superiores e direcionada para o entendimento prioritário das 

demandas de segurança do próprio Estado, ou seja, da propriedade e não do indivíduo 

– cidadão, ou seja, dos direitos civis. Essa confusão entre o monopólio legal e legítimo 

do uso da força pelo Estado e o monopólio da constituição da ordem social 

cooperaram para realçar ainda mais as manifestações de repúdio e de revolta das 

camadas populares (Muniz, 1999, p. 60) 

Havia resistência individual e coletiva e podemos dizer que a guerra social entre 

polícia e povo jamais terminou. Era preciso reprimir esses atos e foi com essa 

finalidade que a Polícia Militar, a partir de 1831, passou a assumir a tarefa da 

repressão urbana. A estrutura da polícia fora moldada pelas necessidades do grupo 

que assumira o poder no Brasil após o império e, assim, ela se transformava no 

instrumento de coerção da autoridade do Estado em uma sociedade escravocrata cuja 

união era mantida pela dominação física da maioria pela minoria (Holloway, 1997, p. 

40-95- 96).  

É certo dizer que a Polícia Militar nesse sentido deu continuidade ao que já 

havia sido feito pelas forças policiais que a precederam. Ao desempenhar o papel que 

as classes abastadas demandavam dela, essas classes necessitavam de proteção e 

desejavam ordem mas, colocadas essas demandas no contexto de tempo espaço, o 

Rio de Janeiro possuía uma população composta em 40%  de propriedades, os 

escravos, e esses não tinham direitos civis, nem mesmo segurança pessoal. Em 
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verdade, a ampliação da capacidade do Estado de sustentar a ordem reduzia a 

segurança pessoal e as pequenas oportunidades que a vida urbana poderia 

proporcionar aos escravos. O aumento da capacidade do Estado de controlar as 

ações das pessoas abrangia os membros das classes inferiores não-escrava, pelo 

menos na medida em que seu comportamento preferido transgredia as normas postas 

pelo Estado (Ibid., p. 96- 97). 

Contudo, somente o cumprimento das exigências das classes abastadas não 

configurariam a identidade da Polícia Militar. A execução desses temas já havia sido 

desempenhadas, inclusive em maior grau e sem nuanças ou justificativas pelas 

instituições que precederam a nova polícia. A procura de uma identidade policial 

militar, como uma instituição da polícia moderna, não cessaria somente com a 

conformação de suas funções dirigidas às vontades das elites, era preciso ir além. 

Todavia, construir uma identidade que fosse desligada daquelas bancadas pelas 

forças policiais que a precederam não constituiria um caminho fácil.  

A PM ambicionava a manutenção de uma superioridade firme e pronta sobre os 

dominados, e esse objetivo só poderia ser alcançado mediante uma disciplina rígida 

como a militar, onde  dentro do próprio grupo incidisse um “ensinamento” à uma 

obediência “cega” mediante uma educação dirigida à subordinação e disciplina e nada 

mais (Weber, 2004, p. 356, grifos do autor). 

A Guarda Real de Polícia era subordinada à Intendência Geral da Polícia da 

Corte e do Estado do Brasil17, sob a responsabilidade do intendente de polícia,  

representante da autoridade do imperador e que abarcava poderes legislativos, 

executivos -polícia- e judiciais (Holloway, 1997, p. 46). Assim, o conglomerado de 

esferas de autoridades incorporadas na figura do intendente de polícia fez com que 

esta desenvolvesse métodos arbitrários no cumprimento de suas funções, 

característica que a Polícia Militar herdaria, apesar de também estimular a criação de 

novos dispositivos que amenizassem os excessos da guarda. 

Em maio de 1821, Dom Pedro I deu o primeiro passo para a regulamentação 

das práticas policiais e judiciais18, não obstante, mesmo após essa nova 

                                                           
17 Criada em 1808 (Ver Holloway). 
18 Em maio de 1821, após assumir como príncipe regente do Brasil, Dom Pedro I estabeleceu que as prisões só 
poderiam ocorrer por mandato judicial ou em flagrante, que as acusações formais contra todo detento 
precisariam ser realizadas no prazo de 48h após a prisão, que nenhuma pessoa seria encarcerada sem que fosse 
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regulamentação, cujo centro foi o refinamento e padronização dos procedimentos e o 

exercício da “força necessária” somente para conservar níveis de ordem e 

tranquilidade pública, a rejeição aos métodos praticados anteriormente não foi 

completa. Os anos entre 1808 e 1821 foi o momento em que as forças policiais tiveram 

uma construção e experimentação institucional importante, mas em seguida o 

problema passou a ser o de regular a força policial à qual haviam se confiado ampla 

autoridade no período de seu estabelecimento em 1808/09 (Ibid., p. 56- 57). 

Segundo Brodeur (2004, p. 484), ao contrário da ética policial, conceito 

estritamente normativo, o ethos policial engloba, concomitantemente, regras e 

aspectos exteriores de conduta, os quais são determinados por fatores contextuais 

(grifo meu). O princípio do ethos da polícia, no seu recurso à violência física, deriva 

do seu inevitável arbítrio do monopólio do uso legítimo da força. Inicialmente, a polícia 

goza de vantagem desproporcional sobre a maior parte daqueles contra quem ela 

desempenhará sua coerção, devido a esse desequilíbrio inicial, a polícia deve usar 

sua força com moderação para a preservação da sua legitimidade. Essas restrições 

se reforçam para produzir o ethos da força mínima necessária para o cumprimento 

das atividades de policiamento (Ibid.). 

Nessa noção de força necessária existe uma certa elasticidade na sua 

aplicação, ela se estica entre as duas determinações de orientações opostas: aquela 

que faz somente necessário e aquela que faz todo o necessário. Assim sendo, o uso 

prudente da força numa determinada situação poderia ser considerada brutalidade em 

outra (Brodeur, 2004, p. 484, grifo do autor; Holloway, 1997, p. 135). A elasticidade 

contida nessa noção foi um fator importante na construção da atividade policial ao 

mesmo passo que contribuiu para o desenvolvimento de práticas arbitrárias por parte 

da polícia no período de construção e experimentação da instituição policial - e que 

agora o governo tentava conter em alguma medida. 

As funções atribuídas à Polícia Militar já nos seus primeiros anos, indicava que 

o exercício delas desenvolveria hostilidades entre os membros da corporação e a 

sociedade sob a qual deveriam atuar. Uma dessas formas de hostilidade era física 

como as constantes agressões que os soldados da polícia atentavam contra os 

                                                           
devidamente condenado em tribunal aberto e que não seriam usados grilhões, correntes e tortura como forma 
de punição (Ver Holloway, 1997, p. 56). 
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indivíduos nas ruas, antes e após as prisões. E, embora o cenário das ruas figurasse 

um ambiente complexo para determinar os níveis admissíveis do uso oficial de 

violência, era esperado que os soldados de polícia soubessem lidar com o público das 

ruas empregando somente a força necessária, ainda que elástica, para compelir à 

obediência que deveria estar circunscrita, ela mesma, à lei, e a lei limitada pelo 

consentimento dos governados  (Holloway, 1997, p. 135-138; Muniz, 1999, p. 31, grifo 

meu).  

Essa dissonância sobre a força realmente necessária para execução das 

atividades policiais suscitaram um histórico de arbitrariedade e más influências 

derivadas daquele período cuja principal força policial era composta pela Intendência 

Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil. A concentração de poderes nas mãos 

do intendente de polícia fazia com que a regulação e controle das atividades policiais 

fosse exercida de dentro para fora, o que indica uma falta de transparência e de 

prestação de contas nessa regulamentação e controle.  

Como aponta Bretas (1997, p. 83, b), a cultura policial foi desenvolvida a partir das 

suas experiências cotidianas, sem que fosse seguida pela elaboração de meios de 

controle ou limitação de sua capacidade de ação, e deste modo, “quem só tem de 

prestar contas a si mesmo não tem de prestar contas a ninguém”19. O reflexo dessa 

regulamentação mal executada fez com que as influências fossem amplas ao ponto 

de deixarem um legado das práticas nessa corporação e, nem mesmo as mudanças 

de 1821 foram suficientes para apagar os “maus costumes” deixados por essa 

instituição, práticas que seriam encontradas nas forças policiais que surgiriam 

posteriormente.  

É certo dizer que o desenvolvimento das polícias não aconteceu de forma 

linear. Se por um lado houve avanços com a criação da Intendência Geral da Polícia, 

as atribuições dadas ao Intendente desta polícia podem ser consideradas retrógradas 

pela semelhança que traziam com o poder do imperador. Se em 1821 houve uma 

tentativa de regulamentar as práticas policiais e jurídicas, quatro anos depois houve 

mais um retrocesso com o decreto do novo intendente de polícia20 que concentrava 

                                                           
19 Brodeur, 2004, p. 485. 
20 Empossado em janeiro de 1825, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, baixou um decreto que ficou conhecido 
como “toque de Aragão”, este estabelecia o toque de recolher às 22h no verão e 21h durante o inverno assim 
como autorizava as patrulhas policias a interrogar todos os que fossem considerados suspeitos e a recusa de 
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em sua figura a autoridade de um espectro centralizador. Deste modo, parece correto 

afirmar que, o desenvolvimento das polícias se deu de forma pendular, entre 

melhorias e retrocessos, “erros e acertos”. 

Segundo Holloway (1997, p. 74), tanto a polícia civil21 quanto a  militar do 

Império tiveram como suas antecessoras a intendência Geral da Polícia, fundada em 

1808, e a Guarda real de Polícia, criada em 1809, instituições que de certa forma 

representavam a formalização dos exercícios que transcorriam do período colonial. É 

assim possível afirmar que houve uma considerável continuidade no funcionamento 

das novas estruturas.  

O fato é que a Polícia Militar é a instituição que tem continuidade institucional 

desde 1831 até o presente momento. Nesse longo trajeto, ela conservou um sentido 

de identidade corporativa e solidariedade interna que resistiu ao tempo. Todavia, não 

foram apenas essas noções de caráter militar que fizeram dessa instituição uma 

entidade sólida, junto a essas características se insere o fato dela ter desempenhado 

a sua parte do acordo que Caxias22 havia realizado com as lideranças políticas que 

detinham o poder do comando último da Polícia Militar: a instituição cumpriria o papel 

que dela se esperava com a devida eficiência e prontidão e, em troca, teria autonomia 

operacional, recursos materiais e humanos para exercer sua missão (Ibid., p. 144). A 

polícia de um Estado que se moveria como um grupo concreto, conecto e coeso, sem 

interesses divergentes entre os grupos e órgãos que o compõe, cujos códigos seriam 

cumpridos de forma unilateral, ou seja, sem negociações internas, sem transações ou 

sem mediações com o mundo externo, não fazem sentido hoje e não faziam no século 

XIX (Muniz, 1999, p. 47). 

A Polícia Militar, sobretudo a do estado do Rio de Janeiro, foi uma instituição 

pioneira em solo brasileiro. Ela representou o nascimento de uma polícia moderna que 

rompeu com os elos do império e a não separação dos poderes legislativos, 

                                                           
qualquer indivíduo a submissão do interrogatório seria considerada como resistência à autoridade, o que poderia 
fazer com que a patrulha utilizasse meios violentos se as ocasiões exigissem (Ver Holloway, 1997, p. 58). 
21 A polícia Militar dependente do ministro da Justiça, a quem seu comandante deveria responder , que, segundo 
o regulamento do Império poderia ser escolhido no Exército ou no próprio corpo mas que após o regulamento 
republicano, seria obrigatoriamente um coronel ou general do Exército. Essa independência da Polícia Militar ao 
chefe de polícia, ambos subordinados ao ministro da Justiça, era uma crítica frequente dos chefes de polícia 
direcionada à Polícia Militar, uma crítica que ilustra a rivalidade entre policiais militares e policiais civis existe 
desde os primórdios das instituições (BRETAS, 1997, p. 46). 
22 Major do Exército Luís Alves de Lima e Silva, que esteve no cargo de comandante da corporação de 1832 até 
1839 (Ver Holloway, p.98). 
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executivos e judiciários. Essa polícia constituía parte unificada do sistema policial que 

sustentava uma disciplina e organização interna, impondo a seus componentes a 

árdua tarefa de fazer o policiamento a qualquer hora e com qualquer tempo, 

encarando o adversário hostil e por diversas vezes perigoso, o público. E desse modo, 

a polícia se tornou um instrumento relativamente útil  para alcançar os objetivos da 

elite política civil que a criara (Holloway, 1997, p. 170). 

Contudo, ainda que mais bem preparada em relação às forças policiais anteriores, 

podemos afirmar que a instituição da Polícia Militar jamais conseguiu ser o 

instrumento de poder do Estado impecavelmente afinado, preciso e imparcial, como 

era pretensão de alguns líderes políticos. Apesar disso, admitindo que o tipo de Estado 

estabelecido, assim como o tipo de ordem pública concebida circunscrevem, em boa 

medida, os escopos e as formas de atuação da polícia, pode-se dizer que a Polícia 

Militar foi a melhor que a elite civil pôde alcançar (Holloway, 1997, p. 226; Muniz, 1999, 

p. 35).  

No pensamento militar implementado por Caxias, a solidariedade corporativista 

era uma técnica consciente relacionada com a organização, a constituição do moral e 

o espírito corporativo para alcançar a submissão fiel às ordens, dedicação ao dever e 

apoio mútuo diante do inimigo. Atributos úteis ao exército em campo de batalha, eles 

também o eram úteis na maioria das vezes aos soldados de polícia nas ruas do Rio 

de Janeiro Anos após Caxias propagar a solidariedade corporativista, a Revista 

Policial, lançada em 1903 e distribuída gratuitamente entre os praças, tinha como 

finalidade a construção da identidade do praça na organização (Bretas, 1997 a, p. 49, 

grifo do autor). 

“No patriótico intuito de tornar o soldado policial 

respeitado e querido pela população desta cidade, 

proporcionando-lhe a educação do espírito e incutindo-lhe no 

cérebro o caminho a traçar na sua delicada incumbência de 

garantir a ordem, prevenir os crimes e manter a moralidade 

pública” 23.  

                                                           
23 Bretas, 1997, p. 49, a. 
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Essa honra estamental carregada na disciplina militar era expressa 

normalmente pelo fato de que, acima de tudo, a PM prezava por um estilo de vida 

específico por aqueles que desejavam compor seus quadros e, ligadas a essa 

expectativa de como um membro dessa corporação deveria agir, o sistema da caserna 

funcionava como um meio de restringir o relacionamento “social” desses agentes 

(Weber, 1982, p. 219). Assim, a construção da tradição corporativista acompanhada 

de uma vida intramuros, separou a instituição da Polícia Militar da sociedade civil e, 

desse modo, gravou a mentalidade do nós versus eles, na mente da tropa em relação 

não apenas às agências rivais como o Exército, cujas atividades contavam com o 

apoio da população, mas ainda em relação à própria sociedade civil (Holloway, 1997, 

p. 146; Muniz, 1999, p. 56).  

Fato é que um dos aspectos fundamentais do processo de construção dos 

sistemas policiais modernos constituiu precisamente no afastamento entre as 

instituições policiais e a comunidade, concebida sempre como o lugar onde acontece 

o crime, enxergando o policial que se relaciona com a comunidade como aquele que 

é conivente com o delito. (Bretas, 1997, p. 25, a). 

Bretas (1997 b, p. 81) propõe uma mudança de abordagem que me parece útil 

ao escopo dessa pesquisa. O autor sugere uma passagem do estudo da polícia para 

o estudo do policial, onde se estruturariam os sentidos que conformam a ação policial, 

que independe em grande medida de estruturas organizacionais que não aquelas 

oferecidas pela polícia. Bretas (Ibid.). Ou seja, que o ambiente, um fator externo, 

interfere significativamente na conduta do policial.  

Desse modo, o trânsito inevitável do policial entre o mundo da caserna e aquele 

existente fora dele, ou seja, a relação do policial com esse mundo que não é conduzido 

pela disciplina militar, é um fator importante para o desenvolvimento da atividade 

policial. As características da cultura policial como o conservadorismo, o cinismo e o 

pessimismo, junto ao preconceito racial, a suspeita e o isolamento da comunidade é 

contrabalanceado pelo sentimento de solidariedade de grupo, o que no caso brasileiro 

é identificado pelo corporativismo militar das PMs24. No entanto, essas características 

da cultura policial não se arranjam pelo que os policiais pensam, mas por quanto deste 

pensamento é transformado em ação (Bretas, 1997 a, 81; Muniz, 1999, p. 35). 

                                                           
24 Policiais Militares. 
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Para finalizar, podermos ponderar que a atuação das polícias não era pautadas 

tão-somente pelo código que estabelecido pelas leis, principalmente pelo fato do 

próprio código não ser capaz de comtemplar o amplo dever policial. Para 

desempenharem esse dever, os agentes atuavam, para além do código legal o seu 

código próprio, construído, por um lado, segundo os valores compartilhados com a 

elite e seu padrão de comportamento, por outro lado, influenciado pela experiência 

pessoal adquirida nas ruas. A construção desses códigos complementa os códigos 

estabelecidos nas leis e, como veremos adiante, são essenciais para a atividade diária 

de policiamento. 
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1.3 AS PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E O SEU RECRUTAMENTO  

A composição das fileiras que formam as praças da Polícia Militar foi o elemento 

mais proeminente para a continuidade da instituição. Os novos recrutas se distinguiam 

daqueles que compunham as forças policiais que precederam a PM e, assim, eles 

compuseram o elemento básico que permitiu a proeminência da Polícia Militar como 

principal força coercitiva do Estado. Nesta sessão abordaremos como a construção 

dessas fileiras, com seus novos critérios de alistamento, estabeleceu um novo tipo de 

força policial em que a classe social é um elemento compreensivo central. 

A polícia havia herdado múltiplas características das instituições que a precedeu25, 

contudo, ao mesmo tempo, essa nova força policial se destacava justamente por se 

diferenciar dessas mesmas instituições. Essa distinção jaz essencialmente na 

composição das fileiras das praças que formam a corporação.  

Uma das antecessoras da Polícia Militar, foi a Guarda Real de Polícia, composta 

por praças que provinham das classes sociais inferiores livres - classe que também 

era alvo da repressão policial, algo que iria se repetir também com a PM. 

Acompanhando as orientações dos administradores civis e juízes que sustentavam o 

controle dessa força policial, os praças da Guarda Real dispunham de ampla liberdade 

para executar suas missões, fazendo uso de procedimentos que espalhavam violência 

e atrocidade nas ruas da sociedade e, sobretudo, sobre a população escrava 

(Holloway, 1997, p. 50). 

A seleção desses guardas, escolhidos mais pela sua reputação de serem 

“maus elementos” do que por sua vontade de serem “gente de bem”, era tão 

conflitante quanto os alvos das ações dos próprios guardas reais que consistiam, na 

maioria das vezes, em “vadios e ociosos” que eram facilmente encontrados à noite 

nos batuques que aconteciam com frequência pela cidade (Ibid., p. 48, grifo meu). 

Assim, a Guarda Real poderia ser composta por indivíduos das classes populares, 

mas executando as ordens assentadas pela elite que a criou. Assim os guardas eram 

os agentes que cumpriam ordens da elite e mantinham a ordem pública repelindo os 

comportamentos das classes da qual faziam parte, muitas vezes comportamentos 

                                                           
25 Entre elas a Intendência Geral da Polícia de Corte e do Estado do Brasil, criada em 1808, a Guarda Real de 
Polícia criada em 1809, a Guarda Municipal criada em 1931, a Guarda Nacional também criada em 1831, além 
dos grupos particulares que exerciam suas atribuições repressivas de forma individual ou organizada antes 
mesmo do aparecimento da polícia enquanto aparelho ligado ao Estado (Ver Holloway). 
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praticados pelos próprios guardas. Segundo Bittner (2017, p. 244), os policiais se 

valem da força somente contra as pessoas desprovidas de poder, seja porque é a 

necessidade é mais frequente ou porque é mais fácil. 

Com o início da centralização conservadora fundamentada pela lei aprovada 

pela Assembleia, em 6 de junho de 1831, o governo central passou a possuir amplos 

poderes para definir e manter a ordem pública. Esse novo momento político deu 

origem à novas forças de policiais como a Guarda Municipal26 e a Guarda Nacional 

Paramilitar27 com critérios para o alistamento diferentes daqueles estabelecidos pela 

Guarda Real de Polícia (Holloway, 1997, p. 75- 77, grifo do autor).  

A Guarda Municipal decretava que seus membros deveriam possuir as mesmas 

qualificações exigidas dos eleitores, ou seja, uma renda mínima anual de 2000$000, 

excluindo ex-escravos assim como aqueles indivíduos que já tivessem sido 

condenados por algum delito. Pensava-se que assim, a instituição garantiria que 

somente indivíduos das classes altas pudessem servir como guardas municipais. O 

trabalho desempenhado pelos guardas não era remunerado, apenas receberiam 

armas e munição custeadas pelo governo e serviriam quando convocados. Isso fez 

com que os praças da guarda tivessem que exercer outro ofício para garantirem o seu 

sustento (Ibid.). 

Uma lei estabelecida em 17 de julho daquele mesmo ano buscava remediar a 

desordem causada por motins policiais e a rebelião popular que tomava as ruas do 

Rio de Janeiro. Esta lei ampliou a habilitação ao serviço da Guarda Municipal que 

agora passava a receber jovens que não poderiam votar, mas que ainda assim 

pertenciam à mesma classe social dos demais membros, baixando a idade mínima de 

25 para 21 anos para os que fossem casados e, supostamente, independente dos 

pais, ou ainda para oficiais militares de carreira, formados em direito ou sacerdotes 

ordenados. A lei ainda fez com que a Guarda Municipal aceitasse os filhos 

dependentes, com idade mínima de 16 anos, de cidadãos que atendessem, entre 

outros, ao requisito da renda mínima para ser eleitor. Esses novos critérios de seleção 

abriu as fileiras da guarda a um grupo de homens de 16 a 24 anos, assim como outros 

                                                           
26 Projeto também oriundo dos desdobramentos da lei de junho de 1831 que visava a substituição dos soldados 
por guardas municipais civis como base da força policial em cada distrito policial (Ver Holloway, 1997, p. 76). 
27 Estabelecida em agosto do mesmo ano (Ver Holloway, 1997, p. 77). 
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mais velhos que ainda eram dependentes dos e apresentavam o mesmo interesse na 

manutenção da ordem que seu país (Ibid., p. 80). 

A mudança nos critérios de seleção da Guarda Municipal não foi a única medida 

tomada naquele momento como forma de remediar os episódios traumáticos ocorridos 

na cidade. A Guarda Real de Polícia foi extinta em 17 de julho de 1831 e agora, o 

novo Ministro da Justiça nomeado pelo governo da  Regência, Feijó, tinha um novo 

problema, o de preencher a função de policiamento exercida há mais de vinte anos 

pela Guarda Real de Polícia enquanto a cidade crescia e se transformava (Ibid., p. 81-

82). 

Assim, em 18 de agosto de 1831, o Parlamento aprovou a criação da Guarda 

Nacional Paramilitar, uma força policial que serviria em tempo parcial e trazia consigo 

semelhanças com a sua antecessora, a Guarda Municipal, quanto aos critérios 

adotados para o alistamento dos guardas. Do mesmo modo que a Guarda Municipal, 

a Guarda Nacional também não segregava formalmente as raças como acontecera 

nas milícias coloniais, não havia remuneração pelo trabalho prestado e, embora o 

governo enviasse os equipamentos necessários, os membros teriam de arcar com as 

despesas do uniforme. Como a escolha dos conscritos e a dispensa por motivos 

profissionais ou pessoais eram decididas por juntas locais presididas pelos juízes de 

paz28, eram amplas as chances de isentarem ricos e poderosos, assim como seus 

filhos, da obrigação de servirem como praças (Ibid., p. 88- 89- 101). 

Esse tipo de recrutamento pode acontecer, como Weber (2004, p. 359) ressaltou, 

por meio de uma relação associativa totalmente autônoma, fechada para fora, ou pode 

ocorrer- como foi o caso da Guarda Municipal e a Guarda Nacional Paramilitar e o que 

acontece em regra- de forma incorporada numa associação territorial, política, 

fixamente delimitada, como componente de sua ordem, ou melhor, de sua classe. 

Apresentados os critérios de alistamento da guarda fica claro que havia uma 

rede de proteção atuando no recrutamento da guarda, ou seja, eram recrutados 

aqueles indivíduos que não dispunham dessas prerrogativas e, de tal modo, se viam 

forçados a servirem à guarda. A pretensão do regime em tentar manter nas forças 

                                                           
28 Representante da primeira ruptura clara com a autoridade do monarca. Criado em 15 de outubro de 1827,a 
fonte de autoridade e legitimidade do juiz de paz, não provinha do monarca mas sim do povo que o elegia (Ver 
Holloway, 1997). 
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policiais as classes privilegiadas daquela sociedade, era dada pela finalidade da 

manutenção do status quo. A ideia de que esses indivíduos defenderiam a 

manutenção desta ordem que, afinal de contas, consistiria no mesmo que defender o 

próprio status quo, e na manutenção dos próprios privilégios ainda que sem 

remuneração pelo serviço prestado, estabeleceria, em verdade, o problema central no 

alistamento desses indivíduos.  

A direção dos interesses das classes pode variar muito, dependendo de se ter 

ou não desenvolvido da situação de classe29, uma ação comunitária por parte de uma 

porção maior ou menor daqueles que jazem do mesmo modo afetados pela “situação 

de classe”, ou ainda uma associação entre eles, da qual o indivíduo possa ou não 

esperar resultados promissores (Ibid., p. 215). Pois, como Weber (Ibid., p. 216) já 

havia assinalado, uma classe não constitui em si uma comunidade e tratá-la 

conceitualmente como se fossem equivalentes levaria à deformação da classe. Os 

indivíduos que organizam e mobilizam em prol de “sua classe” necessitam 

primeiramente reconhecerem-se como membros da mesma coletividade social, com 

os mesmos interesses e os mesmo adversários (Weininger, 2015, p. 128). Portanto, 

esperar que esses agentes, apenas por pertencerem à mesma classe social, fossem 

perseguir os mesmos objetivos dentro das guardas consistiu em uma expectativa 

ilusória. 

Após a crise política, muitos cidadãos se deram conta de que o serviço de 

guarda municipal não remunerado era um fardo e ficou claro que essa organização 

de civis voluntários era imprópria para intimidar as classes inferiores da cidade, que 

seus componentes não possuíam treinamento, disciplina, tempo ou mesmo inclinação 

para servir como força policial permanente numa cidade da dimensão, complexidade 

social e importância política do Rio. Em suma, considerava-se essas pessoas 

demasiadamente valiosas para desperdiçar tempo e energia com o trabalho policial, 

o qual deveria ser entregue aos “peritos na função” (Ibid., p. 90- 148, grifo do autor).  

Outro fator prejudicial à manutenção de indivíduos provenientes das classes 

elevadas nos quadros das forças policiais seria o próprio desenvolvimento almejado 

                                                           
29 A oportunidade característica de uma oferta de bens, de condições de vida exteriores e experiências pessoais 
de vida, ao passo que essa oportunidade é determinada pela quantidade e tipo de poder, ou da carência desses, 
de dispor de bens ou habilidade em benefício de renda de uma certa ordem econômica (Ver Weber, 1982, p. 
212). 
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para este tipo de instituição. Pois, uma vez que o desenvolvimento fosse completo, o 

modelo disciplinar conduzia ao afastamento dos membros da família e de todos os 

interesses econômicos privados, e por diversas vezes, à dissolução total das relações 

familiares. Sendo assim, os motivos que levaram a classe dominante a formar suas 

forças policiais com componentes de sua mesma classe acarretaria ao inevitável 

fracasso dessa força policial (Weber, 2004, p. 360).   

A Guarda Municipal foi apenas mais um exemplo desse antigo modelo de 

polícia, onde arranjos privados de poder eram conciliados com o modelo 

universalizante do Estado. O fracasso desse modelo fez com que a construção de 

alianças de classes fosse incontornável para que o Estado pudesse deter o monopólio 

do uso da força. A guarda falhou ao confiar a proprietários civis a reponsabilidade de 

policiar a cidade voluntariamente em regime de meio expediente, mostrando como 

eram importantes a hierarquia e a disciplina de um aparelho militar profissional, 

portanto, recrutado no interior das classes populares (Muniz, 1999, p. 53; Holloway, 

1997, p. 94). O fracasso dessas instituições policiais e a semelhança nos padrões de 

recrutamento, deixou  evidente que sustentar as forças policiais com uma base social 

composta por membros da elite era profundamente ineficaz para o desenvolvimento 

das forças policiais, seja pela falta de interesse dos membros destas no serviço policial 

voluntário ou mesmo por julgarem o trabalho que exerciam além do policiamento mais 

importante. 

Deste modo, o ministro da Justiça encarava a difícil tarefa de criar uma força 

policial que buscasse o equilíbrio entre resistência/repressão e entre as classes 

sociais. E, somente após essas duas tentativas frustradas com a Guarda Municipal e 

a Guarda Nacional que surgiu a Polícia Militar. Mesmo sendo uma substituta direta da 

extinta Guarda Real de Polícia, a Polícia Militar apresentava múltiplas diferenças e a 

principal mudança era encontrada nos praças que a compunha. A nova corporação 

era burocrática e profissional, estava subordinada ao ministro civil da Justiça, e não 

ao ministro da Guerra ou ao intendente da Polícia; seus praças não consistiam em 

conscritos do Exército e sim de recrutas alistados voluntariamente e que tinham 

melhor remuneração e condições de vida do que a maior parte das tropas do Exército; 

os soldados da corporação não estavam sujeitos a castigos corporais o que fazia a 

Polícia Militar uma unidade distinta. O mundo da caserna proporcionava a segurança 

de um teto e alimentação diária para os praças, mas o afastamento desses da 
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convivência social era objetivado pela suposta redução de influências contestatórias 

e oportunidades de corrupção  A remuneração pelo trabalho de polícia e o 

complemento de casa e comida nos quartéis, também dava aos praças da Polícia 

Militar uma renda semelhante à que os assalariados livres poderiam conseguir como 

balconistas ou artesãos mas, ainda que bem pagos, somente os integrantes das 

camadas inferiores da sociedade livre considerariam aceitável a renda de 18$000 do 

praça da Polícia Militar (Holloway, 1997, p. 93; Muniz, 1999, p. 55- 56).  

Ainda sobre os critérios estabelecidos para o alistamento das forças policiais, 

os soldados da Polícia Militar, diferentemente da Guarda Municipal e Guarda 

Nacional, desde o início eram provenientes das classes populares,  desempregados 

da população não escrava da cidade. Por isso, quando alguns ocasionalmente se 

comportavam de forma “popular”, acabavam ferindo a sensibilidade da classe que 

havia criado a instituição para cumprir suas ordens. E por isso foi introduzida a 

disciplina militar na nova polícia, com o intuito de garantir que os integrantes da força 

criada para fornecer segurança fizessem o que se esperava deles. Também fruto de 

uma tradição militar herdada da Guarda Real de Polícia, o período conturbado de 

1831/832 quando unidades do Exército regular ficaram encarregadas da manutenção 

da ordem pública, construiu um cenário oportuno para a implementação de um 

disciplina militar que seria uma forma de garantir certo nível de eficiência e disciplina 

no trato com as rebeliões das classes populares, sendo assim, alvo da repressão e 

origem social dos praças das tropas de polícia militar (Holloway, 1997, p. 96- 97). 

A Polícia Militar não poderia escapar ao problema que surge da interação entre 

polícia e ladrões: o suborno. Se um policial ganhasse algum benefício pessoal de 

alguém suspeito de afrontar as regras estatais e, em troca, não empregar a força 

coercitiva ou poupar o suspeito da punição, esse agente poderia ser acusado de 

rescindir um dos princípios fundamentais em que se baseava a polícia e, se fosse 

descoberto, seria severamente punido e até expulso da corporação (Ibid., p. 139- 140- 

141). A pobreza das classes sociais de onde emergiam os soldados da polícia junto 

ao cenário carioca do século XIX, ofereciam poucas oportunidades desses agentes 

tirarem vantagem pessoal de sua autoridade policial, mas poderia ser um fator para 

as tentações de suborno. O salário-mínimo garantido pelo trabalho na Polícia Militar 

poderia ser o suficiente para as classes populares livres se sentirem incentivadas à 

submissão da disciplina militar e ao isolamento ao qual os soldados estavam fadados. 
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A segregação dos agentes tanto física quanto social, confinados a um regime de 

caserna, permitia a muitos utilizavam seus salários para sustentar membros da família 

que viam raramente após o ingresso na corporação (Ibid., p. 141). 

O alistamento dos membros da Polícia Militar indica também a existência de 

considerável diversidade étnica-racial nas fileiras da corporação, que recebia 

indiscriminadamente pretos, mulatos, os de origem europeia e portugueses de 

nascimento. Contudo, o que esses homens tinham em comum, além da saúde 

razoavelmente boa e condição livre, era a origem na classe nas classes populares 

(Ibid., p. 163). Assim, pela primeira vez, as fileiras de praças de uma força policial não 

seriam compostas por voluntários ou membros das classes abastadas que exerciam 

seus deveres policiais por meio período e sem remuneração. Tudo isso porque, os 

praças da Polícia Militar derivavam das classes menos favorecidas, eram 

remunerados pelos serviços prestados à corporação e recebiam comida e abrigo. 

Embora houvesse uma continuidade institucional da Polícia Militar desde 1831, 

e ela possuísse o protagonismo no quadro de instituições coercitivas do Estado, a 

remuneração dos praças da força policial continuava inferior ao de trabalhadores livres 

qualificados e feitores de escravos, inferior até mesmo ao de artesãos escravos. Os 

policiais só tinham salário superior aos negros de ganho envolvidos em trabalhos 

servis. Somente em 1851 o salário do soldado da Polícia Militar foi aumentado para 

$800 por dia e, em 1865, somavam-se ao salário um pagamento adicional de $160 e 

uma ajuda de custo diária de $300, o que elevava a remuneração do soldado para 

1$260 por dia além da comida e alojamento dos quartéis (Ibid., p. 160,163). 

Com as transformações administrativas modernizadoras realizadas em 1890, 

fortalecida após o fim do império e com um aumento do efetivo para 1.705 homens- 

antes eram 1.539 homens- todos os servidores do aparelho policial tornaram-se 

profissionais assalariados, trabalhando em tempo integral (Id., p. 29). O acesso aos 

quadros da Polícia Militar acontecia por meio do alistamento voluntário de maiores de 

18 anos, mas apenas um terço da corporação poderia ser ocupada por estrangeiros 

com dois anos de residência no Brasil. Contudo, as duas alterações introduzidas no 

regulamento de 1901 modificam os critérios para a seleção dessas praças que 

consistiam unicamente na exigência de saber ler e escrever, a idade limite para o 

alistamento agora era de 40 e não mais de 45 anos e exigência do exame prático de 

armas na promoção do oficial (Bretas, 1997 a, 47).  
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Segundo Bittner (2017, p. 244), são extremamente complexas as motivações 

de serem conferidos imensos poderes nas vidas dos cidadãos a indivíduos que são 

angariados com a esperança de engajar-se em uma ocupação que possui baixo nível 

educacional. Ainda de acordo com o autor, decerto, “o fator mais importante seja a 

polícia ter sido criada como um mecanismo de se lidar com classes ditas 

‘perigosas’”.30 

Foi durante esse período que se desenvolveu, em diferentes frentes, a luta pela 

construção da identidade profissional do policial militar, tanto no nível de oficialidade 

como de praças. A continuidade da carreira na PM, ainda que fosse uma carreira 

militar, havia sido cingida pelas provas de capacitação estabelecidas em 1901, um 

advento que fez com que a consciência profissional que integravam os oficiais 

ocorresse de forma distinta da que funcionava nos corpos militares onde a origem de 

oficiais e praças é diferente (Bretas, 1997 a, p. 49). 

Naquele momento de luta pela profissionalização da PM, até mesmo a 

identidade do PM como funcionário público deixava de ser uma coisa sólida31. Um dos 

argumentos apresentados para descartar esses indivíduos como funcionários 

públicos seria o analfabetismo da maioria das praças e, quando esses cometiam 

algum ato violento no exercício de sua função, a penalidade para eles consistia na 

perda ou suspensão do emprego, o que neste caso poderia ser considerado um favor. 

Em suma, havia divergências quanto ao entendimento acerca do enquadramento do 

PM como funcionário público. Contudo, podemos concluir que “embora exerçam uma 

função pública, os praças policiais, todavia, não podem ser considerados funcionários 

ou empregados públicos na técnica do direito público administrativo” (Ibid., p. 50). 

Para Bretas (Ibid., p. 51), o motivo desta perda de status funcional é conferido 

pelos policiais a sua própria responsabilidade, como demonstra o primeiro Guia 

Policial, organizado em 1909: “o nenhum cultivo do policial, a ausência absoluta de 

interesse pelo serviço e o emprego escusado de violência- eis as causas da doutrina 

que lhe retirou o caráter de funcionário público”. E para essa instituição, a solução 

                                                           
30 Bittner, 2017, p. 244. 
31 Assim, o processo de profissionalização da praça policial manifesta-se também na questão jurídica de sua 
definição como funcionário público, uma discussão aparecia sempre que policiais militares eram processados no 
artigo 231 do Código Penal, o qual penalizava os funcionários públicos que cometessem violência no exercício de 
suas funções. BRETAS, Marcos Luiz. A Guerra das Ruas. Povo e Polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
Arquivo Nacional/Ministério da Justiça, 1997a. 
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relegada é sempre a concepção de uma nova identidade funcional (Ibid., grifo do 

autor). 

E, após apresentar a breve trajetória da PM até o momento, com seus avanços 

e recuos no desenvolvimento da atividade policial, não é fantasioso afirmar que novos 

dilemas foram surgindo após a abertura da polícia para as classes populares. Os 

policiais colaboraram na produção da desordem e, no cotidiano das ruas, a autoridade 

do Estado era questionada pela população e pelos policiais que desempenhavam o 

patrulhamento. Assim, a desconfiança e a emergência de um olhar punitivo do Estado 

em relação às polícias ainda eram reforçadas pela origem social dos praças, os 

homens armados provenientes dos segmentos considerados insurretos e indiferentes 

(Muniz, 1999, p. 54). 

1.4 ORIGENS SOCIAIS E SABERES POLICIAIS 

Entendendo classe como um conceito weberiano que engloba a relação com os 

bens econômicos, a capacidade de mercado nas relações de troca, o controle 

diferencial sobre a renda e o conflito sobre a distribuição, nesta sessão abordaremos 

como as origens sociais e os saberes policiais dos praças se articulam. Se por um 

lado é em sua atividade cotidiana que podemos buscar as origens do saber policial, 

parece também importante a compreensão dos seus lugares de origem. (Bretas, 1997 

a, p. 76). Quando Caruso (2004) realizou sua análise sobre a entrada dos futuros 

praças da PM, inicia sua análise com um questionamento próximo aquele que me fez 

iniciar a presente pesquisa: “por que homens e mulheres escolhem ser policiais 

militares no Rio de Janeiro?”32. E, por mais que alguns policiais pudessem referir-se 

à sua escolha profissional como “vocação” ou “tradição familiar”, a resposta à essa 

pergunta muitas vezes apontava a uma “necessidade de sobrevivência” (Muniz, 1999, 

p. 188, grifo da autora). 

Ainda que para muitos praças pudesse existir motivações iniciais para o ingresso 

na corporação associadas à um anseio em servir a Polícia Militar ou uma vocação 

para a atividade policial, isto não é excludente com a falta de oportunidades de 

emprego, a dificuldade nas classes populares para prosseguir os estudos, a 

importância da estabilidade proporcionada pelo emprego público e, principalmente, o 

medo de ficar desempregado. Essas foram as justificativas mais frequentes dos 

                                                           
32 Caruso, Haydée. 2004. p. 56. 
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agentes quando questionados acerca das motivações para o seu ingresso na Polícia 

Militar (Caruso, 2004, p. 57; Muniz, 1999, p. 188). Parece que o padrão no 

recrutamento dos praças da Polícia Militar de alguma forma se manteve desde o seu 

nascimento no sentido de que aquelas pessoas que recorriam à PM como uma 

possível carreira profissional continuavam sendo os mesmos indivíduos membros das 

camadas sociais menos favorecidas da sociedade carioca.  

Até 1999, o concurso público da PM exigia apenas o ensino fundamental o que 

significava uma excelente opção para àqueles que possuíam apenas essa etapa da 

instrução escolar, e que eram, em sua maioria, oriundos das camadas populares e 

muitos representantes da periferia da cidade ou da Baixada Fluminense (Caruso, 

2004, p. 58). E aqui se conservou-se o dilema apontado por Holloway (1997, p. 97), 

uma vez que o ingresso desses agentes oriundos das camadas inferiores sociedade 

significava que essas classes eram concomitantemente alvo da repressão e morada 

dos praças das tropas de polícia. 

Esse dilema é vivenciado pelo praça que, por um lado, não anseia estar numa 

instituição que é vista com “maus olhos” pelos seus vizinhos e, por outro lado, deseja 

a possibilidade de profissionalização e de serem respeitados heróis, aos olhos de seus 

pares e familiares caso passem ao largo da corrupção durante sua trajetória 

profissional (Caruso, 2004, p. 58). A entrada na Polícia Militar representava um meio 

de sobrevivência, de escapar do desemprego, de obter uma carreira profissional, de 

desfrutar da estabilidade oferecida pelo cargo de funcionário público e, até, de usufruir 

do status proporcionado pela atuação policial. Por isso, mesmo os policiais que não 

possuem as características que compõem o tipo ideal da Polícia Militar, uma ideia 

diretamente relacionada com a construção de um ideal de profissional, que na visão 

especialmente das praças, o distingue de outro serviço público ou mesmo de outro 

cidadão33, vão permanecendo na instituição (Ibid., p. 59). 

Aqui, em contraste com as classes, os grupos de “status” representado pela PM, 

são normalmente comunidades e, também em contraste com a situação de classe 

determinada somente por motivos econômicos, a situação de “status” engloba todo 

componente típico do destino dos homens determinado por uma estimativa específica, 

                                                           
33 Foi a introdução da corporativismo militar por Caxias que apartou a sociedade civil da Polícia Militar e com isso 
gravou a mentalidade do nós versus eles (HOLLOWAY, 1997, p. 146). 



52 
 

positiva ou negativa da honraria, o que representava mais um atrativo ao ingresso 

(Weber, 1982, p. 218, grifos do autor). 

Caruso (2004, p. 59) ainda aponta outra justificativa apresentadas pelos agentes 

para o ingresso na PM: prestarem concurso para soldado quando passaram pelo 

serviço militar obrigatório, seja da PM ou dos Bombeiros. Por se tratar de instituições 

militares, os agentes acreditam que poderão aproveitar o treinamento militar que já 

tiveram ao atuarem numa força militar estadual. E a possibilidade de o policial militar 

atuar em algum bico, onde na informalidade são assegurados os salários que superam 

a renda oficial (Ibid., p. 59- 62). 

Parece certo afirmar que as justificativas apresentadas pelos agentes quanto ao 

ingresso nos quadros da PM possuem, em grande medida, uma relação com os 

benefícios econômicos atrelados à atividade policial.  O caráter de classe aqui é 

importante pois os interesses e a experiência desses indivíduos que exercerão a 

atividade policial são significativamente afetados pelo futuro provável associado ao 

seu tipo de trabalho (Wright, 2015, p. 32). A situação de classe na qual esses 

indivíduos se encontram é, em última análise, uma “situação de mercado”, e “devemos 

reconhecer que o mercado de trabalho é de fato organizado em classes34” (Weber, 

1982, p. 214, grifos do autor). Sendo assim, o tipo de oportunidade que o mercado 

apresenta não é condição comum para a sorte individual como Weber afirma, pois, 

como pudemos observar, as oportunidades desses indivíduos eram baixas e, por 

conseguinte, as escolhas para o mercado de trabalho reduzidas. 

Ainda que o lugar legítimo das “classes” seja no contexto da ordem econômica, e 

o lugar dos estamentos seja o da ordem social, ou seja, dentro da esfera da 

distribuição de “honras”, dessas esferas, as classes e os estamentos influenciam-se 

mutuamente e à ordem jurídica, e são por sua vez influenciados por ela (Ibid., p. 227). 

No entanto, se estes fatores levam esses indivíduos a adentrarem os quadros da 

PM, outros elementos vão transformar esses agentes em policiais militares. O 

argumento policial de que o os PMs constroem seu próprio processo de formação 

institucional, combinando o conhecimento informal que contraem a partir da vida 

cotidiana com aquele que aprendem nas academias, reforça a necessidade do saber 

                                                           
34 Grusky; Galescu, 2015, p. 67. 
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construído nas ruas, a tarefa de tirar polícia35 que evoca linhas de personalidades 

valorizadas entre os PMs como a sagacidade, coragem, ousadia, intuição, destreza e 

obstinação. Essas conformam características pessoais fortes que possuem uma 

importância fundamental na subjetividade policial elaborada nas ruas, especialmente 

em meio aos PMs mais jovens (Caruso, 2004, p. 64; Muniz, 1999, p. 186). 

A formação policial tem sido tradicionalmente centrada na ideia de “treinamento” 

ou “instrução”, onde se procura a padronização de procedimentos na base de 

reproduções mecânicas, repetindo uma ideologia repressiva e punitiva, afastando dos 

policiais a capacidade reflexiva perante circunstâncias complexas (Kant de Lima apud 

Caruso, 2004, p. 73). Contudo, ainda que a disciplina militar exija um “adestramento” 

do indivíduo, com suas habilidades mecanizadas via “treino”, e uma orientação no 

dever à serviço de um objetivo, racionalmente calculado, de energia física e psíquica 

das massas uniformemente adestradas, essa disciplina não descarta um espaço ao 

entusiasmo pessoal e a incondicionalidade da entrega. Pelo contrário, elementos 

“morais” operam com meios emocionais de todas as espécies e são considerados 

como noções eficazes na execução de suas missões, como noções que “procuram 

influir na batalha mediante a ‘intuição’ e mais ainda mediante a condução da 

‘sensibilidade’ dos liderados para a vontade dos líderes36” (Weber, 2004, p. 357, grifo 

do autor). 

Assim, os agentes da ponta, os soldados, cabos e sargentos sabem que para 

tirar polícia de verdade, terão não só que desviar dos códigos de disciplina, como além 

disso buscar descaracterizar as possíveis indisciplinas, desconsiderando o formal 

como estratégia de sobrevivência diária (Muniz, 1999, p. 131; Caruso, 2004, p. 78, 

grifo da autora). 

Esse desvio dos códigos de treinamento geram uma imprecisão no padrão do 

comportamento policial, e essa imprecisão é fruto da relação entre o saber 

institucional adquirido pelo agente, o alto da polícia, e a baixa política da atuação 

policial, a política da decisão e da ordem, da avaliação das ocorrências que todo 

agente enfrenta (L’Heuillet, 2004, p. 13). O alto da polícia, com suas normas bem 

estabelecidas, constitui facilmente um padrão a ser seguido pelos agentes, no 

                                                           
35 “Tirar polícia” foi um termo utilizado por policiais entrevistados quando se referiam ao tempo que serviram à 
corporação ou ao tipo de serviço que prestaram dentro dela (Ver Jacqueline Muniz, 1999). 
36 Weber, 2004, p. 357. 
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entanto, a aplicação desses ensinamentos e princípios da atuação policial em 

situações reais necessitam da interpretação dos agentes antes de sua aplicação, e 

essa interpretação, mesmo seguindo as normas policiais, possui um caráter 

situacional complexo e assim, por comportar esses elementos pessoais e contextuais 

essa interpretação pode ser padronizada. 

Segundo Bretas (1997 b, p. 79), as polícias são desenvolvidas em diferentes 

contextos nacionais e locais, e, deste modo, criam diferentes elementos de 

diferenciação entre elas, no entanto, mesmo havendo essa demarcação, existe a 

construção de uma unidade a partir de diferentes experiências vivenciadas por seus 

agentes. Assim, segundo o autor, mesmo com toda variação institucional, parece 

haver uma formação de cultura profissional coletiva, portanto, podemos dizer que 

existe um alto da polícia seguido pelos policiais (Ibid., p. 81). 

Tanto Brodeur (2004) quanto Kant de Lima (1995) também afirmam a existência 

de um modo de operar composto por um conjunto específico de regras e práticas 

identificadas como ética policial. Contudo, de acordo com Kant de Lima (Id.) essa ética 

policial também servia como fundamento para o exercício de uma interpretação 

autônoma da lei, o que dava um tom particular à sua aplicação e, deste modo, a ética 

policial não poderia ser definida de forma homogênea no meio policial. 

Outro fator que contribui para a multiplicidade de éticas na interpretação da lei é 

dado pela própria execução da atividade policial. Como afirma Durkheim (1956 apud 

Grusky; Galescu, 2015, p. 73), as ocupações têm suas próprias culturas, incluindo 

determinadas ideias, usos, maneiras de ver as coisas e todas essas características 

são verdadeiras no desenvolvimento da atividade policial. Sobretudo porque o saber 

policial se encontra em estado de permanente construção, pois é ele construído na 

imersão das peculiaridades que as ocorrências ofertam, e dos casos voláteis e 

efêmeros com que lidam, portanto, é exigido do policial que este apresente uma certa 

adaptabilidade ou mesmo uma concessão ao improviso (Caruso, 2004, p. 78; Muniz, 

1999, p. 165). 

Esse conhecimento policial, que se abre às possibilidades para responder a 

qualquer demanda derivada do cidadão, é desenvolvido em um tipo de acervo que 

adquire uma marca pessoal, que surge como algo próprio e individualizado, deste 
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modo, ele confunde-se, em boa medida, com a trajetória individual de cada agente, 

que poderia estar associada às origens de classe (Muniz, 1999, p. 165). 

Assim, a ética policial funcionava mais como um instrumento da polícia, um 

elemento que permitia a identificação dela com um grupo que poderia ordenar 

gratificações simbólicas e materiais da sociedade em troca de seus serviços 

especiais, ou seja, o exercício de sua ética. Se fora do mundo da caserna as éticas 

policiais tinham essa função, dentro da caserna as diversas versões éticas existentes 

identificavam diferentes subgrupos que disputavam por recursos da própria polícia 

(Kant de Lima, 1995, p. 65).  

Esses subgrupos formados dentro da polícia, aos quais Kant de Lima (Ibid.) se 

refere como malhas, são compostos policiais dispersos que se articulavam de forma 

dissimulada para defender seus princípios éticos. Desse modo, a ética policial 

funcionava como um recurso para identificação, ou seja, ela reconhecia a polícia 

justamente como um grupo diferenciado diante do sistema judicial e da sociedade 

como um todo, e suas diversas versões internas forneciam estruturas de distinção e 

classificação dentro da própria polícia (Ibid., p. 66). 

O próprio fato de não haver somente uma ética operando na polícia e que essas 

éticas entravam em conflito por conceberem interpretações distintas das fórmulas 

usadas para interpretar a lei, reforça o caráter disperso que constrói esse dispositivo. 

As diferentes malhas empregavam práticas policiais, ligadas a diferentes tradições 

existentes na polícia do Rio originaram significados distintos do que constituiria uma 

conduta apropriada a ser obedecida pelos PMs pelas forças policiais em seu 

relacionamento com a população (Ibid., p. 66- 69, grifo do autor).  

Ainda que Kant de Lima (Ibid.) tenha feito sua análise abordando a Polícia Civil, 

essas malhas, as quais o autor se refere, também podem ser identificadas dentro da 

Polícia Militar quando identificamos os grupos formados pelos “tipos de polícia” que 

os agentes tiram dentro da corporação. Pois, se por um lado, existe o saber 

proveniente da trajetória institucional traçada pelo PM nas diversas funções 

executadas pelos policiais (operações especiais, choque, radiopatrulha, transito, etc.) 

e, por outro, há o conhecimento acumulado pelas experiências particulares construído 

a cada evento individualmente atendido, e que assentam um acervo de percepções e 

macetes que são distribuídos de forma heterogênea e particular entre os policiais, 
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podemos identificar aí também o desenvolvimento de malhas na Polícia Militar  (Muniz, 

1999, p. 166, grifo meu). 

Kant de Lima (1995, p. 71) também afirma que diferentes versões da ética policial 

poderiam ser identificadas pela existência dos múltiplos subgrupos na organização 

policial37 e, para o autor, essa multiplicidade de versões da ética policial demonstra 

como as essas práticas dependem das malhas internas e externas assim como o 

relacionamento desses agentes com o seu ambiente social e suas relações de classe. 

Deste modo, as malhas ainda operam como uma coletividade formada de indivíduos 

a fim de facilitar a busca dos interesses da classe à qual pertencem (Kant de Lima, 

1995, p. 75; Wright, 2015, p. 36, grifo do autor). 

Embora os policiais, sobretudo aqueles que operam nas ruas, utilizem os 

expedientes de preparo técnico aprendido nas escolas, o agente adquire, na prática, 

uma abordagem mais personalizada que leva em consideração as qualidades 

individuais como o sujeito policial ou a sua personalidade, a sua vivência pessoal, o 

seu interesse, a sua disposição para o trabalho, as suas aptidões, os seus 

temperamentos e ainda a sua afinidade com o tipo de trabalho executado por ele. 

Esses elementos irão compor o estilo pessoal de trabalho executado por cada PM 

(Muniz, 1999, p. 166- 167, grifos da autora). 

Como já foi dito aqui, as diferentes malhas existentes dentro da polícia competem 

pelo bom emprego de sua própria interpretação da ética policial, contudo, quando 

elementos externos ameaçam a instituição policial, essas diferenças são postas de 

lado. Assim, ainda que essas diferentes malhas possam competir pela aplicação de 

suas éticas e isso ilustre uma competição pelos recursos da polícia, quando a coesão 

da polícia como instituição é ameaçada por atores que não estão inseridos no mundo 

policial, os mecanismos do corporativismo militar que permeia toda a polícia são 

                                                           
37 Kant de Lima aqui fala especificamente da estrutura hierárquica de poder da Polícia Civil onde havia um 
relacionamento estreito entre delegados e a sua equipe, de modo que as relações pessoais com os seus 
superiores eram utilizadas repetidamente com o objetivo e obter privilégios no exercício profissional e nas 
atividades particulares (Ver Kant de Lima, 1995, p. 71). O uso dessa proximidade para fins pessoais figura algo 
mais complexo quando imaginado no contexto da Polícia Militar, seja pela hierarquia militar que por si só já 
divide de forma clara os membros da corporação através de suas patentes e, ainda pelo corporativismo militar, 
que insere o policial em um meio onde este se sente parte integrante como um topo (Ver Holloway, 1997; Bretas, 
1997 e Muniz, 1999). 
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acionados e, deste modo, reforçam a ideia de uma instituição como unidade coesa 

(Kant de Lima, 1995, p. 75, grifo do autor).  

No entanto, é preciso ressaltar que a escolha de uma ética policial representada 

por uma malha, em detrimento de outra ética concebida por uma malha distinta, não 

acontecia por meio de um entendimento que julgava uma ética superior a outra. A 

competição acontecia entre a defesa de cada malha acerca daquilo que seus 

membros entendiam como princípios éticos que mereciam ser defendidos e, dentro 

dessa competição, havia a disputa pelos recursos que a polícia possuía. Neste cenário 

de disputa, as corporações lançam mão de uma cultura própria, independente e pouco 

racionalizada, que está sujeita, de diversas formas, a decisões e trajetórias pessoais 

de cada policial e dos conflitos internos entre seus distintos grupos (Machado da Silva 

2011, p. 78). 

Nada obstante, em uma totalidade onde existem sujeitos que desempenham uma 

mesma ocupação pode surgir interesses em comum e esses podem ser perseguidos 

pelos indivíduos, em parte, pelo alinhamento a essa ocupação e a busca de 

finalidades coletivas (Grusky; Galescu, 2015, p. 74). Surge então uma nova forma de 

solidariedade, desenvolvida com o imperativo que as regras de moralidade 

ocupacional desempenham, liga os indivíduos aos subgrupos locais, como as malhas 

e, leva à tendência moderna que leva ao que Durkheim (1958 apud Grusky; Galescu, 

2015, p. 73) denominou como “polimorfismo moral”, compreendido como o surgimento 

de múltiplos centros de vida moral, específicos das diferentes ocupações (Ibid.). 

De acordo com Muniz (1999, p. 167), devido ao saber flexibilizado construído pelos 

agentes, diferentes alternativas de ação conseguiam conviver de forma simultânea 

sem que umas se imponham às outras ou sejam formuladas como superiores a priori. 

Todavia, a autora ressalta que essa flexibilização não pretende negar que os 

procedimentos universais apresentam a sua proficuidade e produzem resultados 

coerentes, apenas afirma que, a negligência dos elementos circunstanciais, em favor 

da aplicação exclusiva de princípios gerais, confere graves limitações à eficácia da 

ação escolhida. Por fim, o policial acaba por negociar a aplicação de sua ética e, deste 

modo, ele opera de forma semiautônoma uma vez que suas ações possuem 

limitações internas e externas, ou melhor, o policial possui uma autonomia prática, 

que nem a regra, nem a hierarquia é capaz de enquadrar inteiramente (Kant de Lima, 

1995, p. 75; Caruso, 2004, p. 122).  
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Deste modo, ainda que o “policial urbano especialista de rua” seja seguidor de 

um código de solidariedade com seus colegas membros da corporação, a 

personalização do saber prático de um policial é caracterizado pelo fato de que em 

cada esquina encontra-se um policial de ponta realizando o seu policiamento 

ostensivo e, desse modo, a natureza do trabalho policial é expressa na forma de 

trabalhar daquele policial, onde o agente faz uso de suas características individuais 

para desempenhar seu ofício (Skolnick; Bayley, 2017, p. 74; Caruso, 2004, p. 92, grifo 

do autor).  

Partindo da analogia apresentada aqui, onde as malhas são equivalentes aos 

diferentes grupos derivados das diferentes funções que os policiais exercem na 

corporação, ao tipo de polícia tirada, e da declaração acerca da interação social, que 

esta ocorre de forma intensa e desproporcional dentro das fronteiras ocupacionais e 

robustece deste modo as atitudes específicas, os valores e estilos de vida dos que 

exercem cada atividade (Grusky; Galescu, 2015, p. 92), é plausível imaginar que as 

éticas entre os policiais que operam nas ruas sejam diferentes daquelas defendidas 

pelos policiais que operam internamente na instituição.  

Segundo Rodrigues da Silva (2002) citado por Caruso (2004, p. 104), a divisão 

entre os policiais das atividades meio38, conhecidos como os burocráticos, se opõem 

aos policiais das atividades fim39, os operacionais e o capital simbólico40 do burocrata 

consiste na sua aptidão intelectual e capacidade administrativa, em oposição à força 

física e aptidão física dos operacionais (grifo da autora). 

Como apontou Brodeur (2004, p. 487), diferentemente dos oficiais do Exército 

cujo prestígio jaz não apenas na patente elevada, mas no papel desses em conduzir 

os homens em combate, os oficiais do corpo policial não gozam do mesmo prestígio. 

Os oficiais da polícia desempenham funções administrativas, de gestão e disciplina 

que não lhes conferem, junto aos seus subordinados, o mesmo prestígio que os 

oficiais militares competentes experimentam junto às suas tropas (Ibid.). 

                                                           
38 Atividades administrativas e burocráticas desempenhadas por policiais militares e que podem demandar uma 
formação acadêmica (Caruso, 2004). 

39 Atividades referentes ao policiamento ostensivo, aquele executado na rua pelos praças (Caruso, 2004).  

40 Bourdieu chamou de capital simbólico o momento em que diferenças de capital econômico e cultural são 
percebidas como diferenças de honra (Ver Weininger, 2015, p. 116). 
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O burocrata traz consigo o estigma do intelectual, do indivíduo que domina o 

mundo das leis e a lógica burocrato-militar, e o operacional traz o estigma do servidor 

braçal, aquele que só tem a oferecer seus serviços em forma bruta, que encontra-se 

no mundo das ruas e, partindo dessa lógica, os policiais explicitam que existe uma 

escala informal de prestígio na esfera policial, onde os indivíduos mais afastados das 

ruas terão maior facilidade de ascenderem na profissão, escalando graduações e 

patentes com mais rapidez (Caruso, 2004, p. 104; Weber, 1982, p. 213, grifos da 

autora). 

Aqui podemos observar como as atribuições que conferem prestígio aos policiais 

não são equivalentes às que poderiam conferir prestígio aos mesmos agentes fora do 

mundo da caserna. Já que, na maioria das vezes, entre os estamentos privilegiados 

da sociedade existe uma desqualificação de estamentos envolvida pela execução do 

trabalho físico comum (Weber, 1982, p. 224). Caruso (2004, p. 106- 105), de acordo 

com o argumento exposto pela autora, quanto mais próximo o policial atua do cidadão, 

menos qualificado ele é, uma vez que os mais qualificados, os intelectuais, atuam na 

atividade meio, ou seja, atividades administrativas e burocráticas, o que permite ao 

agente a já mencionada rápida promoção.  

O exercício da análise de classes é complexo e como afirmou Bourdieu, e foi 

exemplificado acima, ela não pode ser pautada exclusivamente à análise das relações 

econômicas; ao contrário, ela sugere concomitantemente uma análise das relações 

simbólicas, em linhas gerais acompanhando a definição de status outorgada por 

Weber (Weininger, 2015, p. 99).  

As situações de classe nas quais esses indivíduos estão inseridos indicam as 

posições sociais ocupadas pelos mesmos dentro de um tipo específico de relação 

social, que são as relações de classe e não apenas um atributo pessoal. Sendo assim, 

as posições sociais ocupadas pelos indivíduos dos quadros operacionais distinguem-

se dos burocratas não somente pela finalidade de suas funções, mas ainda pela 

“situação” dentro da relação de classe, ou seja, o lugar em que se encontram dentro 

dos padrões de estruturados de interação (Wright, 2015, p. 29, grifo do autor). 

Uma vez que essas promoções nos quadros de patente da instituição podem 

ser observadas como uma luta pelo poder, e que essa luta é condicionada pelas 

“honras sociais” que ela acarreta, compreendemos então que nem todo poder é 
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gerador de honras sociais (Weber, 1982, p. 211, grifo do autor). Outro fator ressaltado 

por Weber (Ibid., p. 219), foi o da honra estamental e o fato desta não precisar, 

necessariamente, estar ligada a uma “situação de classe”, pelo contrário, e como 

normalmente ela se opõe de forma acentuada à pretensões de simples propriedade, 

por exemplo. 

Com esta lógica, os operacionais, aqueles com força e aptidão física, os policiais 

que atuam nas ruas, ocupam um lugar mais elevado na escala informal de prestígio 

pois, o que é valorado nesta lógica é o pronto emprego para o combate. E, ainda 

dentro dessa dialética, a atividade meio, atividades burocráticas, são transformadas 

no locus privilegiado para alocar as mulheres policiais militares. Uma determinação 

que apenas reforça o estereótipo de que mulheres possuem mais habilidade para 

tarefas administrativas em virtude de sua disposição para a organização, seu cuidado 

com o ambiente e principalmente por possuir um corpo frágil que lhe impossibilitaria 

operar nas ruas  (Caruso, 2004, p. 105- 106- 107, grifo da autora).  

Já foi dito aqui que a escala de prestígio concedida pela patente ostentada 

dentro do Exército é distinta daquele que tem lugar no mundo policial. Isso acontece 

pois o militarismo praticado pelo Exército difere daquele praticado pela Polícia Militar. 

O militarismo da PM não é genuíno, mas sim construído de forma hibrida, numa polícia 

militarizada combinada com o ethos militar com um poder de fogo e, portanto, muito 

diferente daquele perpetrado pelo Exército. Embora exista a possibilidade de que a 

hierarquia, no caso da PM, seja utilizada com a finalidade de prejudicar o 

inferior/subordinado ou apenas quando convém (Caruso, 2004, p. 114; Brodeur, 2004, 

p. 486) 

O modelo hierárquico da Polícia Militar possui um sentido coercitivo 

responsável pelo afastamento dos círculos de praças e de oficiais. E se para os oficiais 

ela é valorizada como instrumento coercitivo, os praças a enxergam como um 

impedimento de ascensão profissional, assim como se traduzindo em submissão e 

dominação (Caruso, 2004, p. 124). A PM como previamente afirmou Caruso (Ibid., p. 

120), não é composta por dois grupos estagnes, o grupo de oficiais e o grupo das 

praças, mas sim, composta por diferentes grupos que atravessam a hierarquia formal 

e criam e recriam sua lógica de ação.  
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A divisão declarada dentro da PMERJ jaz no modelo hierárquico militar adotado 

pela instituição, no entanto, as malhas também operam como divisores de grupos com 

éticas distintas, assim a praça consegue sentir a segregação em vários níveis. 

Compreendendo que as relações de classe em sociedades concretas situadas no 

tempo e no espaço nunca são simples, esta análise de classes sobre a instituição da 

Polícia Militar do Rio de Janeiro buscou essas ramificações, procurando entender de 

que maneiras a classe exerce impacto sobre esses indivíduos (Wright, 2015, p. 27- 

35). Somente dentro da corporação foram citados pelo menos três impactos: a 

segregação proporcionada pelos grupos desenvolvidos pelos tipos de polícia que os 

agentes tiram dentro da corporação; aquela oferecida pelas patentes do modelo militar 

e, por fim, a facilidade, em certa medida, com que os agentes que operam nas 

atividades meio, atividades burocráticas, conseguem ascender mais rapidamente 

dentro da instituição, seja pelas habilidades que eles possuem ou pelos diplomas que 

dispõem. 

Apresentadas as motivações desses praças ao ingressarem na PM foi possível 

notar que a questão socioeconômica foi um elemento recorrente nas justificativas 

apresentadas. E, sabendo que o saber policial é construído pelos conhecimentos 

institucionais oferecidos pelas academias de polícia, mas que ele se desenvolve e se 

solidifica com o saber individualizado de cada agente, um saber que se encontra 

indissociável das características pessoais e da trajetória individual de cada agente. 

Deste modo, é possível dizer que a origem socioeconômica dos policiais militares 

influencia sim a performance policial que esses agentes executam.  

Fornecidos pela PM, os dados socioeconômicos referente aos praças ingressos 

na corporação compreenderá os anos de 2014 até a última coleta realizada em 2021. 

E, partindo do exame desses dados, uma análise entre as classes sociais e a polícia 

será desenvolvida, recobrando questões levantadas anteriormente, como o 

recrutamento e a criação de grupos dentro da instituição, assim como as novas 

questões oferecidas pela análise dos dados. Deste modo, a análise de classes aqui 

proposta pode operar não apenas como parte de uma teoria científica sobre interesses 

e conflitos, mas ainda como parte de uma teoria emancipatória de alternativas de 

justiça social (Ibid., p. 45). 
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2- OPERADORES DE CLASSE NA INSTITUIÇÃO DA POLÍCIA 

MILITAR   

2.1 UMA ANÁLISE SOBRE A ENTRADA DOS FUTUROS POLICIAIS 

MILITARES  
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro possui três formas de ingresso na 

corporação e todas são acessadas via concurso público. Essas entradas são divididas 

por áreas de atuação dentro da instituição, a saber, vagas referentes às atividades 

exercidas por profissionais da área da saúde, vagas destinadas à formação de oficiais 

e, por fim, as vagas destinadas aos soldados da Polícia Militar. 

Os candidatos conhecidos como “não combatentes” ainda possuem patente 

militar, como aqueles atuam na área da música, no entanto, seu concurso difere 

daqueles específicos para as funções de policiamento ostensivo (Caruso, 2004, p. 

29). Os candidatos que desejam atuar na área da saúde têm como pré-requisito para 

sua candidatura o diploma de graduação na área em que pretendem operar. Do 

mesmo modo, o pretendente à oficial deve ser graduado em direito para que possa 

submeter sua candidatura. A última forma de ingresso, e fundamento desta sessão, 

se destina aos candidatos à vaga de soldado da PM. Os pré-requisitos para a os 

pretendentes consiste somente no diploma do ensino médio, ter entre 18 e 30 anos, 

carteira de habilitação a partir da categoria B e uma altura mínima de 1,65 para 

homens e 1,60 para mulheres.41 

Nada obstante, como apontaram Abéles e Jeudy Maia (1997 apud Maia 2019, 

p.19) apontou, a compreensão de serviço público não possui a mesma definição nem 

mesmo em países europeus e é necessário distinguir as culturas que compõem cada 

estado nacional, assim como os processos institucionais por meio dos quais se 

aquiescem as burocracias quanto as configurações estatais de aprovação de seus 

agentes, para compreender este cargo público. Logo, para alcançar uma 

compreensão fiel do serviço público é necessário levar em consideração os aspectos 

materiais e ideológicos que agem na construção do estado a fim de estudar o mesmo 

a partir de suas práticas cotidianas e de suas representações que os grupos sociais 

levam consigo (Ibid.).  

                                                           
41 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Ano XL- Nº 101- Parte I. Quinta-Feira- 5 de Junho de 2014, p. 44. 
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O cargo de um Policial Militar é, sem dúvidas, um serviço público que se 

encontra elencado no quadro de desses serviços com definição complexa. Embora no 

Brasil a ocupação de um cargo no funcionalismo público garanta certo status de 

privilégio ao indivíduo, entre os próprios policiais existe a crença conformada de que 

a profissão deles configura uma ocupação de grau inferior (Bittner, 2017, p. 299). 

O modelo de concurso público foi implementado no Brasil pela reforma 

administrativa da década de 1930 e fez parte, de forma combinada, com uma extensa 

reforma educacional, executada pelo então Ministério da Educação e Saúde Pública 

do governo de Getúlio Vargas. Esse governo, preocupado em criar condições 

educacionais para fazer “nascer uma elite com nova mentalidade”, direcionou a 

reforma para o ensino secundário e superior42 (Maia, 2019, p. 65). De tal modo, essas 

reformas foram assentadas em uma questão crucial, a saber, a busca pelo mérito e 

pela racionalidade e, fazendo uso dessa justificativa, Vargas implementou novas 

técnicas e práticas governamentais de admissão ao serviço público, sendo o concurso 

transformado em um alegoria do sistema de mérito que se almejava implementar 

(Ibid., p. 79). 

Quando implementado nos anos 1930, o processo seletivo para o concurso 

público era de responsabilidade do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP) desde sua criação em 1938, o órgão ainda contava com o auxílio direto do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), este último vinculado 

ao Ministério da Educação e Saúde. Os concursos promovidos pela Divisão de 

Seleção43 prezavam pelo mérito e competência dos candidatos em seus processos 

seletivos e mantiveram a notoriedade no que diz respeito ao elevado nível de 

exigência das provas até hoje (Ibid., p. 66).  

O alto nível de exigência das provas do DASP tinha como resultado um número 

elevado de reprovados nos processos seletivos. Todavia, esse resultado não era 

notado como um atributo negativo pelos funcionários do DASP. A explicação oferecida 

                                                           
42 As reformas educacionais ocorridas durante o governo de Getúlio Vargas (1930- 1945 e 1951- 1954) 
privilegiaram o ensino das disciplinas de formação humanística clássica e visava substituir o aprendizado de física, 
química e ciências biológicas por meio do estudo dos discursos e relatos históricos de cidadãos e soldados nas 
construção de impérios póstumos (Schwartzman; Bomeny; Costa, 1984, p. 208). 
43 Criado para lidar com os concursos, o Departamento do DASP era responsável por cuidar de todo o processo 
de admissão, estabelecendo conteúdos e elaborando as provas dos concursos oferecidas pelo órgão (Maia, 2019, 
p. 66). 
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para as elevadas taxas de reprovação ficava sob a responsabilidade da baixa 

qualidade do ensino ofertado aos candidatos e a seu respectivo nível intelectual, 

abaixo do almejado (Ibid., p. 67). 

Maia (Ibid., p. 68) revela que, a manutenção dos altos níveis de exigência das 

provas pelo departamento, ilustra o viés elitista tácito na reforma educacional do 

período. Esse modelo de seleção da “nata da nata” instituiu um modelo de seleção de 

prova para concursos públicos amplamente empregado a partir de então nos 

processos seletivos da administração pública em todos os níveis, conferindo ao 

concurso legitimidade social como método de admissão. Podemos dizer então que, 

os futuros servidores públicos de elite se sentem dignos do recebimento de uma gama 

de privilégios, algo provocado pela passagem por um exigente processo seletivo que 

deriva da corporificação da autoridade estatal transmitida a esses sujeitos e que gera 

esse sentimento de distinção ao grupo (Id. p. 68, 22). 

Segundo Bomeny (1999 apud Maia, 2019, p. 66), o ensino médio era o melhor 

momento de recrutar essa elite que seria aperfeiçoada nas universidades. Almejando 

um sistema educacional que deveria corresponder à divisão econômico-social do 

trabalho, essa elite exemplar seria um guia que induziria por imitação o 

comportamento das massas (Schwartzman; Bomeny; Costa, 1984, p. 205-210).  

O concurso para a Polícia Militar, no entanto, não foi contemplado pelo plano 

de melhoramento destinado às elites implementado pelas reformas administrativas e 

educacionais.  Apenas recentemente o concurso da PMERJ passou a exigir que seus 

candidatos tenham concluído, ou que estejam prestes a concluir o ensino médio. Até 

1999, a conclusão do ensino fundamental era o suficiente (Caruso, 2004, p. 58). 

Tabela 1- Amostra representativa da escolaridade dos policiais da região 

metropolitana do Rio de Janeiro coletada entre janeiro e março de 2014 

Escolaridade dos Policiais Frequência  Percentual 

Ensino Fundamental (completo) 152 3 

Ensino Médio (incompleto) 170 3,4 

Ensino Médio (completo) 2.663 52,8 

Universidade (incompleta) 1.345 26,7 

Universidade (completa) 588 11,7 
Pós-Graduação (completa ou 
incompleta) 125 2,5 

Total  5.043 100 
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Fonte: Magaloni; Cano, 2016. 

Na Tabela 1 observamos que o nível de escolaridade dos policiais que atuam 

no Rio de Janeiro é baixo. Ainda que pequena, a porcentagem de policiais que não 

possuem o ensino médio completo ainda é presente no quadro da corporação. Entre 

os 5.043 policiais que possuíam as patentes de soldado, cabo, sargento, subtenente 

e tenente, a escolaridade daqueles que possuem o ensino médio completo, requisito 

básico para o ingresso na corporação, compõe o maior percentual da amostra com 

52,8% (Magaloni; Cano, 2016, p. 24). 

Tabela 2- Nível de escolaridade para pessoas com 25 anos ou mais (população em 

geral e policiais) 

 Censo 2010 Policiais  
 Frequência  % Frequência  % 

Sem escolaridade e 
ensino fundamental 
incompleto 

3.807.398 38,1 0 0 

Ensino fundamental 
completo e ensino 
médio incompleto 

1.735.282 17,4 305 6,6 

Ensino médio completo 
e ensino superior 
iniciado 

3.023.446 30,2 3.675 79,9 

Ensino superior 
completo 

1.435.229 14,4 674 14,5 

Total 10.001.355 100 4.654 100 
Fonte: Magaloni; Cano, 2016. 

Apesar disso, quando comparamos o nível de escolaridade dos policiais em 

relação a população em geral, concluímos que a polícia militar possui percentuais 

mais elevados como pode ser observado na Tabela 2. O que significa dizer que, os 

membros da Polícia Militar possuem, de forma proporcional, níveis de escolaridade 

superior ao da população geral. Deste modo, ainda que a Polícia Militar tenha aderido 

o concurso público como método de ingresso na corporação, a manutenção do padrão 

de recrutamento baseado majoritariamente em indivíduos das classes populares foi 

conservada ao transcorrer dos anos. As vagas continuam atraindo, ou sendo 

direcionadas, aos indivíduos com nível de escolaridade mediano. 
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2.1.1 Os níveis de exigência do concurso da PMERJ  

O baixo nível de exigência apresentado nos editais do concurso público para a 

Polícia Militar também pode ser observado na tabela da Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) onde são expostos os níveis de competência dos grupos 

ocupacionais para definir o nível de competência de cada grupo como pode ser 

observado abaixo na Tabela 3. O conceito de competência é utilizado na tabela da 

CBO opera em duas dimensões, a saber, nível de competência definido como função 

da complexidade, amplitude e responsabilidade das atividades desenvolvidas no 

emprego ou outro tipo de relação de trabalho; e domínio ou especialização da 

competência relacionado às características do contexto do trabalho como área de 

ciência, função, atividade econômica, processo produtivo, aparelhamentos, bens 

produzidos que identificarão o tipo de profissão ou ocupação44. 

Tabela 3- Grupos de ocupações e seus níveis de competência 

CIUO 88 

Grandes Grupos 1 

Sem especificação de 
competência pelo fato de os 

dirigentes terem escolaridade 
diversa e, portanto, níveis de 
competência heterogêneos. 

Grandes Grupos 0 

Exclusivo da Forças Armadas, 
Policiais e Bombeiros Militares, o 

nível de competência também não 
é definido, devido à 

heterogeneidade das situações de 
emprego. 

Grandes Grupos 2 Nível de competência 4 

Grandes Grupos 3 Nível de competência 3 

Grandes Grupos 4 a 8 Nível de Competência 2 

Grandes Grupos 9 
Nível de Competência 1 (não 

qualificados) 

Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações. 
A CBO leva em consideração a realidade brasileira para a recriação do modelo 

da Classificação Internacional Uniforme de Ocupações de 1988 (CIUO 88) um no país, 

já que existem ocupações que não possuem um nível de competência pré-definido na 

tabela da CIUO 88. No entanto, mesmo com os últimos avanços dos sistemas de 

trabalho além de uma compressão mais atualizada do que se entende por 

                                                           
44 Para classificar os grupos ocupacionais a CBO utiliza a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações 
(CIUO) de 1988, a qual usa como nível de competência a escolaridade. Os quatro níveis de competência 
apresentados pela CUIO são correspondentes aos níveis de escolaridade contidos na Classificação Normalizada 
de Educação (CINE) de 1976. http://cbo.maisemprego.mte.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf#6 
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“competência” que passou a pontuar mais densamente seu nível com base na 

complexidade das atividades exercidas e menos na escolaridade45, o nível de 

competência dos policiais militares continua indefinido como é ilustrado abaixo na 

Tabela 4. 

Tabela 4- Grandes grupos da CBO e seus níveis de competência 

CBO 2002 - Grandes Grupos / Títulos 
Nível de 

Competência 

0 Forças Armadas, Policiais e Bombeiros Militares Não definido 

1 
Membros superiores do poder público, dirigentes 
de organizações de interesse público e de 
empresas e gerentes 

Não definido 

2 Profissionais das ciências e das artes 4 

3 Técnicos de nível médio 3 

4 Trabalhadores de serviços administrativos 2 

5 
Trabalhadores dos serviços, vendedores do 
comércio em lojas e mercados 

2 

6 
Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça 
e pesca 

2 

7 
Trabalhadores da produção de bens e serviços 
industriais 

2 

8 
Trabalhadores da produção de bens e serviços 
industriais 

2 

9 Trabalhadores de manutenção e reparação 2 
Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações. 

O concurso da Polícia Militar não é o único concurso público que apresenta o 

nível médio de escolaridade como condição básica para a sua candidatura. Em 

consonância com os critérios da tabela do Relatório Anual de Informações Sociais, 

estão listadas na Tabela 5 as dez ocupações que, assim como o policial militar, 

pertencem ao funcionalismo público e possuem uma remuneração média inicial- sem 

o acréscimo de gratificações- entre três mil e cem reais e quatro mil reais, tal como os 

policiais. 

  

                                                           
45 Ver Informações Gerais da Classificação Brasileira de Ocupações em: 
http://cbo.maisemprego.mte.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf#4, acessado em 28/04/2021). 

http://cbo.maisemprego.mte.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf#4
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Tabela 5- Indivíduos com ensino médio completo e vínculo estatuário ativo no 

ano de 2019 e seus níveis de competência 

 
Ocupação Estatuária  

(Remuneração Média de  
R$ 3,01 a R$ 4,00) 

Número de 
Ocupantes 

Nível de 
Competência 

(CBO) 

1 
Professor de Nível Médio no Ensino 
Fundamental  

8265,55 3 

2 Auxiliar de Enfermagem  8131,86 3 

3 Assistente Administrativo  5979,85 2 

4 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil  5792,93 3 

5 Guarda-Civil Municipal  4966,38 Não Definido 

6 Agente de Trânsito  2862,55 Não Definido 

7 Técnico de Enfermagem  2631,92 3 

8 Auxiliar de Escritório, Em Geral  1812,83 2 

9 Técnico em Radiologia e Imagenologia  1448, 85 3 

10 
Professor da Educação de  
Jovens e Adultos do Ensino Fundamental  
(Primeira à Quarta Série)  

1781 3 

Fonte: Bases estatísticas do RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) com base nas ocupações 
catalogadas pela CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). 

Ainda que o processo seletivo para soldado da PMERJ seja pouco rigoroso no 

que diz respeito ao nível de escolaridade estabelecida, existe uma diferença entre o 

conhecimento que é exigido nas provas e aquele indispensável para a execução das 

funções que a ocupação determina. Já que, embora a escolaridade mínima exigida 

seja o ensino médio e que este seja o nível de escolaridade predominante no efetivo 

da PMERJ, de acordo com os dados fornecidos pela corporação 87% dos agentes 

que ingressaram na instituição entre 2014 e 2021 possuem o ensino médio completo, 

contudo, os demais números da amostra indicam indivíduos que já haviam ingressado 

no nível superior de ensino, outros que concluíram e alguns outros com cursos de 

pós-graduação e especialização.  

No que diz respeito às provas de concursos públicos, existe um caráter 

temporário e efêmero que caracteriza o conhecimento cobrado nelas uma vez que 

eles se mostram sem utilidade para o servidor público que é aprovado. Portanto, ainda 

que o concurso público possa aparentar ser um processo seletivo meritocrático, 

podemos concluir que, ao menos em parte, essa é uma premissa falsa. O 

funcionalismo público brasileiro possui um processo de ethos profissional que é 

iniciado antes mesmo da entrada efetiva dos sujeitos em suas referentes carreiras 

(Maia, 2019, p. 210, 23). 
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Talvez, um dos melhores exemplos sejam os concursos públicos da área 

jurídica onde, para obter a aprovação, é preciso acesso a um conhecimento 

especializado, que não se encontra disponível no mercado universitário. Deste modo, 

quando o candidato é aprovado, sente-se como que escolhido pois possui um saber 

exclusivo, excepcional, como alguém designado a tomar decisões livremente, sem 

que tenha que prestar contas senão a seus pares (Kant de Lima, 2011, p. 43). 

Maia (2019, p. 211) afirma que, durante o processo de preparo para o cargo de 

servidor público, os candidatos naturalizam o caráter temporário desse conhecimento 

necessário para a aprovação. Sendo assim, ao reconhecer que os conteúdos exigidos 

nas provas de admissão não possuem conexão estrita com a ciência do serviço 

público e que eles são descartáveis uma vez que o aspirante se transforme em 

servidor, podemos admitir que, os processos seletivos não nomeiam os candidatos 

mais preparados para as tarefas burocráticas (Ibid., p. 212). 

No entanto, no caso da seleção dos agentes da PMERJ, é correto afirmar que 

a corporação é formada por funcionários designados a realizar o que compõe um 

trabalho extraordinário, difícil e variável, o qual carrega imensas responsabilidades por 

consistir em uma corporação que precisa lidar com os mais diferentes tipos de 

problemas sob as mais complexas conjunturas, e que, ao lidar com tais problemas, os 

agentes trabalham com uma combinação de sua própria sorte, habilidade e 

julgamento. Deste modo, a polícia é composta por um corpo de funcionários a respeito 

dos quais se admite que não podem ser transgredidos ao executarem suas decisões, 

um poder que compete exclusivamente à eles (Bittner, 2017, p. 300). 

Esses aspectos do trabalho policial elucidam uma ciência adquirida no 

exercício da função, no trabalho ostensivo operado nas ruas, que se difere e se afasta 

do conhecimento burocrático e rotineiro de outras ocupações do funcionalismo 

público. Ao desempenhar sua função, o policial é requisitado para conferir medidas 

coercitivas para estabelecer soluções temporárias para problemas emergentes e cuja 

competência para interferir se desdobra para qualquer tipo de emergência, sem 

exceção (Ibid., p. 220). Sendo assim, o escopo do trabalho policial não somente 

excede as exigências iniciais do concurso que esses indivíduos prestaram como 

precisa se adaptar às necessidades de cada nova situação que se apresenta.  
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2.1.2 O processo seletivo da PMERJ 

Após a aprovação da candidatura do concorrente à vaga na Polícia Militar, a 

próxima etapa do processo seletivo é composta pela prova objetiva e a redação. Para 

seguirem no processo, os candidatos não podem obter zero em qualquer disciplina 

sendo necessária obtenção de um mínimo de 50% na soma das notas. Constituindo 

uma etapa inicial e eliminatória, é oportuno apreender como as questões são 

dispostas e como o conteúdo das mesmas são relevantes para o cumprimento da 

atividade policial. 

Tabela 6- Disposições das Questões 

Disciplinas Número de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Sociologia 5 

Geografia 5 

História 5 

Legislação de Trânsito 5 

Informática 5 

Direitos Humanos 5 
Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 

A disposição das questões colocadas nas provas e apresentadas na Tabela 6, 

elencam disciplinas que, de acordo com a PMERJ, influem sobre a atividade policial. 

Deste modo, o candidato à vaga na instituição necessita, para a sua aprovação, ser 

dono de um certo conhecimento prévio sobre temas que são comuns à essa atividade, 

seja para o agente que atuará nas ruas controlando o trânsito ou aquele policial que 

operará de forma interna dentro dos batalhões com os arquivos da polícia.  

Na Figura 1 observamos duas questões aplicadas durante o processo seletivo 

para a PMERJ no ano de 2014. Nelas foram requeridas noções prévias sobre a 

Constituição Federal de 1988, noções sobre direitos humanos referentes à Carta das 

Nações Unidas de 1945 e a aplicabilidade desses documentos. Esses conhecimentos 

elementares sobre o funcionamento da Constituição Federal exigidas do candidato 

jazem em conformidade com o que se espera de um policial, uma vez que a 

compatibilidade entre o conteúdo solicitado na prova e o seu aproveitamento no 

cotidiano da atividade da polícia é axiomático. Afinal, como já foi mencionado por 

Muniz (1999, p. 39), as policias atuam justamente no intervalo cujo espaço é o da 

construção própria da cidadania. 
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Figura 1- Questões 36 e 37 de direitos humanos do concurso público de 

admissão ao curso de formação de soldados na PMERJ de 2014 

 
Fonte: Prova branca do Concurso Público de Admissão ao curso de formação de soldados da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro CFSd/2014. 

Das quarenta questões de múltipla escolha contidas na prova, dez são de 

língua portuguesa, assim sendo, esta disciplina ganha uma importância maior. A prova 

apresenta quatro as questões abordando a gramática e seis abordando a 

interpretação de texto, ou seja, um assunto presente no cotidiano de qualquer 

indivíduo mas que, ao exercerem a ocupação de policial militar, o tema recebe 

contornos mais sinuosos uma vez que o serviço que desempenham envolve o 

exercício de uma capacidade única, da qual eles não compartilham com nenhum outro 

cidadão (Bittner, 2017, p. 236). A questão apresentada na Figura 2 ilustra o conteúdo 

exigido dos candidatos. 
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Figura 2- Questão 2 de português do concurso público de admissão ao curso 

de formação de soldados na PMERJ de 2014 

 

Fonte: Prova branca do Concurso Público de Admissão ao curso de formação de soldados da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro CFSd/2014. 

Outra disciplina considerada fundamental como pré-requisito para  atuação na 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é a geografia. Na prova, o candidato deve 

apresentar um conhecimento mais meticuloso sobre as regiões do estado do Rio de 

Janeiro. A relevância recaída sobre a ciência do lugar onde o futuro agente irá atuar 

é diferenciada e explícita para um policial militar já que, será nas ruas onde ele irá 

operar e construir o seu saber policial, sobretudo a polícia ostensiva que atua de forma 

capilarizada, individualizada e ambulante, sendo efetivamente exercida nas esquinas 

e ruas da cidade seja por agentes ou guarnições móveis (Muniz, 199, p. 130). 
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Figura 3- Questão 16 de geografia do concurso público de admissão ao curso de 

formação de soldados na PMERJ de 2014 

 
Fonte: Prova branca do Concurso Público de Admissão ao curso de formação de soldados da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro CFSd/2014. 

Como apontou Bittner (2017,p. 232), a visão de um policial orientando o trânsito 

em uma área movimentada da cidade incide em uma das experiencias mais 

corriqueiras da vida urbana. Dito isto, para além dos conhecimentos geográficos 

requisitados ao candidato, das noções básicas que um indivíduo que possui a Carteira 

Nacional de Habilitação da categoria A46 deve possuir, o aspirante à praça  também 

deve apresentar conhecimentos amplos sobre o controle do trânsito como ilustra a 

questão da Figura 4. 

  

                                                           
46 O porte da Carteira Nacional de Habilitação tipo A é pré-requisito para a inscrição no processo seletivo da 
PMERJ como consta no edital do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Ano XL- Nº 101- Parte I. Quinta-Feira- 
5 de Junho de 2014, p. 44. 
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Figura 4- Questões 27 e 28 de lesgilação de trânsito do concurso público de 

admissão ao curso de formação de soldados na PMERJ de 2014 

 

 

Fonte: Prova branca do Concurso Público de Admissão ao curso de formação de soldados da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro CFSd/2014. 

A sociologia também configura uma disciplina cujo conhecimento prévio é 

capital para o desenvolvimento da atividade policial, afinal, não existe um problema 

humano sobre o qual se possa asseverar que, de forma peremptória, não se 

converterá em um assunto de polícia (Ibid., p. 235). 

A polícia, de acordo com Bittner (Ibid., p. 220) é autorizada e requisitada para 

impor ou, dependendo do caso, empregar medidas coercitivas para estabelecer uma 

solução temporária para problemas em desenvolvimento, sem ter de permitir 

oposições de qualquer tipo ou submeter-se a elas e cuja competência para intervir se 

estende para qualquer tipo de emergência e cujo policiamento criminal ilustra uma 

atividade cuja assiduidade é baixa. Dito de outro modo, os deveres policiais possuem 

uma multiplicidade extraordinária e, portanto, a atividade policial consiste, 

majoritariamente, sobre o convívio com a sociedade a qual ela serve, na tomada de 

decisões de baixa visibilidade, especialmente como mediador dos conflitos que nela 

emergem (Ibid., p. 225, 230, 235). 
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Figura 5- Questão 11 de sociologia do concurso público de admissão ao 

curso de formação de soldados na PMERJ de 2014 

 
Fonte: Prova branca do Concurso Público de Admissão ao curso de formação de soldados da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro CFSd/2014. 

A atividade policial determina que os agentes, no exercício de sua função, 

realizem aquilo que somente os policiais estão autorizados à fazer e, por esse motivo, 

eles necessitam lidar com assuntos de importância categoricamente críticas, ao 

menos para os envolvidos com a acontecimento (Ibid., p. 245). Dito isto, a sociologia 

é observada como disciplina proeminente para a atividade policial na medida em que 

seu conhecimentos basilares contêm a capacidade de assessorar o policial quando 

esses necessitam resolver ocorrências que versam sobre episódios críticos. 

A sociologia está inserida no edital com peso equivalente às outras cinco 

disciplinas que formam a prova. E, como já foi elucidado anteriormente, o trabalho 

policial, sobretudo a atividade de policiamento, é privilegiado pelo conhecimento 

sociológico prévio dos agentes, como pode ser notado nas questões apresentadas na 

Figura 5 e Figura 6.  
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Figura 6- Questões 14 e 15 de sociologia do concurso público de admissão 

ao curso de formação de soldados na PMERJ de 2014 

 

Fonte: Prova branca do Concurso Público de Admissão ao curso de formação de soldados da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro CFSd/2014. 

As questões apresentadas nas provas da PMERJ exigem, portanto, saberes 

fundamentais acerca de temas de grande importância para o trabalho policial os quais 

serão acrescidos e aperfeiçoados no exercício de suas funções. No entanto, o 

processo seletivo para o ingresso na corporação é composto por diversas etapas que 

acontecem dentro da instituição. Após a aprovação da prova objetiva, redação, exame 

físico, psicológico, antropométrico e toxicológico é iniciado uma nova etapa no 

processo de seleção da PMERJ.  

Na etapa composta pelo exame social e documental, os policiais requerem aos 

candidatos a realização de um inventário pessoal onde eles devem disponibilizar 

todos os endereços onde habitaram, sinalizar pontos onde pode haver atividades do 

tráfico de drogas, além de um atestado de antecedentes criminais informando a 

inexistência de antecedentes criminais do candidato- o qual é aferido constantemente 

até a entrada definitiva do candidato na PMERJ. 
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O preenchimento do inventário pessoal consiste em um tipo de questionário 

volumoso onde o candidato retrata diversos aspectos de sua vida. Nele são 

declarados bens materiais como automóveis e imóveis, e são respondidas perguntas 

acerca dos familiares dos candidatos como a escolaridade dos pais, com quem os 

candidatos moram, o grau de parentesco e escolaridade dessas pessoas, se possuem 

familiares usuários de drogas ou com passagens pela polícia, se haviam policiais 

militares na família e, principalmente, os endereços que os candidatos frequentam. 

Em seguida, os dados são analisados e verificados pessoalmente por policiais 

à paisana que realizam oitivas com moradores dos locais informados a fim de saber a 

opinião dessas pessoas acerca da conduta do candidato. As perguntas feitas são 

sempre relacionadas a conduta pessoal do pretendente, por exemplo “você acha que 

a sua neta tem a cara da PM?” ou à respeito da conduta profissional da candidata no 

local de trabalho47.  

Além da averiguação dos dados, os candidatos- que passarem da fase 

referente à análise do inventário pessoal- devem coletar a assinatura de cinco policiais 

militares dispostos a preencher um documento fornecido pela PMERJ onde os 

agentes produzirão um texto expondo sua aprovação pessoal acerca da conduta do 

candidato em questão. Para a aprovação nesta fase, o candidato deve possuir as 

assinaturas onde constam as cinco arguições declarando que o candidato possui uma 

conduta harmônica com aquela requerida pela corporação.  

Nesta fase, é possível identificar um arquétipo que se repete, o da tentativa de 

manutenção do status quo da instituição. Desta vez, a manutenção acontece por meio 

da aprovação pessoal dos próprios agentes em relação aos candidatos à vaga na PM 

e não pela conservação de membros das classes privilegiadas da sociedade na 

corporação, os quais, supostamente, exibiam o mesmo interesse na manutenção da 

ordem assentada pela elite que a criou, como era feito na Guarda Nacional, 

antecessora da Polícia Militar. 

Após a produção do inventário pessoal levantado pelos candidatos, e da coleta 

de assinatura dos cinco policiais militares aprovando a conduta deles, a PMERJ 

realiza uma investigação social concluída por uma conferência onde o entrevistador 

                                                           
47 Informação coletada em entrevista com uma aprovada no processo seletivo da PMERJ de 2014 e que 
permanece aguardando a chamada para ingressar na corporação. 
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averigua o inventário feito pelo candidato. Concluída mais esta parte do processo, o 

candidato deve então aguardar o resultado da lista de aprovados publicada no site da 

corporação. Nesta parte do processo, os motivos para uma possível reprovação são 

diversos uma vez que a investigação minuciosa feita pelos policiais leva em 

consideração múltiplos aspectos da vida dos candidatos. 

Na última parte do processo seletivo, a identificação, os candidatos aprovados 

levam seus documentos para o ingresso na PMERJ. Nessa fase do processo, os 

policiais examinam os candidatos e fazem a identificação das características físicas 

deles onde declaram a cor da pele, dos olhos, locais de tatuagens, se houverem, etc. 

Apresentadas as etapas do processo seletivo para a Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, é plausível concluir que o concurso público para o ingresso na 

corporação é, inicialmente, simples como os demais concursos que estabelecem 

somente o ensino médio como nível de escolaridade mínima para a sua candidatura. 

A simplicidade é prontamente observada na escolha das disciplinas exigidas na prova, 

assim como o conteúdo delas como já foi exibido. Nada obstante, as fases seguintes 

do processo configuram uma triagem meticulosa realizada pela Polícia Militar, 

indicando um refinamento desse processo e, deste modo, um acréscimo no que diz 

respeito ao nível de exigência que se esperar encontrar no candidato que almeja 

ingressar na Polícia Militar.  

Como já foi apontado por Muniz (1999, p. 35), na atividade policial, existe 

apenas uma coletânea de saberes embrionários, o policial precisa aprender por si só 

a maior parte do que precisa saber para executar a sua função, ou seja, ainda que o 

conteúdo teórico dos saberes policiais sejam adquiridos por esses seja de suma 

importância para o cumprimento do seu ofício, o futuro PM irá desenvolver e 

aperfeiçoar esses conhecimentos majoritariamente no seu trabalho diário nas ruas. 
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2.2 O POLICIAL MILITAR COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

No Brasil, o conceito de funcionalismo público opera com a junção entre a 

admissão no concurso e a garantia de estabilidade que suscitou uma associação entre 

o mérito e o processo de admissão, algo que se manteve ao longo dos anos como 

uma das características centrais do funcionalismo público (Maia, 2019, p. 81).  Mesmo 

que não seja possível conferir ao concurso público a alcunha de um concurso 

meritocrático, Maia aponta que  

[...] É preciso indicar que o modelo de concurso adotado, somado à garantia 

de estabilidade e à promoção por antiguidade para o funcionalismo público, 

conformou uma concepção de mérito particular no âmbito do serviço público 

no país, na qual a aprovação em concurso surge como fator exclusivo do 

reconhecimento de quem possui ou não mérito” (Id.). 

O concurso da Polícia Militar, no entanto, diverge em diversos aspectos quando 

comparado aos concursos públicos direcionados aos cargos administrativos do 

Estado. Em sua tese sobre a preparação e aprendizados para o ingresso em 

concursos públicos, Maia (Ibid., p. 122, 123) relata que, a maioria dos candidatos dos 

cursos preparatórios são oriundos de bairros de classe média e classe média alta do 

Rio de Janeiro e Niterói, muitos têm as despesas do curso arcadas por terceiros e, 

além disso, a preparação para o ingresso no funcionalismo público é tida como um 

projeto familiar, seja no aspecto financeiro do financiamento, seja como motivação 

para a aprovação.  

No caso dos praças da PMERJ, os cursos preparatório buscam  aprofundar os 

conhecimentos dos candidatos nas matérias que compõem o edital das provas, a 

saber, redação, língua portuguesa, informática, sociologia, noções de direitos 

humanos, lesgilação brasileira de trânsito, geografia e história48. Contudo, o próprio 

curso preparatório já proporciona um recorte socioeconômico bem definido no que 

dizer respeito ao valor cobrado pelo curso. Maia (Ibid.) tem como foco de sua pesquisa 

                                                           
48 Plano de estudos do curso intensivo pré edital PMERJ- Soldado do Alfa Concursos. Disponível em: 
https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/pmerj-soldado-de-policia-militar-do-estado-do-rio-de-
janeiro?utm_term=pm%20rj%20curso&utm_campaign=PM+RJ+%7CS%7C+%7CCPA%7C+%7CVENDA%7C&utm
_medium=ppc&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_cam=12032496153&hsa_tgt=aud-
584896338931:kwd-
1217207831461&hsa_acc=3939007974&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_mt=e&hsa_grp=114520874285&hsa_ad=
490640575588&hsa_kw=pm%20rj%20curso&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakh4uIgHtJc8RgFIzk9YkI0PPV6
RdaUMrB2yCauRxQl-cXSWpZGDhwUaAqaYEALw_wcB. Acessado em: 06/05/2021. 

https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/pmerj-soldado-de-policia-militar-do-estado-do-rio-de-janeiro?utm_term=pm%20rj%20curso&utm_campaign=PM+RJ+%7CS%7C+%7CCPA%7C+%7CVENDA%7C&utm_medium=ppc&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_cam=12032496153&hsa_tgt=aud-584896338931:kwd-1217207831461&hsa_acc=3939007974&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_mt=e&hsa_grp=114520874285&hsa_ad=490640575588&hsa_kw=pm%20rj%20curso&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakh4uIgHtJc8RgFIzk9YkI0PPV6RdaUMrB2yCauRxQl-cXSWpZGDhwUaAqaYEALw_wcB
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os candidatos aos concursos públicos da burocracia fiscal, onde a abordagem é 

direcionada a cargos como o de auditor da Receita Federal cujo salário de R$ 

21.487,09 49 e cujo investimento no curso preparatório custa entre R$ 999,9050 e R$ 

1.791,36 51. Os cursos preparatórios para a PMERJ custam em média R$ 299,00 52e 

R$ 478,8053. 

Além disso, os próprios pré-requisitos pouco exigentes para a entrada na PM 

atraem, em sua maioria, indivíduos que enxergam a vaga na corporação como uma 

oportunidade de garantir a própria sobrevivência (Muniz, 1999, p. 188). Bittner (2017, 

p. 298), no entanto, afirma que, em verdade, essas pessoas estão aptas a servirem a 

uma polícia que é formada de indivíduos envolvidos em uma ocupação considerada 

inferior, cujo trabalho é fazer o que lhes é mandado, e cuja apreensão é conservar-se 

longe de problemas com seus superiores. 

No Brasil, as elites burocráticas se distinguiram pelos salários de grandes cifras 

e por uma série de privilégios de estado não oferecidos a outros servidores públicos 

e segmentos profissionais (Maia, 2019, p. 23). Os policiais militares indubitavelmente 

não compõem essa elite do funcionalismo público. Ainda que os membros da PM 

possam gozar de privilégios adquiridos pelo status de funcionário público, os salários 

desses agentes de segurança não tornam possível colocá-los junto à elite do 

funcionalismo. 

Ainda que o decreto federal nº 8877 de 1983 tenha constituído em domínio 

federal a estrutura e a função das Polícias Militares, a Constituição estabelece que as 

                                                           
49 Disponível em: https://folhadirigida.com.br/concursos/noticias/rf-mig/concurso-receita-federal-2021-
quando-sai. Acessado em: 10/05/21. 
50 Disponível em: https://www.grancursosonline.com.br/cursos/por-concurso/rfb-receita-federal-do-brasil-
auditor-fiscal-curso-completo-rota-
intensiva?utm_source=adwords&utm_campaign&utm_medium=ppc&utm_term&hsa_ver=3&hsa_grp=270202
76543&hsa_acc=4813290222&hsa_ad=346941551897&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-782608026696%3Adsa-
193731936023&hsa_kw&hsa_cam=435645383&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQj
ws-OEBhCkARIsAPhOkIbHs5Y9qIL2Dq-58sZkQY6p6TkCWJwhghzly2zLy5pEvfS9tmKzMBIaAr1hEALw_wcB. 
Acessado em:10/05/21. 
51 Disponível em  https://www.direcaoconcursos.com.br/concursos/concurso-receita-federal?gclid=Cj0KCQjws-
OEBhCkARIsAPhOkIa8eERY6Ef9dJuUJISZAKe_KrujFpgTl-XUq8cUcmWHQHzDCg_uaZIaAj1fEALw_wcB. Acessado 
em:10/05/21. 
52 Disponível em: https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/pmerj-soldado-de-policia-militar-do-estado-do-rio-
de-janeiro. Acessado em: 10/05/21. 
53 Disponível em: https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-completo-p-pm-rj-soldado-2021-pre-
edital/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ec-vd-gsh-DSA&gclid=Cj0KCQjws-
OEBhCkARIsAPhOkIbqph9S7g3wGumIRNmcbjudaFJ5avkJWsivn3dg-kb-2ng1hiHjNVIaAvRfEALw_wcB. Acessado 
em: 10/05/21. 
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polícias de cada estado são de responsabilidade do seu respectivo governador, ou 

seja, cabe a este definir a política salarial e o plano de carreira dos policiais e, sabendo 

que o orçamento ou mesmo a organização política dos batalhões dos estados são 

variantes pelos vinte e sete estados da federação, essas diferenças fizeram, ao longo 

do tempo, geraram um abismo entre os salários pagos em cada estado (Mazza, 2021) 

Tabela 7- Tabela remuneratória dos oficiais e praças da PMERJ de maio de 

2020 

Cargo Soldo  
Gratificação Regime 
Especial Trabalho 

Policial 

Auxílio 
Moradia 

Gratificação 
de 

Habilitação 
Profissional 

Máxima 

Remuneração 
Total Máxima 

Coronel  2.731,98 5.259,06 2.936,88 4.371,17 
15.299,09 

Ten. Coronel 2.458,78 4.733,15 2.643,19 3.934,05 13.769,17 

Major 2.212,90 4.259,83 2.378,87 2.434,19 11.285,79 

Capitão 1.991,61 2.987,42 2.140,98 2.190,77 9.310,78 

1º Tenente 1.792,18 2.688,27 1.926,59 1.971,40 8.378,44 

2º Tenente 
1.611,87 

2.417,81 1.732,76 1.773,06 7.535,49 

Aspirante Oficial 1.450,68 1.777,08 1.559,48 1.595,75 6.382,99 

Sub- Tenente  1.450,68 1.777,08 1.559,48 1.595,75 6.382,99 

1º Sargento  1.333,20 1.633,17 1.433,19 1.466,52 5.866,08 

2º Sargento 1.210,27 1.482,58 1.301,04 1.331,30 
5.325,19 

3º Sargento  1.100,99 1.348,71 1.183,56 1.211,09 
4.844,36 

Cabo 953,46 1.167,99 1.024,97 715,10 
3.861,51 

Soldado A/B/C 827,79 1.014,04 889,87 620,84 
3.352,55 

Soldado Aluno 682,99 836,66 734,21 0,00 
2.253,87 

Aluno Esfo. 953,46 1.167,99 1.024,97 0,00 
3.146,42 

Fonte: Caderno de remuneração dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, Maio de 2020. 

Sendo o objeto deste trabalho os praças da Polícia Militar, é importante que 

esses sejam observados como membros do quadro do funcionalismo público porém, 

o quadro de praças não fazem parte da elite deste grupo como pode ser observado 

no Tabela 7. Esse espaço é reservado para os fiscais da administração pública cujo 

processo de formação no qual o ethos profissional começa antes mesmo da efetiva 

entrada desses indivíduos em suas respectivas carreiras (Maia, 2019, p. 23). Por outro 

lado, o quadro de oficiais, cujo conjunto de remunerações pode chegar a cifra de 

quinze mil reais, pode ser considerada parte da elite do funcionalismo público estatal. 
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Tabela 8- Salários iniciais das Polícias Militares classificadas por estados em 2019 

Colocação Estado 
Salário 
Inicial  

1 Goiás R$ 5.767,18 

2 Brasília- DF R$ 5.245,41 

3 Acre R$ 5. 113,49 

4 Roraima R$ 5. 026,39 

5 Amapá R$ 4. 830, 16 

6 Mato Grosso R$ 4. 741, 25 

7 Tocantins  R$ 4. 711,45 

8 Rio Grande do Sul  R$ 4. 689, 22 

9 Santa Catarina  R$ 4. 581, 82 

10 Maranhão  R$ 4. 558, 58 

11 Rondônia  R$ 4. 232, 95 

12 Amazonas R$ 4. 227, 91 

13 Paraná  R$ 4. 180, 07 

14 Minas Gerais  R$ 4. 098, 43 

15 Alagoas  R$ 3. 744, 47 

16 Pará  R$ 3. 659, 58 

17 Rio de Janeiro  R$ 3. 452, 55 

18 Piauí R$ 3. 371, 21 

19 Sergipe  R$ 3. 370, 00 

20 Mato Grosso do Sul  R$ 3. 352, 53 

21 Ceará  R$ 3. 253, 51 

22 Paraíba  R$ 3. 202, 60 

23 São Paulo R$ 3. 143, 71 

24 Rio Grande do Norte  R$ 2. 904, 00 

25 Bahia  R$ 2. 837, 63 

26 Pernambuco  R$ 2. 819, 88 

27 Espírito Santo   R$ 2. 778, 43 

 

Fonte: Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

A Tabela 8 apresenta o quadro de salários iniciais das Polícias Militares com 

os vinte sete estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal54. Sabendo que a 

discrepância apresentada no valor dos salários se deve ao fato de que não há uma 

coordenação nacional sobre a as carreias da Polícia Militar (Mazza, 2021), no caso 

dos PMs do Rio de Janeiro, esses ocupam a 17ª posição na tabela com o salário inicial 

de R$ 3.452,55. Quando comparamos os salários iniciais dos PMs de toda a federação 

com a renda mensal domiciliar per capita da população residente como mostra a 

                                                           
54 A Polícia Militar melhor paga da federação possui uma explicação para além das pressões e motins policiais 
que reivindicam o aumento de salário. Diferente dos demais estados, os elevados salários da PM do Distrito 
Federal é paga com dinheiro da União (Mazza, 2021). 
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Tabela 9, é possível notar que a remuneração inicial de R$3.452, 55 dos agentes da 

PMERJ não pode ser considerada baixa somente no quadro de salários das Polícias 

Militares já que a renda domiciliar per capita da população em geral do Rio de Janeiro 

é de R$ 1.723. 

Tabela 9- Renda nominal mensal domiciliar per capita da população residente 

em 2020 

Unidades da Federação 
Rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita da população 
residente  (R$) 

Rondônia 1.169 

Acre 917 

Amazonas 852 

Roraima 983 

Pará 883 

Amapá 893 

Tocantins 1.060 

Maranhão 676 

Piauí 859 

Ceará 1.028 

Rio Grande do Norte 1.077 

Praíba 892 

Pernambuco 897 

Alagoas 796 

Sergipe 1.028 

Bahia 965 

Minas Gerais 1.314 

Espírito Santo 1.347 

Rio de Janeiro 1.723 

São Paulo 1.814 

Paraná 1.508 

Santa Catarina 1.632 

Rio Grande do Sul 1.759 

Mato Grosso 1.401 

Mato Grosso do Sul 1.488 

Goiás 1.258 

Distrito Federal 2.475 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Apesar disso, o quadro com as ocupações estatuárias com o maior número de 

ocupantes e renda média próxima ao salário inicial da PMERJ apresenta apenas duas 

ocupações com o nível de competência similares concedido ao concedido à ocupação 
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de policial militar. Não obstante, a Tabela 10 mostra que ocupações de guarda-civil 

municipal e agente de trânsito são atividades que também exercem funções de 

policiamento. Deste modo, a dificuldade em definir o nível de competência dessas três 

ocupações incide na dificuldade intrínseca na característica policial de cada uma 

delas.     

Tabela 10- Ocupações estatuárias com remunerações próximas ao salário inicial da 

PMERJ e seus níveis de competência de acordo com a CBO 

 
Ocupações Estatuárias Com   

Remuneração Média de  
R$ 3,01 a R$ 4,00 

Nível de 
Competência 

(CBO) 

1 Professor de Nível Médio no Ensino Fundamental  3 

2 Auxiliar de Enfermagem  3 

3 Assistente Administrativo  2 

4 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil  3 

5 Guarda-Civil Municipal  Não Definido 

6 Agente de Trânsito  Não Definido 

7 Técnico de Enfermagem  3 

8 Auxiliar de Escritório, Em Geral  2 

9 Técnico em Radiologia e Imagenologia  3 

10 

Professor da Educação de  
Jovens e Adultos do Ensino Fundamental  
(Primeira à Quarta Série)  

3 

Fonte: Bases estatísticas do RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) com base nas ocupações 
catalogadas pela CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). 

É correto dizer que para compor as fileiras da Polícia Militar recruta-se os 

indivíduos alicerçados na crença de que praticamente nenhuma pessoa pode ser 

considerada adequada a realizar tal tipo de trabalho, também pessoas com níveis de 

competência indeterminados e formação escolar média. Além disso, é transmitido o 

entendimento de que, o fato de os trabalhos desempenhados pelos recrutas serem 

bem ou mal desempenhados não são considerados um assunto de grande relevância, 

desde que eles aprendam, bem cedo, que dentro da polícia, é quase sempre 

improvável que um trabalho bem-feito venha a ser recompensado do mesmo modo 

que um trabalho malfeito venha a ganhar punição. Assim, para que os candidatos 

deixem de ver a entrada na Polícia Militar majoritariamente como um meio de 

sobrevivência é preciso recrutar por meios que possam ser atraentes e não que 

convenham para afastar as pessoas de habilidade, capacidade de ação e realização 

(Bittner, 2017, p. 300,301,302). 
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2.3 O PERFIL DOS AGENTES QUE ENTRAM NA POLÍCIA MILITAR  

A entrada voluntária desses indivíduos na corporação fez da Polícia Militar uma 

instituição distinta daquelas que a precedeu. No entanto, o perfil dos policiais militares 

do Rio de Janeiro foi, desde sua origem, composto por indivíduos que pertencem às 

classes populares da sociedade, como os desempregados da população não escrava 

da cidade como foi apontado por Holloway (1997) e Caruso (2004). Presentemente, 

são os indivíduos precariados, os quais Standing (2013)  se referiu quando descreveu 

essa classe trabalhadora que se constrói em meio à flexibilização e insegurança no 

trabalho, da renda precária e da ausência de identidade profissional que enxergam no 

trabalho do policial militar um meio de conseguir estabilidade no emprego e de direitos. 

Nesta seção, apresentaremos o perfil desses agentes que compõem as fileiras da 

corporação utilizando para isso uma continuamente uma amostra do universo de 

6.455 policiais praças ingressados na PMERJ entre 2014 até a última coleta fornecida 

pelo Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento realizada em 2021. Importante 

observar a ausência da discriminação de gênero nos dados coletados e fornecidos 

pela PMERJ. Esta deficiência ganha relevância na medida em que não foi possível, 

através dos dados informados, estimar se existe diferenças entre o nível de 

escolaridade entre os policiais do gênero feminino e masculino. 

Os dados, preenchidos de forma voluntária pelos agentes que entram na 

corporação, oferecem o número de agentes que autodeclararam seu tom de pele e 

escolaridade dentro da amostra. Dado o caráter voluntário do preenchimento, as 

categorias utilizadas pelos agentes não são as mesmas estabelecidas pelo IBGE para 

a classificação de cor ou raça. Neste levantamento os agentes utilizaram as seguintes 

categorias: amarelos, brancos, morenos, pardos claros, pardos escuros e pretos. 

Propondo uma análise mais concisa dos dados para esta pesquisa foram unificadas 

as categorias que dividiam pardos claros e pardos escuros em uma única englobando 

as duas amostras. 

Entre os declarantes temos 1.566 agentes que se identificam como pardos, 

seguido por 829 autodeclarados brancos, 243 se identificam como morenos, 227 

como pretos, 21 como amarelos e, o restante da amostra, 3.569 agentes, não 

declararam o tom de pela à corporação. O Gráfico 1 ilustra o percentual dos 

autodeclarados ingressos na corporação. 
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Gráfico 1- Distribuição dos Policiais ingressos na PMERJ de acordo com a 

autodeclaração da cor da pele 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Polícia Militar, 2021. Elaborado pela autora. 

Importante ressaltar o elevado número de agentes (3.569) que ingressaram na 

corporação entre 2014 e 2021 e não declaram o tom de pele à instituição 

representando assim 55,29 % da amostra além da ausência da discriminação do 

gênero desses policiais. Contudo, o quadro composto por aqueles que forneceram 

seus dados à PMERJ faz com que a corporação reproduza uma composição próxima 

àquela apresentada pela população do estado do Rio de Janeiro proporcionada pelo 

IBGE (2010) a qual exibe sua população com 48% dos indivíduos brancos, 39% 

pardos, 12% pretos e 1% amarelos ou indígenas55.   

                                                           
55 Essa composição étnico-racial não configura um caso particular da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
Em amostra correspondente à 232 respostas sobre a autodeclaração da cor da pele dos policiais militares de 
Minas Gerais coletada 2019, apresenta um contingente com o percentual de 46,1% de pardos, 44% de brancos, 
9,5% de pretos e 0,4% de amarelos. A Polícia Militar de João Pessoa na Paraíba também repete o microssistema 
representativo com uma amostra correspondente a 156 respostas, o que representa 21,1% do contingente de 
policiais operantes em 62 bairros da capital paraibana, onde 65% são pardos, morenos ou mulatos, 26% são 
brancos, 8% são pretos ou negros e 1% são amarelos (Ver Oliveira, 2021 e Silva, 2009). 
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Tabela 11- Distribuição dos Policiais Militares do Rio de Janeiro por escolaridade 

Escolaridade dos Policiais Frequência Porcentagem 

Ensino Médio Incompleto 4 1 

Ensino Médio Completo 5.607 87 

Superior Incompleto 271 4 

Superior Completo 438 7 

Superior Completo com Pós-
Graduação/Especialização 43 1 

Não Informado 92 1 

Total 6455 100 
Fonte: Secretaria de Estado de Polícia Militar, 2021. Elaborado pela autora. 

 

A escolaridade dos PMs do estado do Rio de Janeiro é composta 

majoritariamente por agentes que possuem somente o ensino médio completo, estes 

atores compõem o percentual de 87%, seguido por aqueles que concluíram o ensino 

superior com a representatividade de 7%. Os agentes com o curso superior 

incompleto formam 4% e aqueles que possuem curso superior com pós-graduação 

e/ou especialização representam 1% da amostra.  

Tabela 12- Escolaridade da População do Rio de Janeiro 

Escolaridade da População do 
Rio de Janeiro 

Frequência Porcentagem 

Ensino Médio Incompleto 2.636.255 32% 

Ensino Médio Completo e 
Superior Iniciado 

3.908.682 
48% 

Superior Completo 1.516.462 19% 

Não Informado 71.584 1% 

Total 8.132.983 100% 
Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela autora. 

Comparado a escolaridade dos PMs com a população civil do estado, em 

amostra do universo de 8.132.983 indivíduos, observamos na Tabela 12 que o 

percentual de indivíduos que concluíram o ensino médio e iniciaram o ensino superior 

compõem a maior parte da amostra com 48%, representando o maior grupo da 

amostra, tal como o grupo de policiais como demonstrado no Gráfico 3. Contudo, a 

diferença entre os dois gráficos é ressaltada no percentual de indivíduos que não 

concluíram o ensino médio e aqueles que concluíram o nível superior de ensino, 

grupos que representam 32% e 19%, respectivamente. Essa diferença, no entanto, 

pode ser explicada pelo edital para o concurso da PMERJ que exige ao menos a 

conclusão do ensino médios aos candidatos à praça. 
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Gráfico 2- Escolaridade da População do Rio de Janeiro 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela autora. 

Ainda comparando a escolaridade dos PMs com a população civil do estado, 

observamos que esta última possui percentuais proporcionalmente semelhantes aos 

da PMERJ. Em um universo de 3.908.682 pessoas que concluíram o ensino médio e 

iniciaram o ensino superior, 52,6% desses indivíduos se autodeclararam como 

brancos, deste recorte também se encontram 35,6% de pardos, 10,9% de pretos, 

0,76% de autodeclarados amarelos e 0,10% de indígenas como observado no Gráfico 

2. 

 Entre os indivíduos da população civil que concluíram o ensino superior, 

representando um universo de 1.516.462 indivíduos, os brancos representam 75,6% 

da amostra, embora representem 48% da população do Rio de Janeiro. 18,5% dos 

indivíduos pardos possuem ensino superior completo, no entanto, a população parda 

representa 39% do estado. Os pretos somam 5,2% da amostra mas representam 12% 

da população. A única representação percentual de escolaridade próxima da 

representação da população do estado foi encontrada no grupo dos autodeclarados 

amarelos, os quais somam 0,63% na amostra e representam 1% na população do 

estado como pode ser observado no Gráfico 2. 
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Gráfico 3- Escolaridade dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro de 

acordo com o tom de pele declarado pelos agentes

 

Fonte: Secretaria de Estado de Polícia Militar, 2021. Elaborado pela autora 

Entre os agentes que declararam a cor de sua pele, os pardos compõem o 

maior grupo dentro da PMERJ com 1.566 autodeclarados representando 24,260% da 

amostra. No Gráfico 3 observamos que o grupo possui 86,6% dos agentes nesta 

categoria com o ensino médio completo, seguido por 5,43% dos agentes com o ensino 

superior incompleto, 6,51% com o curso superior completo, 0,32% dos agentes com 

superior completo com pós-graduação e/ou especialização e 0,06% dos agentes 

pardos com o ensino médio incompleto. 

Quando comparamos esses dados com os da população civil do Rio de Janeiro, 

observamos que, em um universo de 3.908.682 pessoas que declararam a cor de sua 

pele, que concluíram o ensino médio e iniciaram o ensino superior, os civis 
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autodeclarados pardos somam 35,6% da população com o ensino médio completo e 

superior iniciado além de 18,5% da população com o ensino superior completo em um 

universo de 1.516.462 indivíduos. Esses percentuais fazem da população parda o 

segundo maior grupo entre os demais apresentados (IBGE, 2010). 

O segundo maior grupo da PMERJ é composto pelos agentes que se 

autodeclararam brancos com 829 agentes representando 12,84% do efetivo 

apresentado. Embora o grupo de agentes autodeclarados como brancos representem 

o segundo maior grupo da amostra, este é formado por indivíduos com níveis de 

escolaridade mais elevados quando comparado aos demais grupos que compõem a 

amostra. O maior percentual continua sendo o de agentes com o ensino médio 

completo representando 78,2% da amostra, 7,12% dos agentes com o ensino superior 

incompleto, 11,3% dos ingressos possuem o curso superior completo e 1,69% 

possuem o curso superior completo com pós-graduação e/ou especialização como 

observado no Gráfico 3. 

Comparando a escolaridade dos PMs autodeclarados brancos com a 

população civil do estado, é plausível notar afinidades nas porcentagens quando 

comparamos os números proporcionalmente. O grupo concebido pelos civis brancos 

representa 52,6% da população do Rio de Janeiro com ensino médio completo e 

superior iniciado e 75,6% dos indivíduos que possuem o ensino superior também são 

brancos. Deste modo, os números ilustram o grupo dos indivíduos autodeclarados 

brancos como o maior entre aqueles que concluíram as etapas de instrução escolar. 

O grupo dos autodeclarados morenos representa o segundo grupo com o maior 

nível de escolaridade entre os demais grupos e o terceiro em percentuais totais com 

243 agentes representando 3,765% da amostra. Os policiais morenos que possuem 

apenas o ensino médio completo representam 79,4% da amostra, seguido por 8,23% 

daqueles com ensino superior incompleto, 9,47% possuem ensino superior completo 

1,65% possuem curso superior completo com pós-graduação e/ou especialização 

como ilustrado no Gráfico 3. 

O grupo dos autodeclarados pretos é composto por 227 policiais representando 

3,517% dos agentes ingressados na corporação entre 2014 e 2021, dentre os quais 

0,44% possuem o ensino médio incompleto, 86,3% possuem apenas o ensino médio 

completo, seguido por 7,05% dos agentes com ensino superior incompleto, 4,41% 
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com o curso superior completo e 0,44% possuem curso superior completo com pós-

graduação, como demonstrado no Gráfico 3. 

Em um universo de 3.908.682 indivíduos civis que declararam a cor de sua 

pele, que finalizaram o ensino médio e iniciaram o ensino superior, 10,9% da amostra 

representa aqueles que se autodeclararam pretos, além de 5,2% daqueles que 

concluíram o ensino superior no estado do Rio de Janeiro em um universo de 

1.516.462 indivíduos. Este grupo é o terceiro maior grupo entre as divisões por raça 

(IBGE, 2010). 

O último grupo da amostra conforma também o menor número de indivíduos 

inseridos na mesma. Representando um universo de 21 agentes autodeclarados 

amarelos, concebendo 0,325% da amostra onde 4,76% da mesma possui o ensino 

médio incompleto, 81,0% dos indivíduos com o ensino médio completo, seguido por 

4,76% com o ensino superior completo como ilustrado no Gráfico 3. 

Comparando com a população civil autodeclarada amarela representada no 

universo já mencionado, indivíduos autodeclarados como amarelos que concluíram o 

ensino médio e iniciaram o ensino superior representam 0,76% da amostra, e a 

porcentagem de indivíduos deste mesmo grupo que concluíram o ensino superior é 

de 0,63%.  

Importante ressaltar a escolaridade daqueles que não declararam o tom de pele 

mas que compõem a maior porcentagem do universo de policiais que ingressaram na 

PMERJ entre 2014 e 2021. Entre os 3.569 agentes que configuram 55,29% da 

amostra, 86,6% deles possuem ensino médio completo, 5,83% possuem ensino 

superior completo, 2,55% têm ensino superior incompleto, 0,53% desses agentes 

possuem ensino superior completo com pós-graduação seguidos por 0,03% de 

agentes com ensino médio incompleto, sugerindo com isto que este nível de 

escolaridade possui o menor percentual entre todas as categorias de cor de pele. 

Também se faz relevante a apresentação dos dados referentes aos indivíduos 

que compõem a população civil e que declararam a cor de sua pele, porém, não 

informaram sua escolaridade. Segundo o IBGE (2010), a porcentagem dos indivíduos 

que declararam a cor de sua pele mas não sua escolaridade corresponde aos brancos 

com 45,37%, pardos com 41,57%, pretos com 11,72%, amarelos 1,26% e indígenas 

com 0,08%. 
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De acordo com os dados apresentados, é possível concluir que a Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro é composta majoritariamente por indivíduos que possuem 

o ensino médio como nível máximo de escolaridade além de ilustrar um efetivo 

predominantemente não branco. Desde 1960, em todas as faixas etárias e níveis 

educacionais considerados, a variável raça/cor evidencia que as oportunidades de 

acesso e promoção dos jovens pardos e, sobretudo, os pretos no sistema educacional 

são substancialmente menores quando comparadas às oportunidades de progresso 

dos indivíduos brancos (Ribeiro; Ceneviva; De Brito, 2015, p. 104). 

Deste modo, mesmo representando 31,867% da amostra, os agentes 

autodeclarados como não brancos possuem níveis de escolaridade menor que os 

12,84% representados pelos agentes que se autodeclaram brancos à corporação 

como pode ser observado no Gráfico 4. No entanto, de acordo com Osório (2009), 

citado por Souza, Ribeiro, Carvalhaes, (2010, p.79), os padrões de mobilidade de 

renda de brancos e negros são análogos e, principalmente, de curta distância, o autor 

então confere à origem social dos indivíduos o título de principal fator de reprodução 

da desigualdade racial de renda em razão do seu impacto na concretização 

educacional dos indivíduos. 

Gráfico 4- Escolaridade dos Policiais Militares ingressados entre 2014 e 2021 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Polícia Militar. Elaborado pela autora. 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro oferece uma diversidade étnico-

racial em suas fileiras de praças ingressados na corporação entre os anos de 2014 e 

2021. Com destaque para os membros não brancos que juntos compõem a maior 

parte do efetivo da corporação mas que, apesar disso, exibem níveis de escolaridade 

inferior aos membros brancos. Segundo Osório (2003 apud Souza, Ribeiro, 

Carvalhaes, 2010, p.80), existem diferenças expressivas nas chances relativas de 

mobilidade entre brancos e não-brancos e, segundo o autor, ainda existe a interação 
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entre classe de origem e raça dos indivíduos operando como elementos que 

influenciam na mobilidade.  

O percentual de agentes que possuem apenas o ensino médio como nível 

máximo de escolaridade pode ser elucidado pelo edital do concurso que exige 

somente o nível médio de escolaridade para todos os concorrentes mas não constitui 

a única justificativa, pois, segundo Souza, Ribeiro e Carvalhaes (Ibid., p.82), são 

justamente nos processos de aquisição de escolaridade que o efeito mais forte da 

raça e da origem são sentidos. Deste modo, a é possível afirmar que discriminação 

racial, ainda que não constitua o fator principal da baixa mobilidade social de 

determinados agentes, a manutenção das desigualdades raciais ao longo do tempo 

agem como travas que garantem a estabilidade das desigualdades no país (Osório, 

2009 apud Souza, Ribeiro, Carvalhaes, 2010, p.80).  

Como exposto anteriormente, a população branca possui mais níveis de 

instrução escolar do que a população não branca do estado do Rio de Janeiro, seja 

dentro ou fora da Polícia Militar, um dado que pode ser percebido como resultado da 

desigualdade de oportunidades educacionais entre pretos, pardos e brancos, ainda 

nos níveis básicos de instrução escolar, mantidas entre 1960 e 2010 e pode ser 

considerada uma das propriedades marcantes do quadro da estratificação 

educacional brasileiro (Ribeiro; Ceneviva; De Brito, 2015, p. 98).O grupo representado 

pelos autodeclarados pardos, embora representem a maior parte do efetivo ingresso 

com 24,260%, registra níveis de escolaridade inferior ao ilustrado pelos 12,84% do 

grupo representado pelos autodeclarados brancos, dados que podem ser 

considerados como uma microamostra da escolaridade da população civil do estado. 

O ensino médio completo registra o nível de escolaridade com o percentual mais 

elevado das amostras. A Tabela 11 ilustra 87% dos ingressos na corporação como 

indivíduos que possuem o ensino médio completo, ênfase que foi reproduzida dentro 

do Gráfico 3 que representa a escolaridade de todas as raças autodeclaradas por 

esses agentes, além da escolaridade da própria população civil do estado como 

representada no Gráfico 2. São, portanto, essas características que compõem parte 

das trajetórias individuais desses agentes que constituem elementos importantes na 

construção do saber policial e que, junto ao acumulo de experiências particulares, se 

encontram diretamente associadas às origens de classe desses agentes como será 

observado no capitulo 3. 
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3- “FAZENDO O SEU PRÓPRIO SALÁRIO”56  

3.1 UM PROBLEMA HIERÁRQUICO  

Como foi apontado por Soares (2015, p. 320), o formato de uma organização é 

sempre um componente significativo no estabelecimento de modelos 

comportamentais de seus membros, em maior ou menor grau, já que, determinadas 

ocupações, de acordo com Mills (1969, p. 74), envolvem poderes particulares sobre 

diferentes indivíduos no andamento real do trabalho, além de algumas dessas 

ocupações também exercem poderes específicos fora da área de trabalho, como é o 

caso da Polícia Militar por se tratar de uma instituição onde a discricionaridade e 

arbítrio distinguem-se por critérios intricados, dinâmicos e limites mutáveis. 

A organização interna das Polícias Militares reproduz o modelo utilizado no 

Exército Brasileiro onde a tropa é dividida em dois quadros: o dos praças, classificados 

por graduações e a dos oficiais, classificados por postos. Como mencionado 

anteriormente, este trabalho tem seu foco voltado para os praças da PMERJ os quais 

executam as funções de policiamento ostensivo geral, no entanto, a relação entre os 

membros dos dois quadros que compõem a instituição ganha relevância na medida 

em que essa relação também configura uma relação de classe como veremos adiante. 

O quadro hierárquico dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro é composto da 

seguinte forma: coronéis, tenentes-coronéis e majores que compõem o posto superior 

da hierarquia onde exercem as funções de comando, chefia direção; capitães, 

primeiros e segundos tenentes, compondo o quadro de oficiais intermediários onde se 

destacam por consistirem no principal elo de comunicação com o quadro de praças; 

aspirantes oficiais e alunos oficiais formam, portanto, o quadro de praças especiais. 

O quadro de praças é formado por subtenentes, primeiro sargentos, segundo 

sargentos, terceiro sargentos, os quais auxiliam e complementam as atividades dos 

oficiais, seja no setor administrativo ou no treinamento dos praças, além de 

desempenharem as atividades de policiamento ostensivo e, por fim, cabos e soldado 

de 1º e 2ª classe os quais são, basicamente, aqueles que executam as atividades de 

policiamento (Caruso, 2004, p. 26) 

                                                           
56 Expressão utilizada pela entrevistada aprovada no concurso da PMERJ ao se referir à autonomia dos policiais 
em atuarem nas horas vagas sob o regime do RAS e, com isso, acrescentarem os valores pagos pelas horas 
trabalhadas ao seu salário como policial militar. 
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Ainda que o modelo organizacional e comportamental copiado do Exército 

tenha sido implementado aspirando o desenvolvimento da instituição da Polícia Militar 

fundamentada em um modelo onde a solidariedade corporativista resultaria em uma 

técnica consciente pertinente com a organização, além da construção do moral e o 

espírito corporativo para alcançar a submissão devotada às ordens, dedicação à 

obrigação e apoio mútuo ante ao inimigo, a enorme maioria dos desafios encontrados 

pela polícia ostensiva estabelece táticas inexequíveis na estrutura militar uma vez que 

a função da PM é garantir os direitos dos cidadãos, prevenindo transgressões, 

apelando para o uso comedido e proporcional da força quando imprescindível, algo 

inviável em uma organização com uma centralização decisória, hierárquica rígida e 

estrutura profundamente verticalizada como a do exército (Holloway, 1997, p. 138; 

Soares, 2015, p. 322).  

No entanto, a hierarquia militar e seus regimentos disciplinares rígidos possuem 

também um lado eficaz, aquele identificado no sentido da responsabilidade, na 

qualidade da formação e no orgulho que os agentes sentem ao ser valorizado pela 

comunidade com a qual interagem (Soares, 2015, p. 322). A própria expressão “sentar 

praça” teve como origem a ideia de que os jovens rebeldes deveriam servir a Polícia 

e ao Exército para que, por meio da hierarquia e disciplina imposta pelo militarismo, 

esses indivíduos viessem a se tornarem cidadãos responsáveis (Caruso, 2004, p. 26). 

Contudo, as entradas desiguais para o ingresso no quadro de oficiais atualmente 

complexificam de maneira veemente a ascensão ao estrato superior da Polícia Militar 

(Soares, 2015, p. 330). 

No Brasil, existe um abismo separando os salários dos praças do salário dos 

oficiais na maioria dos estados. A diferença média entre a base, composta pelos 

praças, e o topo da carreira, composto pelos oficiais, é de seis vezes (Mazza, 2021). 

Considerando a média dos salários mais altos dos estados com a média dos salários 

mais baixos, o Rio de Janeiro apresenta uma distância de 35 vezes. Nesse estado, a 

maior remuneração de um PM corresponde ao valor de 42, 6 mil reais, enquanto o 

menor valor é de 1,1 mil reais57. Ao tratarmos as ocupações como fontes de renda, é 

necessário admitir que elas estão conectadas com a posição de classe e, uma vez 

que elas frequentemente transportam uma esperada parcela de prestígio, seja dentro 

                                                           
57 A Secretaria da Casa Civil do Rio de Janeiro não informou as patentes que correspondem aos valores 
mencionados (Mazza, 2021). 
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ou fora do trabalho, elas também se tornam importantes para a posição do status 

ocupado (Mills, 1969, p. 71). 

A polícia foi, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, organizada 

como uma instituição militar à semelhança do exército, da qual ela é considerada força 

reserva. Contudo, dada as finalidades distintas das duas instituições e, sabendo que 

o melhor formato organizacional é aquele que melhor serve às finalidades da 

instituição, a reprodução do modelo militar na polícia estabelece uma avaliação 

irracional do escopo da instituição pois, embora a hierarquia militar seja teoricamente 

rígida em sua concepção, em termos práticos este modelo organizacional é 

prontamente adaptado pelos agentes que operam na ponta (Soares, 2015, p. 322). 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, ao mimetizar o 

modelo das Forças Armadas, a PM congregada à situação fiscal das Unidades da 

Federação, provoca uma enorme distorção operacional. Ainda de acordo com o 

anuário, o Rio de Janeiro possui 6,2 vezes mais cabos e sargentos do que soldados 

atuando na corporação, ou seja, existem mais comandados do que comandantes na 

tropa, uma vez que é função dos sargentos comandar tanto soldados como os cabos.  

Esse excedente que ocorre em relação ao número de comandantes sobre o 

número de comandados acontece, sobretudo, pela falta de novos concursos, contudo, 

a promoção de patentes também é utilizada como um mecanismo de solução 

improvisada para o aumento de salários da PM. Assim, Os dados apresentados acima 

revelam que a presença elevada do número de sargentos em comparação com o 

número de cabos e soldados ilustra, portanto, a disfuncionalidade da carreira na 

Polícia Militar uma vez que, em última instância, as três patentes acabam exercendo 

as mesmas atividades (Mazza, 2015). 

Existem no Brasil 406 mil policiais militares, 93 mil policiais civis e 55 mil 

bombeiros, além de 96 mil policiais penais e 12 mil peritos técnicos e, dentre esses 

profissionais, apenas 1% possui remuneração acima de 27,3 mil reais, este 

configurando a importância máxima paga às carreias do Estado. Dentro desse grupo, 

existe um grupo ainda menor com 631 servidores que recebem mais que 39,2 mil 

reais. Esse grupo que compõe a classe mais elevada das polícias se concentra, 

principalmente, nos estados que pagam os mais altos salários para aqueles que 

ocupam o topo da carreira da Polícia Militar, a saber, Goiás, Amazonas, Paraná e 

Mato Grosso, como pode ser observado na Tabela 13 (Ibid.). 
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Tabela 13- Remuneração bruta mínima, máxima e amplitude das 

remunerações das Polícias Militares por unidades da federação em 2021. 

Brasil e 
Unidades da 
Federação 

Polícia Militar 

Mínimo Máximo Amplitude 

 
   

Brasil 2.462,83 39.119,37 15,9 

    
Acre 4.451,74 31.706,69 7,1 

Alagoas 3.064,88 37.493,82 12,2 

Amapá 2.570,00 26.180,04 10,2 

Amazonas 3.000,00 38.032,24 12,7 

Bahia (4) ... ... ... 

Ceará 3.158,08 30.892,43 9,8 

Distrito Federal 3.841,60 38.480,77 10,0 

Espírito Santo (5) 2.748,33 25.324,55 9,2 

Goiás 5.800,40 36.636,42 6,3 

Maranhão 4.558,24 29.542,88 6,5 

Mato Grosso 3.248,42 38.271,65 11,8 

Mato Grosso do 
Sul 2.495,27 39.119,37 15,7 

Minas Gerais 2.800,04 38.593,01 13,8 

Pará 2.530,53 39.043,03 15,4 

Paraíba 2.462,83 34.071,62 13,8 

Paraná (6) (7) 3.277,88 35.982,09 11,0 

Pernambuco 2.819,88 33.897,69 12,0 

Piauí 2.463,33 33.421,19 13,6 

Rio de Janeiro (4) 1.193,36 42.689,93 35,8 

Rio Grande do 
Norte 3.157,80 31.191,05 9,9 

Rio Grande do 
Sul (8) ... ... ... 

Rondônia 2.481,08 25.205,09 10,2 

Roraima 3.732,96 27.952,85 7,5 

Santa Catarina 2.752,41 37.706,74 13,7 

São Paulo (6) 2.481,94 38.998,25 15,7 

Sergipe 2.478,98 38.858,21 15,7 

Tocantins 4.758,56 38.679,74 8,1 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2021. 

O Rio de Janeiro, mesmo apresentando o teto máximo de R$42.689,93 e este 

sendo o valor mais alto de todas as unidades da federação, apresenta como valor 

mínimo pago pela PMERJ a quantia de R$1.193,3658, o que faz com que esses 

policiais possuam uma média de salário inferior a de onze estados da federação59. O 

                                                           
58 Não é possível saber se a distância entre as remunerações pagas pela PMERJ correspondem ao menor e ao 
maior posto/patente pois o estado não possui sistema público e detalhado das remunerações pagas aos agentes 
e, para efeito de análise, também não foram excluídos os extremos isolados de ambas as pontas (Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, 2021). 
59 Os estados que precedem o Rio de Janeiro no quadro de médias salariais são: o Distrito Federal com 
R$10.836,00, Tocantins com R$9.292,00, Goiás com R$9.052,00, Mato Grosso com R$8.829,00, Amazonas com 
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caso do Rio de Janeiro ganha destaque uma vez que a média nacional entre as 

remunerações brutas do menor e maior posto das polícias militares é de 15,9 vezes, 

já a PMERJ, segundo o relatório da Secretaria da Casa Civil, possui 35,8 vezes a 

distância entre o piso e o teto da remuneração (Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, 2021, p. 339). Assim, de acordo com os dados supracitados e a Tabela 

remuneratória da Polícia Militar apresentada na Tabela 7, é no quadro dos oficiais 

onde se concentram os salários mais altos pagos pela corporação o que, por sua vez, 

ilustra a desigualdade de renda entre o oficialato e os praças da PMERJ.  

A hierarquia militar compreendida como princípio de gradação dos elementos 

de um conjunto em relação ao conjunto estabelece, portanto, um limite ao senso 

comum moderno onde a hierarquia representa uma escala de ordem em que as 

instâncias inferiores ,permanecem, em contínua progressão, integradas nas 

instâncias superiores (Dumont, 2008, p. 117, 118, grifos do autor). A instauração da 

divisão entre oficiais e praças constitui, possivelmente, na única que determina uma 

estrutura formal de regras diferenciadas para os dois segmentos, sobretudo no que 

diz respeito às regras que estabelecem uma restrição na progressão de patentes 

hierárquicas, a partir das possibilidades de ascensão e mecanismos de acumulação 

de mérito e demérito na carreira militar (Leirner, 2020, p. 49). 

Percebendo que cabe à forma de ingresso do agente (via concurso para 

soldado para queles que possuem o nível médio de escolaridade, ou de oficiais para 

aqueles que possuem nível superior de ensino) determinar o teto de sua renda dentro 

da instituição, entende-se que o elemento categórico para a desigualdade de renda 

entre os quadros da Polícia Militar consiste, de fato, no nível de instrução educacional 

que esses agentes possuem no momento em que decidem realizar o processo 

seletivo para a PMERJ. Assim, veremos adiante como a educação de nível superior 

apresentada pelos oficiais concebe um elemento importante na relação de classe 

entre o quadro de praças e o oficialato da Polícia Militar. 

3.1.1 É uma questão de educação 

Como mencionado anteriormente, a ocupação do oficial da policial militar 

confere à ele certos níveis de poder sobre outros indivíduos diretamente e 

                                                           
R$8.727,00, Roraima com R$8.720,00, Acre com R$6.670,00, Santa Catarina com R$6.606,00, Minas Gerais com 
R$6.484,00, Amapá com R$6.440,00 e Sergipe com R$6.009,00 (Mazza, 2021). 
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indiretamente uma vez que ela está conectadas à classe, status e poder assim como 

habilidade e função (Mills, 1969, p. 71). Deste modo, é certo dizer que os níveis de 

poder concedidos ao oficial da PMERJ derivam, sobretudo, da sua posição de classe 

antes mesmo do ingresso na instituição uma vez que, para ser candidato a oficial, o 

mesmo deve possuir um diploma de nível superior. 

Concebendo a classe social como condição de vida, esse conceito permite 

analisar como padrões de atitudes, comportamentos e socialização mudam de acordo 

com o lugar que cada indivíduo ocupa na estrutura social (Sørensen, 2015, p. 164), 

assim, como observamos na seção anterior, é certo conjecturar que os agentes que 

compõem o quadro de praças, formados em sua maioria por indivíduos cuja 

escolaridade é de nível médio, com trajetórias individuais semelhantes aos demais 

indivíduos que compõem as camadas inferiores da estrutura social, reproduzam os 

padrões socialização da classe à qual pertencem. Do mesmo modo, os agentes que 

compõem o quadro de oficiais da corporação, formado por indivíduos que possuem 

nível superior de educação formal, podem apresentar um padrão de socialização 

distinto daquele apresentado pelos praças, já que,  de acordo com Bourdieu (2007, p. 

100) é corretor afirmar que o capital escolar obtido em determinado momento 

manifesta, entre outras coisas, o nível econômico e social da família de origem. 

De acordo com Bittner (2017, p. 245), é baixo o número de pessoas que se 

empenham em ter o diploma universitário e gostariam de eleger uma ocupação que 

tem como exigência mínima o ensino médio completo, como é o caso da ocupação 

de policial militar. No entanto, no caso brasileiro, as vantagens oferecidas pelo 

funcionalismo público configuram um atrativo para essas pessoas que possuem 

educação de nível superior, como foi o caso da entrevistada aprovada no concurso 

para soldado de 2014. Recém graduada no curso de educação física e almejando a 

estabilidade do cargo e a possibilidade de elevar sua renda com o RAS, ela então 

optou pelo concurso de soldado da PMERJ onde, chegando na fase final do processo 

seletivo, o policial que a entrevistava censurou a escolha feita pela candidata. Na 

opinião do agente, ela enquanto alguém com nível superior de ensino, não deveria ter 

como preferência a entrada na Polícia Militar. 

Ainda de acordo com Bittner, existe a compreensão de que os chefes, capitães, 

e mesmo os policiais veteranos não apreciam a perspectiva de trabalharem com 

recrutas que os superem em níveis educacionais. Para além do baixo interesse dos 
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próprios indivíduos como mencionado anteriormente, permanece a avaliação dos 

próprios policiais de que esses poucos sujeitos são considerados menos competentes 

entre os graduados e, deste modo, foi estabelecida a crença de que uma educação 

mais elevada seria um fator improdutivo e não o contrário (Ibid.). 

Essa característica foi ilustrada pela entrevista concedida a mim pelo cabo 

Mesquita ao relatar sua trajetória para este trabalho. Ao ingressar na PMERJ, o cabo 

que, à época, tinha apenas dezenove anos, via a si próprio como alguém 

demasiadamente jovem e inexperiente para aquela ocupação. O cabo que sempre 

estudou nos melhores colégios particulares da região onde morava, o que lhe 

proporcionava mais chances tanto de entrar na universidade quanto de entrar em um 

instituição de ensino superior pública (Carvalhaes; Ribeiro, 2019, p. 206), relatou que 

fez a inscrição para o concurso por achar o conteúdo das provas simples mas, além 

disso, por incentivo do pai que é oficial da Aeronáutica e inspirado pelo irmão que é 

bombeiro salva-vidas. Ao relatar o encontro com os outros aprovados em sua turma 

de formação, ele descreve os companheiros  como pessoas provenientes de famílias 

humildes, que viram a entrada na Polícia Militar como a oportunidade de suas vidas e 

apresenta o encontro como um “choque de realidade” porém, uma realidade da qual 

ele agora fazia parte, acrescentou. 

O cabo Mesquita que fez sua inscrição no concurso de forma despretensiosa, 

teve no encontro com os colegas de turma a apresentação da verdadeira realidade 

socioeconômica dos membros da Polícia Militar. Já para os demais aprovados, foi a 

concretização do que vinham lutando para conseguir. Como bem notou Bourdieu 

(2007, p. 106), a análise das trajetórias ganha complexidade na medida em que 

determinados membros de uma fração de classe podem ter empreendido uma 

trajetória individual de sentido oposto à fração em seu todo. No caso do Cabo, a 

relação da atividade policial com a idade do mesmo escondeu a relação de seu capital 

escolar (Ibid., p. 100), jovem demais para ter concluído uma graduação e tentar o 

ingresso no quadro de oficiais, após oito anos de serviços prestados à corporação, e 

insatisfeito com a atividade policial, ele escolheu atuar internamente na PM e iniciar o 

curso de nutrição na universidade. O policial se diz desmotivado à permanecer na 

instituição e relatou a mim que, assim que conseguir alguma estabilidade financeira 

como nutricionista, solicitará o seu desligamento da Polícia Militar. 
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Esse relato reforça os argumentos de Bittner (2017, p. 245), quando este afirma 

que nada do que se aprende na faculdade é essencialmente útil para o policial60. Ainda 

de acordo com Bittner, a opção de atuar internamente na PMERJ feita pelo cabo 

Mesquita, sugere ainda um distanciamento cultural entre aqueles que realizam o 

policiamento e aqueles que são policiados já que, esse distanciamento é sentido 

também pelo fato dessas pessoas que possuem diplomas universitários terem suas 

origens na classe média, enquanto a maior parte do trabalho policial jaz direcionada 

para os membros das classes mais inferiores. 

Sabendo que uma classe ou uma fração de classe é definida por sua posição 

nas relações de produção e que, deste modo, ela pode ser identificada através de 

índices como profissão, renda ou até mesmo, nível de instrução, isso significa dizer 

que inúmeros critérios oficiais servem de máscara a critérios dissimulados de 

classificação, de modo que o fato de exigirem determinado diploma, como o 

bacharelato em direito para a submissão ao quadro de oficiais, por exemplo, pode em 

verdade ser uma maneira de exigir, de fato, determinada origem social (Bourdieu, 

2007, p. 97, 98). 

Como Souza, Ribeiro e Carvalhaes (2010, p.96) já haviam apontado em seus 

modelos sobre a desigualdades de oportunidades no Brasil, o presente trabalho 

também confere à educação a determinante capital da mobilidade social uma vez que 

ela produz, em última instância, um impacto muito mais forte do que o da classe de 

origem ou raça dos indivíduos. Afinal, em todas as sociedades modernas, a educação 

de nível superior possui um papel central no processo de estratificação e mobilidade 

social (Carvalhaes; Ribeiro, 2019, p. 95). E, como Bourdieu (20017, 104) já havia dito, 

uma vez que nem todas as posições de chegada são igualmente prováveis para todos 

os pontos de partida, é certo afirmar que a posição e a trajetória individual não são, 

sob a perspectiva estatística, independentes, em verdade, elas apresentam a 

existência de uma correspondência forte entre as posições saciais e as disposições 

dos agentes que ocupam ou, as trajetórias que levaram a ocupá-las e que, 

consequentemente, a trajetória modal é componente do sistema dos fatores 

constitutivos de classe. 

                                                           
60 A exceção ao argumento do autor pode estar no curso de direito mas, no caso do Brasil, o curso de segurança 
pública, o qual é oferecido em algumas universidades, pode contribuir com conhecimentos significativos para a 
atividade policial. 
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Segundo Sørensen (2015, p. 149), é a quantidade de capital humano obtido 

com investimentos em formação e saúde que compõe o elemento especialmente 

importante da riqueza pessoal do indivíduo pois, pode haver habilidades e 

qualificações que produzam renda. Portanto, a quantidade de riqueza depende do 

capital físico herdado pela família de origem e aumentado pelo indivíduo por meio de 

seus empreendimentos e investimentos ligados ao mercado de trabalho, além da 

possibilidade de obterem riquezas por meio de suas relações de trabalho acessando 

oportunidades de treinamento no emprego que aumentam o capital humano (Ibid., p. 

150). 

O processo de expansão educacional ocorrido no Brasil atenuou as 

desigualdades de classe entre os níveis educacionais onde a saturação do acesso 

para as classes mais baixas 61foi observada, enquanto deslocava as desigualdades 

para os níveis educacionais mais elevados, de modo que, onde existe saturação não 

existe desigualdade para qualquer classe de origem, ou seja, a diminuição da 

distância que separa essas categorias de níveis educacionais mas ela se deu com 

intensidade especial nos estratos intermediários e inferiores, os quais agora perderam 

seu poder de distinção (Ribeiro; Ceneviva; De Brito, 2015, p. 81; Souza, Ribeiro, 

Carvalhaes, 2010, p. 82). 

Dito isto, apesar de ter havido no Brasil uma expansão educacional de todos 

os níveis, foram os indivíduos pertencentes às famílias com mais recursos 

socioeconômicos que mantiveram as vantagens de progressão no sistema 

educacional, conservando, deste modo, uma desigualdade persistente nos estratos 

superiores da  educação. Sendo assim, é possível dizer que existe uma relação entre 

a desigualdade de oportunidades educacionais e as características socioeconômicas 

dos indivíduos (Ribeiro; Ceneviva; De Brito, 2015, p. 79, 80). 

São nos níveis educacionais superiores onde encontramos as taxas de 

transição condicionais mais baixas entre os jovens brasileiros, ou seja, é na transição 

entre o ensino médio para o nível superior e o término desse ensino que exibem um 

nível de restrição ao acesso aos níveis superiores de educação que, embora tenham 

                                                           
61 A hipótese explicativa utilizada pelos autores para elucidar este efeito foi o da desigualdade maximamente 
mantida, a qual postula que mudanças na associação entre origem social e destino educacional possuem uma 
tendência a ocorrer somente em contextos em que as taxas de transição para certos níveis educacionais atinjam 
níveis de saturação que anteparem, por um “efeito-teto”, seu aumento entre classes de origem socioeconômica 
privilegiada (Ribeiro; Ceneviva; De Brito, 2015, p. 81). 
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diminuído nas últimas décadas, as chances entre a população jovem de concluir a 

universidade uma vez ingressados são menores do que as chances de entrar na 

universidade após concluírem o ensino médio (Ibid., p. 90, 91). 

De acordo com Mills (1969, p.65), a transformação da classe média significou 

a mudança da propriedade para um novo eixo de estratificação, a ocupação onde a 

natureza e o bem-estar do que o autor chamou de “nova classe média” pode ser 

observada na economia e na sociologia das ocupações. Deste modo, sabendo que o 

acesso aos diferentes níveis educacionais, assim como o tipo de educação recebida 

em determinado nível educacional irão influenciar as chances desses indivíduos 

conseguirem melhores empregos e salários, o desempenho escolar é, portanto, um 

dos principais fatores que contribuem para a desigualdade de renda, que pode ser 

explicado, ao menos parcialmente, pela quantidade e qualidade do ensino recebido 

(Carvalhaes; Ribeiro, 2019, p. 196; Menezes Filho e Kirschbaum, 2015, p. 111). 

Ribeiro, Ceneviva e De Brito (2015, p. 90, 91), asseguram que- ao menos desde 

1960- a origem social dos jovens brasileiros apresentou uma firme impacto na 

trajetória educacional desses sujeitos, seja em relação ao acesso ou progressão no 

sistema educacional, no entanto, a observação apenas sobre essa variável não 

consegue ilustrar a trajetória educacional dos agentes como um todo. É necessária a 

consideração meticulosa da influência da origem social, mas também da cor ou raça 

e da interação entre elas em um contexto de fluidez social crescente e de respostas 

decrescentes para a educação dos agentes (Souza, Ribeiro, Carvalhaes, 2010, p.80). 

Apesar disso, Leirner (2020, p. 54), afirma que a clivagem inicial entre o quadro de 

oficiais em relação ao dos praças é a que mais persiste em conformidade com os 

cortes sociais exteriores à instituição. 

O padrão de desigualdades educacionais no Brasil ao longo dos últimos anos62 

indicam um padrão misto e não persistente onde, durante esse período, houve 

redução da desigualdade de oportunidades educacionais nos níveis básicos, 

persistência das desigualdades no nível médio e acréscimo da desigualdade no nível 

superior indicando uma desigualdade efetivamente mantida, sugerindo portanto que 

grupos privilegiados conseguiram mobilizar seus recursos para garantir posições 

                                                           
62 A análise feita pelos autores compreende os anos de 1960 até 2010. 
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vantajosas para seus membros (Ribeiro; Ceneviva; De Brito, 2015, p. 108; 

Carvalhaes; Ribeiro, 2019, p. 199).  

Essas desigualdades educacionais ganham projeção no mercado de trabalho 

uma vez que pessoas com diplomas de ensino superior possuem oportunidades muito 

maiores de conseguir os melhores empregos em termos de salários e condições de 

trabalho do que aqueles que não possuem esse nível de instrução educacional 

(Carvalhaes; Ribeiro, 2019, p. 195), como ficou evidente no caso das funções 

desempenhadas pelos oficiais as quais consistem, majoritariamente, em  atividades 

de comando e direção, além do fato de que o salário inicial do aspirante a oficial (a 

primeira patente do oficialato) ser superior ao do subtenente, a maior patente do 

quadro de praças.  

Neste sentido, a importância do diploma de nível superior transcende a 

importância sobre o tempo de serviço prestado à corporação como elemento 

fundamental na classificação dos níveis (Sørensen, 2015, p. 150). O salário do 

aspirante a oficial não depende da curta relação que o mesmo têm com a ocupação 

de policial militar, deste modo, ao ingressar na PMERJ, ele passa a receber o salário 

idêntico ao de um subtenente, patente adquirida por praças somente após vinte e 

cinco anos prestados à corporação63. Assim, ainda que a antiguidade dos agentes na 

instituição64 seja o critério primordial para a promoção de patentes nos dois quadros, 

ela opera de forma desigual dentro dos quadros uma vez que, após tornarem-se 

subtenentes os praças que continuam na corporação não podem ser promovidos ao 

quadro de oficiais pois, eles não podem chegar a uma posição de comando assim 

como os oficiais não podem ser rebaixados à condição de praça (Leirner, 2020, p. 49). 

3.1.2 “Quem gosta de praça é pombo”65   

De acordo com Portilho ([20-], p. 11), a desigualdade funda o princípio 

constitutivo da hierarquia, uma vez que esta última trata de uma desigualdade 

instituída pelo direito, como é o caso da subordinação já que esta fundamenta a 

relação entre trabalhador e empregador construída sobre um princípio jurídico de 

                                                           
63 Disponível em: http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/decreto_43_411_-_100112.htm. Acesso em: 
31/07/21. 
64 Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/83b1e11a446ce7f7032569ba0082511c/fc8041fbf15b2c5603256b6d00
6a38b5?OpenDocument#TOPO. Acesso em: 31/07/21. 
65 Jargão usado por oficiais da Polícia Militar ao se referirem aos praças da corporação. 

http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/decreto_43_411_-_100112.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/83b1e11a446ce7f7032569ba0082511c/fc8041fbf15b2c5603256b6d006a38b5?OpenDocument#TOPO
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/83b1e11a446ce7f7032569ba0082511c/fc8041fbf15b2c5603256b6d006a38b5?OpenDocument#TOPO
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desigualdade. As escalas promocionais que, dentro do universo da Polícia Militar são 

representadas pelas patentes dos praças, criam, deste modo, essa desigualdade 

transversal que possui um efeito de autoridade de classe (Sørensen, 2015, p. 156). 

Essa posição de poder, seja do grupo de oficiais ou dos indivíduos que o formam, 

depende habitualmente de fatores de classe, status e ocupação e, por diversas vezes, 

esses elementos encontram-se emaranhados em inter-relações já que, para 

compreender plenamente as relações de classe é imprescindível a identificação das 

maneiras como se combinam diferentes formas de relações de classe (Mills, 1969, p. 

74; Wright, 2015, p. 27). 

Como ressaltou Mills (1969, p. 74), as ocupações emprestam poder aos seu 

ocupantes e o cabo Mesquita afirmou durante sua entrevista que as patentes que 

conferem poderes aos oficiais são respeitadas pelos praças mas que, além do 

respeito pela hierarquia militar, existe um medo entre os praças em relação aos 

oficiais. Um relato que reforça o que e foi colocado por Leirner (2020, p. 49), quando 

o autor diz que de todas as divisões existentes na hierarquia militar, a divisão entre 

oficiais e praças é a que oferece a maior ruptura entre os segmentos que a compõe. 

Os praças com mais tempo de serviços prestados à PM referem-se ao oficialato 

com deferência e ensinam aos praças com menos tempo de serviço a não 

questionarem, não “baterem de frente” ainda que tenham razão em seus 

posicionamentos pois “a polícia é deles”, afirmou-me o cabo. Ainda em entrevista, ele 

assegurou-me que a deferência exacerbada funciona como um produto do medo que 

os praças sentem das possíveis represálias de seus superiores hierárquicos, já que, 

caso algum membro do quadro de praças venha a enfrentar algum processo 

administrativo, caberá aos oficiais o julgamento do processo, e, assim sendo, caberá 

à eles decidir sobre o destino do praça dentro da corporação. O emprego do modelo 

militar nas polícias significa dizer, portanto, que eles operam em um código 

diferenciado do restante dos indivíduos, mas, além disso, que estão fracionados 

dentro do próprio modelo onde a clivagem entre oficiais e praças acaba por gerar 

diferentes clivagens dentro no seu próprio interior (Ibid., p. 67). 

Segundo foi relatado a mim pelo cabo Mesquita, se tudo estiver bem, se não 

houver conflitos ou irregularidades, não existe hierarquia, sendo esta reivindicada 

somente quando há algum tipo de interesse em beneficiar ou lesar algum membro da 

corporação. O tratamento relatado pelo cabo é semelhante àquele que DaMatta 
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descreveu em  seu ensaio sobre a distinção entre o indivíduo e a pessoa em Você 

Sabe Com Quem Está Falando. O autor afirma que o tratamento empregado aos  

adversários é aquele generalizante e impessoal da letra fria da lei, aplicada sem 

distinção, consideração ou atenuantes, por outro lado, para os amigos, dá-se tudo, 

até mesmo a oportunidade de tornar a lei irracional por não se adaptar claramente a 

elas (DaMatta, 1997, 225).  

O capital social dos agentes, ou seja, o uso das redes nas quais eles estão 

incorporados e que, de diferentes formas, facilitam a busca de múltiplos objetivos, que 

facilitam a relação entre os praças e o oficialato é, deste modo, importante não apenas 

para a sua progressão na carreia militar mas até mesmo como meio conseguir 

melhores condições de trabalho na corporação (Wright, 2015, p. 204). Assim, o cabo 

Mesquita descreve que a importância da boa convivência entre praças e oficiais é 

observada, efetivamente, de forma unilateral não apenas pela razão intrínseca às 

patentes mas, sobretudo, pela possível instrumentalização personalista da hierarquia 

militar por parte dos oficiais. 

Como foi demonstrado nesta seção, a pirâmide hierárquica que estabelece 

relações entre o oficialato e os praças ilustra uma relação de classe onde os direitos 

e poderes estão unidos à elas e, admitindo que as relações de classe são feixes 

complexos de direitos e poderes que podem se decompor e possuem potencial para 

serem parcialmente decifráveis do feixe e reorganizáveis de formas, decompomos o 

feixe das relações entre os oficiais e praças identificando que, nessas relações de 

classe, o poder- derivado primeiramente do diploma de nível superior e acompanhado 

das pelas patentes que possuem- conferido aos oficiais sobre os praças, que nessa 

relação de classe ocupam o lugar da classe subordinada, geram interesses 

profundamente antagônicos e, por essas características próprias dessas relações, 

geram além disso o conflito entre elas pois, como já foi demonstrado aqui, as escalas 

de prestígio, os salários, e as oportunidades de ascensão, seja no acesso ao poder 

ou no horizonte de ambições, funcionam de formas diferentes e representam dois 

segmentos intocáveis entre si, que competem mutuamente e são marcados por uma 

inconversibilidade recíproca (Wright, 2015, p.31, 43; Soares, 2015, p. 330; Leirner, 

2020; 54). 
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3.2 AS ALTERNATIVAS DE RENDA 

A escolha do indivíduo pelo ingresso na Polícia Militar do estado do Rio de 

Janeiro ocorre, de acordo com Muniz (1999) e Caruso (2004), menos sob a justificativa 

da vocação e da tradição familiar e mais sob a razão da sobrevivência como uma 

tentativa de abrandar sua condição de precariedade (Rodrigues, [202-] p. 15) com 

base na escolaridade que o candidato possui mas, sobretudo, pelo retorno financeiro 

e a estabilidade que o funcionalismo público oferece ao futuro policial. Sabendo 

também que a carreira militar dentro da polícia permite que os agentes ingressados 

na PMERJ não permaneçam condicionados ao diploma do ensino médio para 

progredirem no quadro de patentes das praças, ou mesmo aumentarem seus salários 

dentro de cada patente, a carreira na PM é vista como uma via exequível para a 

mudança de vida. 

Como observado no gráfico 5, o Rio de Janeiro ocupa a oitava posição entre 

as unidades da federação com o gasto per capita em segurança pública mais elevado, 

o que poderia sugerir uma remuneração também elevada para os agentes porém, o 

estado também é o décimo segundo na média dos salários das Polícias Militares da 

federação com R$5.827,0066, ou seja, metade da tropa fluminense recebe esse valor 

e a outra metade recebe abaixo dele (Mazza, 2021). Deste modo, sabendo que o valor 

do salário pago aos agentes é de determinação do governador, a distribuição das 

importâncias referentes à segurança pública do estado do Rio permanecem escassas 

no que diz respeito à remuneração dos agentes. 

Nem mesmo o investimento de 75%67 do orçamento direcionado para a 

Segurança Pública do estado feito pelos municípios foi capaz de deslocar a posição 

do Rio de Janeiro para a parte de cima da tabela dos estados com a média de 

remunerações  próxima a do estado de Tocantins com R$ 929.200, Goiás com R$ 

905.200 e Mato Grosso com R$ 882.900 os quais- com exceção do Distrito Federal 

cujos salários da PM são pagos pela união- formam os três estados com as maiores 

médias salariais do país (Ibid.). 

                                                           
66 Os estados da Bahia e Rio Grande do Sul não disponibilizaram os dados da remuneração bruta dos agentes 
(Mazza, 2021). 
67 O orçamento total referente às despesas em segurança pública do estado do Rio de Janeiro somam 
R$747.902.396,50, onde são divididos em subfunções como o policiamento com R$563.705.086,54, a defesa civil 
com R$9.358.293,80, informação e inteligência com R$14.795.867,10 e demais subfunções com 
R$160.043.149,06 (Anuário Brasileiro de Segurança Pública). 
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Gráfico 5- Gasto per capita com a função segurança pública por unidades da 

federação 

 
Fonte: Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2021. 

Nesta seção abordaremos as alternativas encontradas pelos PMs para que 

esses possam aumentar a sua renda, a saber, a proposta apresentada pelo Estado 

por meio do Regime Adicional de Serviço e a também a alternativa encontrada pelos 

próprios agentes, a propina oferecida ou imposta pelo policial, o arrego. 

3.2.1 O Regime Adicional de Serviço 

Como foi dito pela entrevistada aprovada no concurso da PMERJ em 2014, 

aqueles que se candidatam à vaga de policial militar, ao menos após 2012, não o 

fazem almejando o salário inicial da PMERJ de R$3.452,55, o qual, para uma parcela 

dos próprios PMs, não garante o mínimo existencial (Supiot 1994 apud Portilho, [20-], 
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p.9). Os concorrentes à vaga de praça na corporação realizam o concurso calculando 

o valor do salário somado ao valor pago pelo Regime Adicional de Serviço (RAS), de 

forma que, para o candidato, o salário que ele receberá no final do mês dependerá 

apenas dele e do número de horas extras que ele trabalhará naquele mês. 

O decreto estadual de 2012 estabeleceu a possibilidade dos policiais civis, 

policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários, em sistema de turnos 

adicionais com escala diferenciada, sem detrimento da escala regular de serviço, 

possam, dentro de suas respectivas competências, participar voluntariamente de 

programas de administração estatal direta ou indireta por meio do Regime Adicional 

de Serviço (Rio de Janeiro, 2012).  

Tabela 14- Gratificação de encargos especiais por horas de trabalho e níveis 

de classificação de 2012 

Nível  
Turno de 6 horas 

efetivas de 
trabalho 

Turno de 8 horas 
efetivas de 

trabalho 

Turno de 12 
horas efetivas de 

trabalho 

A R5 187,50 R$ 250,00 R$ 375,00 

B R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 300,00 

C R$ 112,50 R$ 150,00 R$ 225,00 

Fonte: Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 2012. 

O valor adicional recebido pelos agentes é proporcional ao número de horas 

extras trabalhadas por eles, de acordo com a classificação funcional desses policiais, 

como pode ser observado na Tabela 14. A classificação dos cargos, postos e 

graduações para a classificação dos níveis apresentados jaz sob responsabilidade do 

Secretário de Segurança do Estado, por sua vez, as graduações são adquiridas pelos 

agentes por meio dos cursos realizados por eles dentro da PMERJ, como informado 

pelo cabo Mesquita em entrevista. O Regime Adicional de Serviço, assim como outros 

trabalhos extras não oficiais, os chamados “bicos”, nasce como um recurso onde o 

policial oferece o seu corpo como objeto da prestação do contrato de trabalho para 

elevar o objeto da prestação do empregador, o salário considerado baixo (Portilho, 

[20-], p.2). 

O tempo de serviço prestado à corporação configura um elemento capital na 

classificação dos níveis já que, de acordo com Sørensen (2015, p. 150), quanto mais 
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curtas as relações de emprego, mais variáveis são os ganhos sobre a riqueza. Deste 

modo, os policiais de baixa patente, os quais consequentemente não tiveram tempo 

hábil para realizar o número de cursos necessários para atingir o nível A da tabela, 

permanecem condicionados ao nível mais baixo apresentado na tabela do RAS, logo, 

recebendo menos ganhos do que aqueles agentes com mais tempo de serviço 

prestados à PMERJ. Em outras palavras, quanto mais tempo o agente permanece na 

PMERJ e, ao longo desse período, sobe de patente, conclui cursos oferecidos dentro 

da corporação, ascende de nível na tabela do RAS, mais ele aumentará quantidade 

de seus ganhos diferenciais propiciados pelas escalas promocionais que vêm a ser 

seus bens de posição, e, por fim, seus rendimentos (Ibid., p. 150, 156). 

O valor das gratificações ainda possui uma vantagem, apresentada pelos 

programas de atendimento a necessidades temporárias de recursos humanos e 

Secretarias de Estado de Segurança, onde o convênio responsável pode estabelecer 

valores superiores aos previstos na tabela (Rio de Janeiro, 2012). De acordo com o 

cabo entrevistado, os agentes que atuam na Operação Segurança Presente68, a qual 

conta com o financiamento da iniciativa privada, recebem um valor acima do teto da 

tabela e, por isso, as vagas oferecidas pela operação são logo preenchidas pelos 

policiais. 

Em entrevista, o cabo Mesquita informou que o RAS é oferecido aos agentes 

via online pelo sistema da PMERJ, nada obstante, o baixo número de vagas 

disponíveis suscita uma percepção de competição entre os agentes, um processo de 

relação que, de acordo com Safatle (2021, p. 32), se funda na ausência de 

solidariedade e é concebido como um fim em si mesmo, ao que se espera que os 

policiais se adaptem (Supiot, 2013, p. 163). O site divulga as vagas que começam a 

ser disponibilizadas às quintas-feiras a partir das 05:00 da manhã, e permite ainda 

que os agentes escolham entre cumprir essas horas extras no batalhão onde estão 

lotados ou naquele mais próximo à sua residência. As vagas, no entanto, são 

preenchidas em menos de uma hora pelos agentes que se inscrevem no programa. 

Cada batalhão possui um número limitado de RAS que podem oferecer, e o limite de 

horas que cada agente pode tomar dentro desse regime faz do momento da inscrição 

                                                           
68 A operação funciona com base em um modelo de policiamento de proximidade com um efetivo composto por 
policiais militares, agentes civis egressos das forças armadas e assistentes sociais com o objetivo de promover 
ações de segurança pública, cidadania e atendimento social. Disponível em: 
https://www.segurancapresente.rj.gov.br/. Acessado em: 23/06/2021. 

https://www.segurancapresente.rj.gov.br/
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uma disputa onde os policiais concorrem entre si pela oportunidade de venderem seu 

tempo de descanso. 

Existe ainda o Regime Adicional de Serviço que opera de forma compulsória, 

ou seja, um RAS para o qual o agente não se inscreveu mas que receberá pelo 

trabalho prestado, como foi ilustrado pelo cabo em entrevista. Dada a natureza da 

atividade policial, ou seja, o fato desses oferecerem um serviço que é disponibilizado 

para todo tipo concebível de emergência para a qual devem estar disponíveis a toda 

e qualquer hora (Bittner, 2017, p. 235) e admitindo que a política escalar concentra 

atenção sobre o uso estratégico das escalas por diferentes atores no bom emprego e 

manejo das dimensões materiais e discursivas das escalas em benefício do alcance 

de determinados objetivos (MacKinnon, 2010, p. 20, 31 apud Rodrigues [202-], p. 9), 

o RAS compulsório funciona, sobretudo, como uma ferramenta de complementação 

da escala dos finais de semana. E, sabendo que o conceito de escala é, como foi 

apontado por Marston (2000, p. 229), um elemento de um sistema hierárquico que 

sustenta e promove os diferentes processos que envolvem a acumulação e circulação 

de capital, o PM escalado cumprirá a escala como ordenado, no entanto, essas horas 

serão interpretadas pelo seu superior como um RAS compulsório e, deste modo, o 

agente receberá o adicional pelo cumprimento desse serviço69.   

A escala incide, portanto, em um artifício socialmente construído e não em uma 

categoria oferecida ontologicamente, sobretudo, a escala não é essencialmente uma 

um quadro hierárquico pré-estabelecido que ordena o mundo, mas sim o resultado 

esporádico das tensões que existem entre as forças estruturais e as práticas dos 

indivíduos (Ibid., p. 220), como foi ilustrado pelo cabo quando este relatou as 

dinâmicas entre o oficialato e os praças no que diz respeito a autonomia do 

Comandante da Companhia para abonar folgas e realocar os agentes em suas 

funções.  

Não obstante, embora a criação do RAS possa ter proporcionado ao policial 

militar um complemento à sua renda, compreendendo renda como ganhos sobre bens 

em oferta fixa (Sørensen, 2015, p. 135) e a ideia de que a renda, como ganho sobre 

a força de trabalho representada como o bem do PM, será o resultado proporcional 

                                                           
69 Ainda segundo o cabo entrevistado, dificilmente os policiais militares recebem, no máximo, dois Regimentos 
Adicionais de Serviço por mês. 
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do número de horas adicionais que o agente trabalhará, existem limites impostos ao 

aumento dessa renda. Os PMs ainda precisam obedecer o limite de horas de trabalho 

permitidas a eles, a saber, noventa e seis horas para os que operam em escala e 

setenta e duas horas para os que operam em regime de expediente, ambas 

observando um intervalo de oito horas de descanso entre os serviços (Rio de Janeiro, 

2012). Além do limite de horas, a existência de um RAS que, ao ser aplicado de 

maneira compulsória pelos superiores dos praças, acaba retirando dos proprietários 

da força de trabalho, o controle exclusivo desse bem sob sua oferta ao mercado, 

ignorando a natureza supra patrimonial do direito do homem sobre o próprio corpo 

(Sørensen, 2015, p. 135; Portilho, [20-], p. 6). 

De acordo com Supiot (1994 apud Portilho, [20-], p.2), o trabalho não constitui 

uma mercadoria, dada a força do aspecto da personalidade que o faz indissociável do 

indivíduo trabalhador. Porquanto, de acordo com Arendt (2007, p. 80), a contribuição 

moderna ao conceito de propriedade estabelece a origem desta última no próprio 

homem, na sua posse de um corpo e na irrefutável propriedade da força desse corpo, 

força a qual Marx denominou como “força de trabalho”. E, deste modo, a propriedade 

perde o seu caráter mundano e passa a ser estabelecida no próprio indivíduo, ou seja, 

naquilo que a pessoa apenas poderia perder juntamente com a vida (Ibid.), sendo 

assim, o tratamento contratual do trabalho consiste na identificação do trabalho como 

um bem considerado sobre dois aspectos, a saber, o de coisa e pessoa, sendo que o 

primeiro gera o segundo (Portilho, [20-], p. 5). Sobre esses aspectos do trabalho, 

Portilho destaca o predomínio do segundo aspecto que, no trabalho, é expresso como 

um bem patrimonial negociável, isto é, uma mercadoria na qual o trabalhador apenas 

assume o papel de negociador. 

Outrossim, as horas extras, excedentes a turnos de serviços decorrentes do 

atendimento a ocorrências iniciadas durante a jornada de trabalho mas que 

demandam a presença do agente até a sua conclusão de rotina operacional não serão 

computadas já que, a agenda do policial deriva do curso natural dos acontecimentos 

e não de uma ordem externamente imposta (Rio de Janeiro, 2012; Bittner, 2017, p. 

237). Deste modo, esses policiais, mesmo respeitando o limite de horas adicionais 

disponíveis em consonância com sua escala e cumprindo eventualmente o RAS 

compulsório no qual são escalados, podem, pela natureza do trabalho policial, 
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desempenhar mais horas de trabalho do que são permitidos e pagos para 

desempenhar. 

Em maio de 2019, um novo decreto deu cumprimento ao reajuste do RAS com 

um aumento de, em média, 45% para cada faixa da escala de trabalho, como ilustrado 

na Tabela 15. Wilson Witzel, o então governador do estado que apresentava a 

segurança pública como prioridade em seu governo, expôs a assinatura do decreto 

como uma forma de reconhecimento dos agentes de segurança pelo bom serviço que 

eles prestam à sociedade fluminense (Rio de Janeiro, 2019). 

Tabela 15- Gratificação de encargos especiais por horas de trabalho e níveis de 

classificação de 2019 

Nível 
Turno de 6 

horas efetivas 
de trabalho 

Turno de 8 
horas efetivas 

de trabalho 

Turno de 12 
horas efetivas 

de trabalho 

A R$ 277,58 R$ 370,10 R$ 555,16 

B R$ 222,06 R$ 296,08 R$ 444,12 

C R$ 166,55 R$ 222,06 R$ 333,09 

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2019. 

O reajuste também foi observado pelos superiores das forças de segurança 

como forma de reconhecimento do Estado pelo papel desempenhado pelas 

instituições contempladas, além de argumentarem que o aumento do RAS valorizava 

o agente em seu honorário de folga, o que resultava em um acréscimo na vontade do 

policial em “acertar porque estão sendo reconhecidos”, como afirmou o Secretário da 

Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga.70 

Deste modo, colocada a possibilidade do policial militar trabalhar em seu 

horário de folga por meio do Regime Adicional de Serviço e, podendo com isso, 

aumentar sua renda, foi construído o entendimento entre os candidatos da PMERJ, 

mesmo entre os agentes já ingressados na instituição, de que a ocupação de policial 

militar poderia ser uma atividade mais rentável, na qual o PM poderia “fazer o seu 

próprio salário”. Operando dentro desta lógica, os agentes alcançarão salários finais 

diferentes já que, de acordo com Sørensen (2015, p. 144), os valores serão a função 

                                                           
70 Disponível em: 
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=148#:~:text=Novos%20valores%20do%20RAS&text=J%C3
%A1%20os%20profissionais%20que%20trabalham,para%20R%24%20333%2C09. Acessado em: 10/06/2021. 

http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=148#:~:text=Novos%20valores%20do%20RAS&text=J%C3%A1%20os%20profissionais%20que%20trabalham,para%20R%24%20333%2C09
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=148#:~:text=Novos%20valores%20do%20RAS&text=J%C3%A1%20os%20profissionais%20que%20trabalham,para%20R%24%20333%2C09
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de seu esforço e habilidades, sendo suas habilidades particulares de trabalho 

importantes para a variação dos ganhos que cada agente obtêm. 

Como foi dito anteriormente na seção abordando as origens dos policiais 

militares, esses indivíduos ingressam na instituição visando garantir a própria 

sobrevivência financeira, no entanto, reconhecem que o salário oferecido pela 

corporação é insuficiente para sustentar a família (Musumeci, 2014, p. 4). Deste modo, 

a implementação do RAS foi observada entre os meus interlocutores como elemento 

proeminente para a renda dos agentes. Em entrevista, o cabo, que trabalha sob o 

regime de expediente e possui o nível A da tabela, calculou o total de RAS com o 

turno de 8 horas disponíveis para a sua escala, um absoluto de doze Regimes 

Adicionais de Serviço, o que resultaria em um acréscimo de R$4,441,20 em seu 

salário. 

Além da possibilidade de ampliar a renda por meio do RAS, o serviço militar 

obrigatório, prestado por alguns indivíduos do sexo masculino, pode ser encarado 

como uma motivação pelos pretendentes à vaga na PMERJ (Caruso, 2004, p. 59). O 

cabo Mesquita relata que, além da experiência militar adquirida pelos anos passados 

no Exército, o tempo de serviço prestado nessa instituição pode ser registrado como 

anos de serviço prestados à Polícia Militar, uma vez que o candidato ingresse nas 

fileiras da instituição. Assim, com os anos de serviço prestados ao Exército 

computados como anos de serviço à PMERJ, o candidato que anteriormente serviu, 

por ao menos três anos, ainda será beneficiado pelo cálculo trienal de reajuste 

salarial71 realizado pela Polícia Militar. Portanto, ainda que alguns estabeleçam a 

própria candidatura como forma de dar continuidade a uma carreira militar que, de 

certo modo, foi iniciada no Exército, as vantagens financeiras desta categoria somam 

uma porcentagem significante dentro das motivações desse sujeito. 

De acordo com Sørensen (2015, p. 135), os direitos de propriedade, ou seja, a 

capacidade de obter ganhos sobre um bem, direta ou indiretamente por meio da troca, 

definem a riqueza de uma pessoa. Sendo assim, é possível dizer que a riqueza dos 

PMs foi acrescida na medida em que eles trocavam o seu bem, ou seja, sua força de 

trabalho, em troca dos ganhos proporcionados pelo valor pago por ela nas horas 

extras oferecidas pelo RAS. Não obstante, a experiência do RAS em sua forma 

                                                           
71 Os agentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro recebem aumento salarial a cada três anos. 
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compulsória, ainda que com baixa reincidência, apresenta uma contradição à ideia do 

policial como proprietário de sua força de trabalho, já que ela retira a autonomia dele 

sob sua oferta e, com isso, os direitos de propriedade sobre a sua força de trabalho. 

Nada obstante, ainda que a maioria dos agentes que operam no RAS seja 

composta por praças, uma vez que o número de agentes necessário para executar o 

policiamento nas ruas é superior ao número de agentes necessários para 

supervisionar o serviço, é o quadro dos praças que têm sofrido toda espécie de 

violação a seus direitos, seja como trabalhadores ou cidadãos, e cada vez mais 

profundamente evidenciam sua insatisfação. Em 2014, o Ministério Público do estado 

do Rio de Janeiro denunciou a conjuntura em que os agentes que atuavam nas 

Unidades de Polícia Pacificadora como análoga à escravidão (Soares, 2015, 319). 

O estabelecimento do Regime Adicional de Serviço não resultou somente em 

uma forma de reconhecer a importância do trabalho desempenhado por esses 

indivíduos concedendo a esses um meio de aumentarem a sua renda mas, além disso, 

foi um elemento que elucidou o valor precário dos salários pagos aos agentes. Se 

antes o indivíduo adentrava na Polícia Militar com um discurso semelhante àquele da 

forma empresa, buscando atuar para aumentar seus rendimentos como capital 

humano (Foucault, 1999), o policial militar não está livre das formas de subjetivação 

neoliberal no século XXI, quando se passa a encarar a liberdade, o seu tempo livre de 

folga, como uma oportunidade de empreender, como uma livre-iniciativa onde ele 

sempre está em competição com o outro (Safatle, 2021, p. 25, 32).  

Como afirma Supiot (2013, p. 157), o modelo que consiste na renúncia do 

trabalhador, em alguma medida, de sua própria liberdade em troca de certa dimensão 

de segurança já não pode ser empregado de forma genérica na contemporaneidade. 

O autor assegura que a modernização dos termos dessa troca não se trata somente 

da condição dos direitos individuais do trabalhador, mas ainda da “criação de 

condições profissionais que assegurem as pessoas, em longo prazo, suas 

capacidades e necessidades econômicas de maneira suficiente a lhes permitir tomar 

iniciativas e arcar com responsabilidades72”. 

                                                           
72 SUPIOT, Alain. Lei e Trabalho- Um mercado mundial de regras. Tradução de Reinaldo Varussa. Tempos 
Históicos. Volume 17- 1º Semestre, 2013, p. 157. 
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De acordo com Portilho ([20-], p. 8), em uma relação de trabalho, tem-se que o 

empregador arrisca seu patrimônio ao mesmo tempo que o trabalhador arrisca sua 

saúde, portanto, tudo aquilo que seja capaz de afetar o corpo. Em se tratando do caso 

específico do policial militar, o risco do indivíduo ter o seu corpo afetado devido à 

ocupação que ele possui é consideravelmente elevado, o que afeta espontaneamente 

o contrato de trabalho e torna imperiosa a criação das condições profissionais 

supracitadas (Ibid.). 

Assim, ainda que os agentes ingressem no quadro de praças da Polícia Militar 

e compreendam que seus salários serão baixos, que as promoções ocorrem, em 

média, a cada cinco anos, as alterações sucedidas dentro da instituição, as quais 

permitem o aumento da renda desses agentes, seja por meio do decreto que 

estabeleceu o RAS ou do reajuste trienal, e, principalmente, a estabilidade 

assegurada pelo funcionalismo público proporciona à esses indivíduos, mesmo 

aqueles que admitem não possuírem “aptidão para o serviço”73, a motivação para 

permanecerem nas fileiras da corporação. 

3.2.2 O “bico” 

Essa alternativa de renda geralmente consiste na prática de PMs trabalhando 

em serviços relacionados à segurança privada, atividade embarreada por lei mas 

executada por 6%74 dos profissionais de segurança pública (Lima, 2021). No Código 

de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Rio de Janeiro no Art. 4º consta que 

o policial militar deve assumir o compromisso com o bem maior do Estado, que o 

agente deve dar a própria vida em sacrifício para isso. O Art. 15, inciso 5 diz que a 

conduta do policial militar deve ressaltar o seguinte: “O emprego de toda sua 

                                                           
73 CARUSO, Haydée Caruso. Das práticas e dos seus saberes: A construção do “fazer policial” entre as praças da 
PMERJ. Dissertação (Dissertação em Antropologia)- UFF, Niterói, 2004, p. 59 

74 Pesquisa desenvolvida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública envolvendo policiais e profissionais da 
segurança pública de todo o Brasil onde a porcentagem de 6% dos profissionais que realizam o “bico” equivaleria 
a pelo menos 47 mil agentes de segurança pública. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/bico-proibido-
emprega-ao-menos-47-mil-guardas-e-
policiais/?utm_campaign=a_semana_na_piaui_68&utm_medium=email&utm_source=RD+Station. Acesso em: 
01/11/2021. 

https://piaui.folha.uol.com.br/bico-proibido-emprega-ao-menos-47-mil-guardas-e-policiais/?utm_campaign=a_semana_na_piaui_68&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://piaui.folha.uol.com.br/bico-proibido-emprega-ao-menos-47-mil-guardas-e-policiais/?utm_campaign=a_semana_na_piaui_68&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://piaui.folha.uol.com.br/bico-proibido-emprega-ao-menos-47-mil-guardas-e-policiais/?utm_campaign=a_semana_na_piaui_68&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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capacidade em benefício do serviço” 75, ou seja, dedicação integral a ocupação de 

policial militar. 

Além da dedicação ordenada, o Código de Ética trata como transgressão grave 

no Art. 25, inciso 22 o agente que fizer uso de seu posto ou graduação para obter, ou 

permitir que terceiros obtenham, vantagens indevidas. Sendo assim, de acordo com 

o Código de Ética, o exercício do “bico”, enquanto atividade de segurança privada 

paralela, está em desacordo com as normas que determinam os preceitos do 

comportamento do PM, uma vez que se trata justamente da obtenção de vantagens 

indevidas para si ou da permissão para a obtenção desse tipo de vantagens à terceiros 

(Brito; Souza; Lima, 2011, p. 158). 

No entanto, o “bico”, de acordo com Brito, Souza e Lima (Ibid., 157), se 

aproxima dos policiais pelo simples fato deles serem policiais, ou seja, os agentes são 

atraídos por um mercado muito específico, capaz de abranger uma força de trabalho 

especial como a desempenhada pelos agentes de segurança pública, já que, embora 

seja proibido, o “bico” é tolerado pelo comando da PM, mais que isso, ele está 

submerso na cultura policial e surge especialmente pela autorização do porte da arma 

de fogo e do treinamento prévio que esses profissionais possuem, dispensando assim 

o custo que a empresa teria que arcar com o treinamento dos agentes (Ibid., p. 159, 

169). 

As razões que levam os policiais militares a abdicarem de suas folgas e 

ingressarem em um outra atividade que os colocam em um risco duplo, a saber, o 

risco que correm no exercício da segurança privada e o de transgredirem o 

Regulamento da Corporação em busca de um rendimento extra são os mesmos que 

levam esses agentes a acordarem nas madrugadas de quinta-feira para inscreverem 

seus nomes no RAS, o salário estimado por eles como insuficiente (Ibid., p. 157). 

Nos Estados Unidos da América e em diversos outros países é permitido que 

profissionais da segurança pública tenham um segundo emprego, inclusive na área 

de segurança privada, desde que a atividade seja regulada e auditada. No entanto, o 

caso brasileiro, além da ausência de regulação do Estado sobre tais atividades, o que 

                                                           
75 Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/0132063f48427faa032565000050c6d8/a020156eb5d699c183257d4
f006f0742?OpenDocument. Acesso em: 01/11/2021. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/0132063f48427faa032565000050c6d8/a020156eb5d699c183257d4f006f0742?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/0132063f48427faa032565000050c6d8/a020156eb5d699c183257d4f006f0742?OpenDocument
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vigora é um acordo subentendido e leniente onde o comando da PM aparenta não 

saber que esse tipo de atividade extra é desempenhada (Lima, 2021) e, para que a 

aparência de legalidade seja mantida, é preciso discrição, tanto daqueles que 

oferecem o serviço, quanto daqueles que o adquirem.  

Buscando a manutenção de um aspecto de legalidade, o contato estabelecido 

para o “bico” é continuamente informal, fundamentado no critério da confiança e 

operado por intermediários. O “bico” é executado majoritariamente pelos praças da 

corporação, aqueles cujos salários são os mais baixos na hierarquia da instituição 

mas não exclusivamente por eles. Os oficiais também fazem bicos mas, além disso, 

utilizam seus postos em uma relação de lealdade e complementariedade de 

interesses quando garantem que as escalas de serviço dos praças comportem os 

“bicos” que esses agentes realizam e, em troca, recebem a prestação de pequenos 

serviços pessoais (Brito; Souza; Lima, 2011, p. 160,159).  

Existe ainda uma dependência entre o mercado de segurança privada e os 

policiais para além do interesse dos empresários no porte de arma dos agentes. Como 

mencionado acima, o contato estabelecido para o serviço do “bico” é informal, assim 

como este mercado, portanto, o agente que exerce o “bico” como segurança privado 

não possui vínculo empregatício e deste modo, a atividade passa a ser uma extensão 

da sua própria vida profissional(Brito; Souza; Lima, 2011, p. 160). 

Como foi observado, a irregularidade do serviço não impede que os agentes 

interessados nele ingressem no mercado e, assim como no Regime Adicional de 

Serviço, a justificativa para o entrada é apresenta como um meio do policial de resolver 

sua problemática salarial. Contudo, diferentemente do RAS, o agente que no seu 

horário de descanso atua como segurança privado está exercendo uma atividade 

irregular de acordo com o Código de Ética e Disciplina imposto aos PMs, além de 

configurar um risco maior que a própria atividade policial. Os trabalhos na segurança 

privada desempenhados por agentes da segurança pública são conhecidos antes 

como “o bico da morte”76, alcunha justificada pelos dados do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública do ano de 2020 onde a porcentagem de PMs mortos fora de 

serviço é superior ao número de agentes mortos em serviço.  

                                                           
76 Apelido dado pelo Ouvidor de Polícia de São Paulo, Benedito Domingos Mariano. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff13029824.htm, Acesso em 01/11/21. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff13029824.htm
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A vitimização policial decorrente da ação desses agentes no “bico” é retratada 

no mesmo anuário onde, entre os anos de 2018 e 2019, o número de mortes 

decorrentes de intervenções de Policiais Militares fora de serviço foi superior a todas 

as demais unidades da federação com respectivamente 1.534 e 1.810 mortos para 

cada ano. O relatório ainda aponta que o número de policiais militares mortos em 

confronto ou por lesão não natural fora de serviço também foi o mais elevado entre 

todas as unidades da federação com 89 e 48 mortos respectivamente.  

No entanto, ainda que os dados confirmem, deste modo, o acréscimo do risco 

que o agente de segurança se dispõe a enfrentar, das transgressões graves contra o 

Código de Ética e Disciplina dos Militares, além de suas possíveis sanções, o PM que 

faz o “bico” o faz com a garantia de que, atuando com métodos informais baseados 

na confiabilidade e assegurados pela convivência dos comandos e a falta de 

regulamentação do Estado com esse tipo de atividade ele irá majorar a sua renda sem 

sofrer contrariedades, ao menos em relação à corporação. 
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3.2.3 O arrego 

Outro processo de acumulação desenvolvido por meio da construção 

permanente e diária de poder, especialmente em relação aos grupos situados nas 

margens (Hirata, 2010, p. 88), cobiçado por parte dos interessados em seguir na 

carreira de policial militar deriva do arrego, prática a qual Pires (2010, p. 40) definiu 

como uma dinâmica onde os agentes de segurança e os infratores da lei compactuam 

sua convivência, ou seja, para que a atividade ilegal siga sem interrupção ou sanção, 

a polícia e o infrator combinam um suborno que toma lugar em uma determinada 

situação ou, essa dinâmica ainda pode ganhar contornos mais definidos quando a 

atividade ocorre de maneira regular, sem o incomodo da polícia que recebe também 

regularmente uma quantia para não “incomodar” (Ibid., p. 73, grifos do autor).  

A venda ambulante77 é um exemplo desse tipo de dinâmica que ocorre entre o 

infrator da lei e o policial. As restrições ao uso do espaço público no Rio de Janeiro 

trazem da figura do ambulante e da precariedade de seu trabalho um componente 

direto desse acordo quando os agentes de segurança admitem a presença desses 

comerciantes em determinados espaços, além de, por vezes,  garantirem a segurança 

no local em troca do arrego pago por eles. Existe ainda casos de policiais que 

revendem mercadorias por meio dos ambulantes, o que configura uma forma 

alternativa do arrego (Ibid., p. 339, 345).  

De acordo com Hirata (2010, p. 88), essas práticas pertinentes à economia 

informal são observadas pelos agentes de segurança como práticas que apresentam 

desenhos de regulação extralegais os quais são pensados como uma gestão 

articulada e diferencial do permitido e do interdito, onde os agentes negociam, não a 

interdição dessas atividades, mas, sim as formas de suspensão da interdição criando, 

a partir do seu cargo de autoridade, uma negociação da suspensão, o que, no caso 

aqui abordado, resulta na prática do arrego. 

Esse comércio de mercadorias lícitas no mercado informal é objeto de atuação 

do que Misse (2008, p. 382) chamou de “mercadoria política”, a qual se propõe a 

compreender a troca que envolve custos e negociação estratégica política, mas não 

                                                           
77 Ambulantes são comerciantes que não possuem estabelecimento físico mas, alguns municípios da federação 
permitem que esses comerciantes dignatários de um uso especial  e individual recebido pela Administração 
Pública assumam um ponto fixo  em um espaço determinado e, com isso, recebem o status de camelôs. Os 
comerciantes do Rio de Janeiro, no entanto, não fazem tal diferenciação entre si (Ver Pires, 2010). 
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essencialmente estatal, e não exclusivamente em dimensões econômicas do valor da 

transação desse tipo de mercadoria. Segundo Hirata (2010, p. 95), o conceito de 

mercadoria política jaz entre os fenômenos relativos aos mercados legais, ilegais e 

ilícitos, entretanto não se confunde com a legibilidade que procura regularizar estes 

mercados, ou seja, ela é pensada como meio para a compreensão destes mercados 

através de um jogo de forças entre os atores enredados em tais mercados. 

Essas práticas sociais transversais desempenhadas tanto pelos agentes de 

segurança quanto pelos atores dos mercados irregulares buscam, por meio dessa 

relação com o conjunto de dispositivos do poder, descobrir os possíveis campos de 

atuação no ajuste do poder fora do quadro de uma especificidade moral demarcada 

espacialmente construindo diferentes perspectivas através das posições relacionadas 

à dinâmica do poder em um jogo de forças (Ibid., p. 106). 

No Rio de Janeiro, as relações entre os ambulantes e a força policial 

apresentam como elemento de persuasão fundamental para que os comerciantes 

concordem com o contrato, o uso, ou não uso, da força uma vez que esses mercados 

operam de forma transversal ao Estado, necessitando, portanto, de regulações que 

não estão previstas por se tratar de economias alternativas às formas oficiais de 

regulação econômica (Hirata, 2010, p. 113). Deste modo, a não utilização da força 

ganha prioridade nessa negociação, assim como a utilização ou não da lei, pois, como 

afirma Bayley (2017, p. 20), a polícia se distingue não pelo emprego real da força, mas 

por ter autorização para usá-la. Como afirma Pires: 

“No Rio de Janeiro o que vige fundamentalmente é o pagamento para 

que não se proceda a ilegalidade do castigo. A ilegalidade do 

constrangimento físico, ilegal, por parte de agentes públicos que deveriam 

atuar na conformidade da Lei, que preconiza a garantia da integridade física 

dos cidadãos” (Pires, 2010, p. 344). 

Com essa prática que naturaliza a culpa do infrator, esse desenho corrupto de 

troca deixou de ser notado como anomalia e recebeu a reputação de uma troca 

legítima sendo expandida de tal forma que, nos mercados ilegais, passaram a ser 

impostas pelos agentes do Estado aos infratores em caráter de extorsão, a qual é 

recebida, em alguma medida, como uma adesão prática por parte dos infratores 

(Misse, 2008, p. 382). Deste modo, a relação de maior ou menor dependência entre 

os atores para que o mercado se concretize se faz real na medida em que essas 
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esferas de economias formais, informais e ilícitas são definidas por uma maior ou 

menor subordinação ao uso da força nas relações de troca (Hirata, 2010, p. 96). 

De acordo com o cabo Mesquita, os policiais mais antigos na corporação, 

aqueles ingressados durante o governo de Lionel Brizola78, falavam que o então 

governador do Rio de Janeiro dizia aos policiais que eles já possuíam a carteira da 

Polícia Militar e uma arma de fogo, sugerindo com isso que o pagamento de um salário 

aos agentes seria algo despropositado.  

O pagamento do arrego ainda pode ser compreendido como um meio pelo qual 

o sujeito condito pelo policial pode evadir-se da agressão moral do esculacho, uma 

prática que, de acordo com Cardoso (2008, p. 135),  diz respeito aos atos de 

desconsideração à pessoa no contexto que debate a relação entre direitos, insultos e 

cidadania. De acordo com Pires, o esculacho enquanto categoria sociológica,  

“designa uma forma de se expressar sentimentos de 

desconsideração, desrespeito e ausência de reconhecimento, seja da parte 

de quem sofria seus efeitos, seja da parte de quem testemunhava ou, na 

maioria das vezes, tomava conhecimento de tais ações” (Pires, 2011, p. 139). 

A prática do esculacho, portanto, poderia ser o auge de um processo que 

poderia ter, ou não, a ver diretamente com o desrespeito aos direitos dos indivíduos, 

a partir da não observância das regras positivadas, assim como a aplicação da lei 

pode conferir um pretexto para um procedimento desrespeitoso com a pessoa do 

vendedor ambulante, por exemplo, mas ainda como outros sujeitos (Ibid., p. 141). Por 

sua vez, o arrego configura uma forma de evitar o insulto moral cominado na prática 

do esculacho, que consiste em uma agressão objetiva a direitos que não pode ser 

satisfatoriamente demonstrada em evidências materiais, além de sempre implicar uma 

desvalorização ou negação da identidade do outro (Cardoso, 2008, p. 136). 

O caso limite desse mercado de mercadorias políticas consiste no 

aparecimento das “milícias” em seu modelo atual. A tática de ação das milícias que 

hoje operam em favelas e conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro onde existem ou 

não moradores policiais militares, possui uma inconfundível inspiração nas estratégias 

do tráfico de drogas. Após invadirem uma determinada área e fixarem um pequeno 

                                                           
78 Brizola foi governador do Estado do Rio de Janeiro por dois mandatos que correspondem ao período de 1983 
até 1987 e de 1991 até 1994. 
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grupo fortemente armado assumindo o controle sobre o território, os milicianos 

passavam a exigir uma “contribuição” dos moradores para a manutenção da ordem e, 

em seguida, assumem algumas atividades que antes eram controladas pelo tráfico 

como o cabeamento de TV clandestino por assinatura e a venda de botijões de gás 

(Misse, 2007, p. 154, grifo do autor). 

A prática do arrego ocorre de forma contínua sobre determinados atores sociais 

e determinados territórios. Grupos da própria polícia, que antes extorquiam traficantes 

agora, trocam o seu apoio à permanência das milicias mediante comissões pagas 

pelos novos ocupantes do território, quando os invasores não são os policiais do 

próprio grupo (Ibid., p. 155). Os arregos estabelecem, portanto, transações 

econômicas que, ao empregarem recursos fundamentados no poder e na violência, 

formam um mercado parasita da economia informal, ilegal ou ilícita onde os policiais, 

por sua vez, garantem seus arregos através da dependência que os mercados 

informais possuem em relação ao “mercado parasita” operado pelos próprios agentes 

(Hirata, 2010, p. 95, 96). 

Podemos observar nos exemplos supracitados que a mercadoria política 

quando opera como modalidade de troca, ela pode transcorrer por diferentes níveis 

de negociação, podendo ser 

[...] “no caso limite inferior, confundida com o clientelismo, nos casos 

intermediários convêm à oferta de proteção nos mercados ilegais e que, no 

limite superior, confunde-se com extorsão”. (Id. 2008, p. 382). 

Incontestavelmente, a corrupção estabelece um objeto perigoso e, como afirma 

Soares (2015, p.326), um objeto que suscinta muitas ambiguidades já que, quando se 

está na oposição, ela apresenta um caráter positivo quando empregada na acusação 

de adversários políticos e ganha aspectos negativos quando é usada para produzir 

um discurso republicano e universalista, uma vez que, a corrupção seria um traço 

inerente ao sistema. No caso dos policiais militares, a corrupção se distingue das 

demais e ganha contornos ainda mais ameaçadores por ser de competência exclusiva 

da polícia o uso de força física, real ou por ameaça para afetar o comportamento dos 

indivíduos (Bayley, 2017, p. 20). 
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3.3 A PREFERÊNCIA PELOS BATALHÕES DO SUBÚRBIO  

Como foi apontado por Rodrigues ([202-] p.1), além da escolha feita por esses 

indivíduos por ingressarem em uma ocupação cujo teto salarial, na condição de praça, 

é notoriamente escasso na apreciação dos próprios profissionais, esses sujeitos ainda 

apresentam como área preferencial de atuação os batalhões alocados nas áreas mais 

empobrecidas e violentas do estado, especialmente o subúrbio carioca, áreas que 

também são local de moradia da maior parte dos PMs. 

Segundo Rodrigues (Ibid., p. 2), os agentes enxergam o subúrbio como parte 

de uma política escalar de vida, onde esses sujeitos percebem no policiamento do 

subúrbio do Rio de Janeiro um campo de maiores rendimentos materiais e simbólicos 

na sua carreira de policial militar. A perspectiva oferecida pelos futuros agentes é 

reforçada pelos policiais militares que disputam as vagas do Regime Adicional de 

Serviço, uma vez que as patrulhas da Operação Segurança Presente, são distribuídas 

de acordo com o registro da reincidência criminal das áreas79 o que, por diversas 

vezes, incide sobre as espaços mais empobrecidos do Estado. 

No entanto, não é somente na eventualidade de um RAS opcional que o agente 

escolhe trabalhar nos subúrbios do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com Rodrigues 

(Ibid.), o local é a escala do homem comum, do sujeito que produz seu cotidiano no 

mundo que lhe é mais palpável e imediato que é a cidade e, é na escala local onde 

torna-se exequíveis a existência mais intensa do lugar, sendo possível então 

desenvolver identidades e vínculos socioespaciais baseados nessa existência 

comum. De acordo com MacKinnon (2010) citado por Rodrigues (Ibid., p. 24), ao 

escolherem entrar para a PM, os candidatos utilizam a política escalar definindo as 

escalas geográficas pelas relações políticas que as constituem, ou seja, levam em 

consideração a influência e as implicações de estruturas escalares pré-existentes, 

criadas por processos anteriores de construção social por meio de suas interações 

espaciais cotidianas.  

Assim, a escalação dos subúrbios como área de atuação também decorre da 

vivência desses agentes nos subúrbios, a qual antecede a entrada desses na PMERJ. 

De acordo com Geertz (1997, p. 87), essas experiências anteriores proporcionam aos 

policiais o que o autor definiu como “experiência próxima”, ou seja, os agentes usam 

                                                           
79 Disponível em: http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=148. Acessado em: 01/07/21. 

http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=148
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o seu conhecimento local naturalmente e sem esforço para definir aquilo que seus 

iguais veem, experimentam, pensam, imaginam, entre outras coisas e, por isso, 

sentem-se mais aptos em exercerem o policiamento nesses locais. 

Entendendo a escala como um conceito que molda e constitui práticas sociais 

em diferentes níveis de análise (Marston, 2000, p. 220), considerando também que os 

atores envolvidos na sua produção admitem atingir significados distintos sobre ela, é 

certo afirmar que a escala é uma expressão das extensões geográficas de estruturas 

particulares de relações sociais que jazem sendo retrabalhadas e transformadas de 

maneira ininterrupta (Cox, 1996, p. 668). Deste modo, quando ocorrem, as mudança 

nas escalas, ou uma eventual transferência do agente, pode provocar um transtorno 

na política escalar executada por eles, como ocorreu no caso relatado pelo cabo 

Mesquita onde um outro PM demonstrou preocupação e frustração ao receber um 

boletim de transferência que o transferia do 15º Batalhão de Duque de Caxias para o 

12º Batalhão de Niterói. 

De acordo com Rodrigues ([202-], p. 24), são nesses espaços onde esses 

sujeitos nasceram, cresceram e que agora vivem o dia a dia de seu trabalho que 

possibilitam a crença nativa fundamentada em sua experiência-próxima, de que o 

agente possui uma aptidão de leitura acertada sobre a cidade do lugar que ocupa, 

assim como também acreditam em uma maior probabilidade de sucesso na atuação 

como policial caso operem em lugares que lhes são familiares.  Esses policiais usam 

conceitos de experiência-próxima de forma espontânea, naturalmente, 

coloquialmente, e não reconhecem, a não ser de forma efêmera e acidental, que o 

que disseram envolve conceitos e isto é precisamente o que a experiência-próxima 

significa (Geertz, 1997, p.89). Deste modo, a preferência em atuar nas áreas do 

Subúrbio do Estado do Rio de Janeiro constitui um componente importante do projeto 

profissional dos policiais militares, já que ela jaz ligada a gestão ardilosa das 

extensões materiais e discursivas das escalas em benefício do obtenção integral do 

seu escopo comum em “ser policial” (Rodrigues, [202-] p. 8, grifo do autor).  

Um dado que confirma esse objetivo comum entre os agentes, o de “ser 

policial”, está presente na  pesquisa realizada por Musumeci, onde a autora 

questionou agentes alocados em Unidades de Polícia Pacificadora sobre que tipo de 

serviço eles prefeririam estar atuando. O número de policiais que incluíam os 

batalhões operacionais da Polícia Militar como área preferencial de atuação somavam 
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68,5% da amostra e, em resposta às razões pelas quais os agentes escolhiam atuar 

em outro serviço que não fosse o da UPP, 24,4% da amostra alegaram gostar ou se 

identificar mais com outro tipo de serviço e 3,3% declararam que outra atividade os 

fariam “policiais de verdade” (Musumeci, 2015, 21, 28, grifo meu).  

Os dados da pesquisa indicam, portanto, que não basta somente estarem 

alocados nas áreas do subúrbio do Rio de Janeiro para que os agentes possam sentir-

se policiais de verdade, é preciso ainda que a atuação dos agentes seja aquela 

compreendida por eles como a executada pela “polícia de verdade”, e o que “seria 

mais polícia”, deste modo, não compreenderia o policiamento comunitário, de 

proximidade que implica em uma mudança tanto na prática como na filosofia do 

policiamento (Skolnick; Bayley, 2017, p. 12, grifos meus)  

Como observou Kant de Lima (1995, p. 69), a Polícia Militar, com seus distintos 

grupos e malhas, usam de práticas diferentes, ligadas a diversas tradições existentes 

na polícia do Rio, tradições que constituíram diferentes definições de “conduta 

apropriada” a ser aplicada pelos agentes em seu relacionamento com a população. O 

subúrbio é, deste modo, entendido por esses agentes como o local onde as 

características particularistas da ética policial podem variar em função das condições 

sobre as quais suas atividades são desempenhadas (Ibid.). Como observado na 

seção anterior, quando considerada a dimensão política inerente ao poder coercitivo 

unido ao policiamento, para determinados agentes da Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, atuar no subúrbio pode significar deixar de ser um sujeito precarizado e, 

em algumas circunstâncias, passarem eles próprios a serem os agentes 

precarizadores na medida em que exercem sua autoridade como policiais de forma 

ilegítima para angariar capital econômico e social como apontado nas práticas do 

esculacho, do arrego e, principalmente, da milícia (Rodrigues, [202-] p. 15).  

A preferência pelos batalhões do subúrbio são, portanto, escolhas feitas com 

base na confiança construída sobre o conhecimento que os agentes possuem sobre 

o local, por conhecerem e partilharem os modos de expressão dos sujeitos que 

habitam essas áreas, por compartilharem seus sistemas simbólicos (Geertz, 1997, p. 

107). No entanto, a escolha também consiste em uma preferência por um tipo de 

policiamento e, em alguns casos, ela é feita aspirando um local apropriado para as 

práticas de precarização a serem executadas pelo agente. 
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3.3.1 “Você sai do gueto mas o gueto nunca sai de você”80 

Os bens, de acordo com Sørensen (2015, p. 144), são relevantes para obter 

respeito e prestígio na comunidade, de modo que o conhecimento dos bens em 

questão permite uma avaliação coletiva da situação desses indivíduos, ou seja, é 

também por meio dos bens obtidos através da renda que os agentes recebem o status 

percebido pela comunidade. Afinal, como McCracken (2007, p. 101) já havia 

observado, é dentro de uma determinada cultura, a qual constitui um conjunto 

privilegiado de termos dentro do qual nada parece estranho ou inexplicável para o 

membro da cultura e fora do qual não existe ordem, norma, premissa segura e 

compreensão imediata que esses bens ganham significado.  

Deste modo, sabendo que os praças da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro derivam majoritariamente das classes menos favorecidas da estrutura social, 

os objetos de consumo que denotam respeito e prestígio aos praças são equivalentes, 

portanto, ao consumo de bens dessas classes. Afinal, o consumo de bens pressupõe 

um trabalho de apropriação, ou, mais precisamente, que o consumidor colabore para 

produzir o produto que ele consome mediante um trabalho de identificação e 

decifração (Bourdieu, 2007, p. 95) São, deste modo, os objetos que contribuem para 

a construção do mundo culturalmente construído precisamente por escreverem de 

maneira vital e palpável um significado cultural que sem eles seria incompreensível 

(McCracken, 2007, p. 102). 

Segundo Weininger (2015, p. 99), Bourdieu (1966) insiste que a análise de 

classe não pode ser reduzida à análise das relações econômicas, a análise implica 

concomitantemente a uma análise das relações simbólicas, em linhas gerais de 

acordo com a definição de status sustentada por Weber (1958). E, de acordo com 

McCracken (2007, p. 101), é no mundo culturalmente construído que encontramos a 

localização original do significado cultural dos bens de consumo, eles são construídos 

na experiência rotineira, em que o mundo dos fenômenos se apresenta, aos sentidos 

individuais, inteiramente desenvolvido e estabelecido pelas crenças e premissas de 

sua cultura. A classe social é, portanto, uma parte de um elemento constituinte 

determinado por sua integração em uma certa estrutura (Bourdieu, 2005, p. 4). 

                                                           
80 Negro Drama de Racionais MC’s, 2002. 
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Admitindo que os bens de consumo possuem significados que vão além de seu 

caráter utilitário e o seu valor comercial, os objetos de consumo dos agentes não são 

apenas meros itens adquiridos por eles, os bens carregam e comunicam significados 

culturais. E, no mundo dos bens, ao contrário do mundo da linguagem, o engajamento 

nunca ocorre em uma simples sinalização de diferença, nele os sinais são 

continuamente mais determinados e menos arbitrários do que no mundo da 

linguagem. São, portanto, os indivíduos que constantemente materializam as 

categorias culturais por meio de sua prática e, também são eles que representam 

sucessivamente as distinções categóricas, de tal modo que o mundo que criam seja 

harmônico com o que imaginam e são os objetos materiais de dessa cultura que 

constituem um dos meios mais importantes por onde as categorias culturais são 

materializadas (McCracken, 2007, p. 100, 103,102). 

De acordo com Foucault (1999, p. 266), “riquezas” são títulos provisórios que, 

durante o tempo em que permanecem presentes em uns e ausentes em outros, 

começam e realizam o fluxo que, conduzindo-os aos consumidores, serão por fim 

restabelecidos à sua natureza primitiva de bens. Sendo assim, o trajeto da riqueza 

dos policiais é, em alguma medida, ilustrado pelos rituais que transferem o significado 

do bem para o consumidor  (McCracken, 2007, p. 108). 

De acordo com McCracken (Ibid., p. 100), o significado cultural contido nos 

bens possui uma trajetória tradicional, ele é absorvido do mundo culturalmente 

constituído e transmitido para o bem de consumo e, assim, o significado é absorvido 

do objeto e transferido para um consumidor individual. É, portanto, na forma objetiva 

de existência do capital cultural, ou seja, nos materiais cuja produção ou consumo 

implicam uma quantidade de capital cultural incorporado que os agentes assumem o 

significado cultural de seus bens (Weininger, 2015, p. 102). Essa transferência de 

significado cultural dos bens para os próprios indivíduos acontece por meio de rituais, 

como o ritual de posse e os rituais de cuidados pessoais, onde se dão as 

oportunidades de afirmar, evocar, atribuir ou rever símbolos e significados 

convencionais da ordem cultural dos PMs  (McCracken, 2007, p. 108). 

O ritual de posse 

Os diferentes rituais de posse funcionam como um processo de reclamação da 

afirmação de territorialidade por meio da propriedade mas, além disso, como uma 
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tentativa de extrair dos objetos adquiridos os atributos que lhe foram entregues pelas 

forças de mercado do mundo dos bens (Ibid., p. 109). Os rituais de posse praticado 

pelos policiais militares são publicizados por eles em suas redes sociais onde os 

agentes compartilham os bens consumidos, além de ilustrarem um padrão de 

consumo que consiste em fotos e vídeos em baladas com abundante consumo de 

bebidas alcoólicas e energéticos, assim como restaurantes, viagens, praias, 

churrascos (Rodrigues, [202-] p. 12). Assim, os objetos assumem uma função 

“performativa”, uma vez que conferem significado cultural a uma concretude que ele 

do contrário não apresentaria para o sujeito (McCracken, 2007, p. 2, grifo do autor), 

O ritual de posse do cabo Batista apresentado na Figura 7 elucida trajetória do 

significado cultural do bem adquirido. A privação de bens de consumo durante a 

infância resultou em um processo de declaração de territorialidade através das 

propriedades ilustradas. O cabo que trabalha na UPP- Parque Proletário na Vila 

Cruzeiro é, como ressaltado por Caldas (2018, p. 12), um dos muitos agentes lotados 

em UPPs que possuem uma origem tão humilde quanto a dos moradores das 

comunidades em que atuava, como é o caso do cabo que mora no município de Nova 

Iguaçu na Baixada Fluminense. Assim, o cabo Batista tem como local de trabalho e 

residência duas áreas do subúrbio fluminense e, portanto, compartilha as práticas de 

classe (Wright, 2015, p. 35) dos atores que habitam esses lugares. 
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Figura 7- Relato de um ritual de posse 

 
Fonte: Facebook, 2021. 

A constante publicização do consumo de determinados bens como carros, 

motos, assim como as viagens mencionadas acima, exibem uma performance que os 

próprios agentes admitem que, para mantê-las, é válido até mesmo o uso de fotos 

antigas ou a produção de conteúdo atuais aproveitando bens de amigos (Rodrigues, 

[202-] p. 13). Os investimentos mencionados apresentam variações nas respostas 

sobre a riqueza, o que é importante, especialmente, para os padrões de socialização 

que aparecem nas diferentes classes. Existem fortes diferenças de orientação 

temporal entre as classes sociais ou diferentes níveis econômicos, onde os indivíduos 

nos níveis mais baixos trabalham com uma perspectiva de tempo mais curta que 

outros níveis. Nesse sentido, os praças se enquadram no grupo de pessoas que 

trabalham com um horizonte de tempo mais curto, e, deste modo, subtraem 

recompensas futuras repetidamente em índices muito elevados (Sørensen, 2015, p. 

149). 

Segundo Sørensen (Ibid.), os indivíduos que subtraem recompensas futuras 

em níveis elevados tentem a investir menos em sua saúde e educação, assim como 

a saúde e educação dos filhos. O sacrifício de bens futuros em troca de outros 
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constitui, deste modo, a forma negativa dos bens (Foucault, 1999, p. 265), ou, 

consumo precário como foi chamado por Rocha (2002 apud Rodrigues [202-], p. 12), 

onde a flutuação da renda faz com que a satisfação das necessidades básicas de 

existência seja comprometida. 

Essas diferenças de orientação temporal ou modelos de adiamento de 

gratificações entre as classes conjeturam o nível de incerteza nas condições de vida 

ou a variabilidade dos ganhos desses indivíduos, o que pode ser compreendido como 

uma reação racional à expectativa de uma alta incerteza de ganhos (Sørensen, 2015, 

p. 149). Apesar disso, a condição de servidor público livra, em grande medida, o PM 

da incerteza de seus ganhos mas, por outro lado, a natureza do próprio trabalho 

policial, o risco diário que essa ocupação encara impossibilita a eliminação dessa 

incerteza.  

Esse tratamento quase estrutural do tempo é, na divisão ocupacional do 

trabalho apresentada por Bourdieu (1992), provocado basicamente por indicadores 

do capital econômico e cultural da família de origem, ou seja, esse eixo do modelo de 

estrutura de classe diferencia posições de acordo com as trajetórias de seus titulares, 

de acordo com as variações ou estabilidade no volume e composição de seu capital 

ao longo do tempo (Weininger, 2015, p. 104). De acordo com Sørensen (2015, p. 149), 

o indivíduo que obteve uma educação mais elevada irá orientar seu estilo de vida não 

pelo coeficiente de renda em sua juventude, mas pelas condições de vida que espera 

a longo prazo, o que corresponde à riqueza associada a quantidade de seu capital 

humano obtido com investimentos em formação e saúde, assim como habilidades e 

qualificações que produzam renda. 

Os rituais de cuidados pessoais 

Se por meios dos rituais de posse esses sujeitos movem o significado cultural 

de seus bens para sua vida,  é por meio dos rituais de cuidados pessoais que esses 

sujeitos movem os significado dos bens de consumo para eles próprios, os 

consumidores. Os rituais de cuidados pessoais têm como objetivo tomar os cuidados 

necessários para garantir que as propriedades especiais e perceptíveis contidas em 

determinadas roupas, cortes de cabelo e aparências sejam, de certa forma, 

“ordenhadas” dos bens que habitam e trazidas à vida no próprio consumidor 

(McCracken, 2007, p. 109, 110, grifos do autor). Os rituais de cuidados pessoais 
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realizados pelos PMs podem ser observados quando esses exibem seus bens de 

valor como relógios, cordões, carros e motos (Rodrigues, [202-] p. 13), como podemos 

observar na Figura 8 onde o cabo Batista exibe seus bens. 

Figura 8- Imagem do Policial Militar em estacionamento

 

Fonte: Facebook, 2021. 

É importante notar como os agentes fazem uso das formas simbólicas em que 

usam as palavras, imagens, instituições, assim como seus comportamentos em cujos 

termos eles realmente representam para si mesmos e para os outros, em cada um 

desses lugares (Geertz, 1997, p. 88). Compreendemos, portanto, como opera o que 

Bourdieu (2007) chamou de habitus de classe, o qual consiste em uma forma 

incorporada de condição de classe e dos condicionamentos que ela impõe, operando 

como princípio unificador e gerador de práticas, ou seja, como um sistema 

socialmente estabelecido de disposições que guiam os pensamentos, percepções e 

atos desses agentes (Ibid., p. 97; Weininger, 2015, p. 98). Contudo, a definição 

completa desses sujeitos não se faz somente pelas propriedades que, em certo 

momento, eles possuem e cujas condições de compra sobrevivem nos habitus, ela 

também se dá na relação entre o capital de origem e o capital de chegada, dito de 

outro modo, entre as posições original e atual no espaço social, cuja relação estatística 

é de intensidade mutável  (Bourdieu, 2007, p. 103). 
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Sabendo que a ocupação é a fonte de renda para a maioria daqueles que 

recebem qualquer renda direta (Mills, 1969, p. 71), ressaltamos no Capítulo 2 que o 

valor pago àqueles que iniciam  seu trabalho como soldados na PMERJ é de R$ 

3.452,55, que a tabela remuneratória dos oficiais e praças da instituição concede ao 

Subtenente- patente máxima do quadro de praças- o salário de R$ 6.382,99 e que o 

agente possui ainda uma alternativa proposta pelo Estado para aumentar a sua renda, 

o Regime Adicional de Serviço, deste modo, esses indivíduos oriundos das camadas 

socioeconômicas menos favorecidas podem não se conservarem necessariamente na 

mesma condição socioeconômica que se encontravam antes de se tornarem 

membros da Polícia Militar. 

Contudo, ainda que esses agentes não permaneçam necessariamente na 

mesma condição socioeconômica que se encontrava antes, eles  trazem sempre 

consigo as propriedades pertinentes que se encontram na origem de sua 

classificação, além de algumas secundárias que são introduzidas clandestinamente 

no modelo explicativo (Bourdieu, 2007, p. 97) como podemos observar na Figura 9 

onde o Major Blaz, enquanto membro do oficialato da PMERJ relata seus habitus de 

classe reclamando sua origem no subúrbio carioca.  
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Figura 9-  Major Ivan Blaz 

 
Fonte: Facebook, 2021. 

O relato do Major Blaz ilustra a importância dos determinantes econômicos e 

sociais que os gostos apresentam já que, para atingir uma definição completa do 

produto, é preciso considerar as experiências diferenciais vividas pelos consumidores 

em função das disposições tributárias da posição que eles ocupam no espaço 

econômico (Ibid., p. 96). Ao reivindicar sua origem suburbana, o major admite 

observar o mundo por meio dessa cultura e é através dela que ele percebe os 

fenômenos, é, portanto, a cultura na qual o agente está inserido que irá determinar 

como ele apreende e assimila os fenômenos que assiste, é por meio dela que major 

adquire seus habitus de classe e desenvolverá seus interesses de classe (McCracken, 

2007, p. 101; Wright, 2015, p. 35). É, assim sendo, pelo fato da classe estar associada 

a importantes diferenças de socialização, que se faz relevante a consideração do perfil 

de riqueza a longo prazo que irá determinar os padrões permanentes de renda e 

consumo e não a distribuição de renda em corte transversal (Sørensen, 2015, p. 148, 

149).   
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Além disso, o relato também ilustra um exemplo de uso do que Bourdieu (2007) 

chamou de capital cultural, entendendo capital cultural como uma competência 

específica enquanto recurso ou poder num certo cenário social. Assim, é certo dizer 

que o quadro dos praças e dos oficiais produzem e consomem capital cultural de 

formas distintas mas,  também, os próprios oficiais por possuírem trajetórias 

individuais distintas, também consomem seus bens de diferentes formas entre eles 

como pode ser observado na Figura 10 (Weininger, 2015, p. 102).  

Figura 10-  Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Batalhão de Operações 

Especiais da PMERJ 

 
Fonte: Instagram, 2021. 

Seguindo a noção bourdieusiana de estrutura de classe, a qual envolve toda a 

divisão ocupacional do trabalho, na qual é criado um sistema onde as posições na 

divisão do trabalho são diferenciadas  uma das outras por fatores que derivam da 

distribuição de “capital”, sendo capital o conjunto de recursos e poderes de fato 

empregáveis (Ibid., p. 101, 102, grifo do autor), o capital econômico do major Blaz, 

que recebe um salário de R$11.285,79, e o do ex-capitão Pimentel, que recebe 

R$9.310,78, pertencem à classe do oficialato e, portanto, partilham a classe conferida 
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à essa espécie de capital. No entanto, as trajetórias individuais dos dois policiais 

indicam a posse de capitais culturais, habitus e gostos de classe distintos entre eles. 

A trajetória individual do major Blaz na PMERJ é iniciada com a sua entrada no 

ano de 2000 no curso de formação de oficiais na Academia de Polícia Militar D. João 

VI onde graduou-se em Segurança Pública pela instituição no ano de 2002. No ano 

de 2011, cursou na Escola Superior de Polícia o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais81, o qual se dedica a habilitar os oficiais intermediários ao exercício das 

funções de assessoramento superior no nível de Estado-Maior82. Atualmente o major 

ocupa o cargo de porta-voz da Polícia Militar. 

 Com o pai e irmão ocupando o cargo de generais e outro irmão sendo coronel 

do Exército brasileiro atualmente, e  o ex-capitão Pimentel ingressou no ano de 1989 

na Escola de Formação de Oficiais obtendo sua graduação em 1991. Entre os anos 

de 1993 até a sua saída da PMERJ em 2001, concluiu nove cursos complementares 

de segurança pública, alguns oferecidos pela Polícia Militar, outros cursados fora do 

país como  foi o caso do curso sobre gestão de crises, oferecido pelo FBI (Federal 

Bureau of Investigation) e cursado em sua sede nos Estados Unidos. Além da 

formação como oficial e dos cursos complementares realizados pelo ex-capitão, ele 

também possui pós-graduação em sociologia urbana83. 

Sendo a correlação entre uma prática social e a origem social, de acordo com 

Bourdieu (2007, p. 105), o resultado de dois efeitos, a saber, o efeito de inculcação 

exercido de forma direta pela família ou pelas condições originais de existência dos 

agentes; e o efeito de trajetória social de fato, ou seja, o efeito desempenhado sobre 

as disposições e os conceitos pela experiência da ascensão ou declínio social, 

notamos nos exemplos do major e do ex-capitão aqui expostos como os efeitos de 

inculcação e trajetória social desses agentes não apresentam uma afinidade para 

além do fato de ambos pertencerem ao quadro de oficiais da PMERJ. A prática social 

e a origem social correlacionadas como consequência desses dois produziram, 

portanto, resultados distintos na trajetória desses atores. 

                                                           
81 Disponível em: https://www.linkedin.com/in/ivan-blaz-000b9321/. Acesso em: 23/07/2021. 
82 Disponível em: https://espmpmerj.wordpress.com/. Acesso em: 23/07/2021. 
83 Disponível em: https://www.linkedin.com/in/rodrigo-pimentel-95bb23a5/?originalSubdomain=br. Acesso 
em: 23/07/21. 

https://www.linkedin.com/in/ivan-blaz-000b9321/
https://espmpmerj.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-pimentel-95bb23a5/?originalSubdomain=br
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Contudo, ainda que a origem social confira relevância para a análise de classe, 

ela é somente o ponto de partida da trajetória do agente, ela é a referência em relação 

à qual o sentido da carreira social é definido já que, somada à origem social, também 

opera o efeito da trajetória individual dos sujeitos que, procedentes da mesma fração 

social, sentem-se inclinados a tomadas de posição divergentes em determinados 

aspectos, o que ocorre pelas relações diferentes com o mundo social, tributárias de 

trajetórias individuais divergentes da trajetória coletiva da fração social da qual ele faz 

parte (Ibid.).  

A relação entre gostos, por exemplo, mudam como observou Bourdieu (Ibid., p. 

96), segundo as condições econômicas e sociais de sua produção e, é por intermédio 

desse gosto social e economicamente construído, que os produtores recebem suas 

identidades sociais. Sobre isso, Bourdieu diz que: 

“Ao comparar as práticas de agentes que possuem as mesmas 

propriedades e ocupam a mesma posição social em determinado momento, 

mas separados por sua origem, a análise estatística utiliza uma operação 

análoga à percepção comum que, em um grupo, identifica os novos ricos ou 

os desclassificados, apoiando-se nos indícios sutis das maneiras de ser ou 

da postura em que se denuncia o efeito de condições de existência diferentes 

das condições presentes ou, o que vem a dar no mesmo, uma trajetória social 

diferente da trajetória modal no grupo considerado” (Ibid., p. 103). 

O bem é compreendido como uma oportunidade de exprimir uma esquema 

categórico estabelecido por uma cultura permitindo que os indivíduos demarquem 

visualmente entre categorias culturalmente especificadas, codificando tais categorias 

sob a forma de um conjunto de distinções materiais (McCracken, 2007, p. 102).  

São também os bens controlados por esses indivíduos o elemento que irá 

moldar o bem-estar, as oportunidades econômicas e de transação, os investimentos 

que maximizam essas oportunidades com diferentes sujeitos, assim como as 

preferências ou interesses econômicos como foi sugerido por Weber. A riqueza e a 

sua composição irão, portanto, designar os arranjos comportamentais responsáveis 

pelos dispositivos de inserção e socialização associados à classe como condições de 

vida (Sørensen, 2015, p. 144). E, sendo a cultura um item que compõe essa riqueza, 

cabe à cultura dos agentes também determinar suas coordenadas de ação social e 

atividade produtiva, especificando comportamentos e objetos que decorrem de uma e 
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de outra (McCracken, 2007, p. 101). Afinal, como bem observou Bourdieu (2007, p. 

101), “a classe social é definida pela estrutura das relações entre todas as 

propriedades pertinentes que confere seu valor próprio a cada uma delas e aos efeitos 

que ela exerce sobre as práticas”. 

Compreendendo status como estilos de vida, as diferenças entre os status dos 

praças e do oficialato da PMERJ podem ser observadas como uma manifestação de 

diferentes classes dentro da corporação (Weininger, 2015, p. 101). O que significa 

dizer que, colocados os dois grupos em posições sociais estruturalmente distintas, 

eles se distinguem por incontáveis condutas e atitudes dos indivíduos com os quais 

podem partilhar certas características econômicas, sociais e culturais (Bourdieu, 2005, 

p. 5). Não obstante, as diferentes trajetórias individuais dos próprios membros do 

oficialato resultam, como foi exposto acima, em diferentes produções dos habitus de 

classe, o que oferece mais um nível de diferença de classes na instituição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim deste trabalho percebo que o meu interesse em pesquisar a Polícia 

Militar foi, desde sempre, a necessidade de compreender como esses indivíduos 

elegiam uma profissão tão depreciada pela sociedade e, no caso específico do Rio de 

Janeiro, considerada de alto risco para os seus ocupantes. Afinal, como disse Luiz 

Eduardo Soares (2015, p. 331), “acho que a polícia é questão de vida ou morte para 

muitos, além de ser decisiva para a democratização efetiva da sociedade brasileira”. 

Descobri com esta pesquisa que o universo da PMERJ é complexo, o que permitirá o 

desenvolvimento de novas pesquisas como desdobramentos desta. 

A análise realizada aqui permite ao leitor uma melhor compreensão sobre a 

relação que a classe socioeconômica dos membros da Polícia Militar têm com a 

instituição da PMERJ e com os outros membros dela. Busquei explicitar como a 

própria construção da corporação foi baseada em critérios socioeconômicos, primeiro 

com o caráter absolutista da Guarda Real de Polícia e com seus praças que derivavam 

das classes inferiores livres, depois com a Guarda Municipal e Guarda Nacional 

Paramilitar que, diferentemente da Guarda Real, estabeleciam novas regras de 

qualificação que sugeriam a exclusão de ex-escravos, todas elas, sempre cumprindo 

as ordens desenvolvidas pela elite que a formou. 

O fato da Guarda Municipal ter fracassado em seu propósito e este fracasso ter 

sido atribuído ao fato de que seus membros provinham das classes altas e que, por 

isso, a remuneração por seus serviços não era necessária ilustra, portanto, que desde 

os primórdios da atividade policial no país, ela representa uma ocupação que, apesar 

de essencial para o funcionamento do estado moderno, recebe pouca atenção, ou é 

até mesmo negligenciada pelos governantes e, com isso, não conseguem atingir sua 

plena funcionalidade. 

Demonstrei como os operadores de classe estão presentes antes mesmo dos 

agentes ingressarem na instituição, uma vez que a opção pelo concurso é feita 

baseada na renda que o indivíduo receberá enquanto PM. Antes de usarem o pretexto 

da influência militar familiar para a entrada na corporação, o discurso que ganha 

proeminência entre os praças é aquele com referência à sobrevivência no sentido de 

trabalho como o único meio de negar a carência fundamental e triunfar por um 

momento sobre a morte (Foucault, 1999, p. 353).  Deste modo, a conquista da farda 
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com os benefícios intrínsecos ao cargo de funcionário público brasileiro atrelados à 

ela, funciona como o principal elemento encorajador  ao concurso de praça na Polícia 

Militar. 

A exigência do nível médio de instrução educacional do concurso para soldado 

é fundamental para que o quadro de praças da instituição permaneça formado 

majoritariamente por indivíduos de instrução média e provenientes das áreas mais 

empobrecidas do estado e, com isso, reforçam a prática onde, uma vez membros da 

PM, eles passem a perseguir aqueles oriundos do seu mesmo seguimento social, 

rechaçando comportamentos próprios da classe a qual pertencem e que, por vezes, 

eles mesmos reproduzem. 

É preciso considerar que, no Brasil, existem formas diferenciadas de acesso à 

Polícia Militar e que elas, por si só, já operam como um recorte de classes. A 

candidatura ao concurso para oficial apresenta como exigência básica o diploma de 

nível superior, ou seja, para exercer funções de comando o candidato não pode 

possuir o nível médio como os praças. A exigência do diploma de nível superior 

representa, efetivamente, a manutenção de uma estratificação social vivenciada pelos 

indivíduos fora da caserna onde as classes privilegiadas, portadoras de um capital 

econômico, capital social e, em especial, capital educacional são conservadas no topo 

dessa hierarquia.  

Deste modo, foi mantida, desde a sua fundação, uma organização onde a base 

é formada por indivíduos oriundos das classes inferiores, em sua maioria com 

instrução escolar mediana que serão comandados por outros indivíduos de classes 

superiores, a dos praças, estabelecendo assim uma relação de subalternidade não 

exclusivamente pelo quadro de patentes que a estabelece mas, sobretudo, pela 

própria condição para o ingresso que estabelece desde o processo seletivo um recorte 

de classe com base no nível de instrução educacional uma vez que a serventia dos 

conhecimentos adquiridos na universidade para o emprego do policiamento é 

questionada por pesquisadores da área. 

Foi explicitado ainda que, uma sociedade altamente hierarquizada como a 

nossa, a relação entre oficiais e praças não permaneceria restrita exclusivamente às 

patentes que estabelecem uma relação entre comandantes e comandados. Como 

relatado, as relações de classe extrapolam a hierarquia militar e invadem as esferas 
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pessoais das vidas dos agentes e, com isso, acabam afetando as identidades 

profissionais desses policiais. 

Para além dos dados concretos que efetuam as sinuosas relações entre as 

classes dos agentes e a instituição da Polícia Militar, existe além disso, as relações 

subjetivas como foi observada na preferência pelos batalhões alocados nos subúrbios 

do estado, local também de onde a maioria desses agentes deriva e onde se sentem 

mais aptos a executarem a sua política escalar de vida, ou seja, onde se sentem mais 

aptos a desempenharem suas atividades policiais. Além da sustentação do habitus de 

classe dos agentes que, mesmo após a entrada na PMERJ e, consequentemente, 

após a alteração da condição socioeconômica onde se encontravam, permanecem 

reproduzindo o mesmo habitus da classe de origem, como foi ilustrado no caso do 

major Blaz. 

Esta análise socioeconômica permitiu perceber que a classe constitui um 

elemento fundamental para a formação do policial militar, seja ele praça ou oficial. 

Contudo, para os praças, a relação de subalternidade é sentida não somente pela 

hierarquia onde ele é impossibilitado de ser promovido aos postos de comando, 

enquanto os oficiais não podem ser rebaixados à praças, mas, sobretudo, nas 

dinâmicas pessoais entre oficiais e praças quando a estrutura formal é 

transversalizada pela “hierarquia informal” das relações de compadrio ou de 

subjugação (Caruso, 2004, p. 129, grifo da autora). 
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