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Resumo 

 

 

TAVARES, Ana Carine Nunes Vaz. A vida após a farda: policial militar para 
sempre? disposição para crer e para agir na construção de experiências da 
vida militar à civil (e vice-versa) 2016. 227 f. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Instituto de Sociologia, 
Filosofia e Política, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. 
 
O presente trabalho tem como foco de análise o policial militar que entra na 
―inatividade mediante transferência para a reserva remunerada‖, seu desligamento 
da corporação e sua posterior reintegração, escolhendo ou não permanecer na 
corporação da Brigada Militar, os motivos dessa escolha e seus deslocamentos 
entre a vida civil e militar. A pesquisa tem por problema teórico o questionamento 
sobre até que ponto a introspecção do ―patrimônio de disposições‖ (LAHIRE, 2004), 
agregado à vida do policial militar como ―disposição para crer e para agir‖, por meio 
da socialização na instituição da Brigada Militar, influencia a ação e escolhas desse 
agente na esfera de relações sociais na vida civil. O objeto de análise apresenta a 
possibilidade de rupturas ou descontinuidades entre as disposições adquiridas por 
socializações anteriores, no seio familiar, na escola, nas amizades, na religião, etc., 
e as disposições para agir e para crer adquiridas na corporação militar. Para a 
análise desses deslocamentos entre a vida civil e militar, utilizar-se-á, como suporte 
teórico principalmente a sociologia disposicional de Bernard Lahire (2007) e sua 
interpretação da noção de habitus de Pierre Bourdieu.  

 
Palavras-chave: Sociologia. Policial militar. Reserva remunerada. Habitus. 
Disposições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Abstract 

 

 

TAVARES, Ana Carine Nunes Vaz. Life after uniform: a military for ever? 
willingness to believe and to act in the construction of experiences from the 
military to the civil life (and vice versa). 2016. Dissertation (Master‘s course 
Sociology) - Graduate Program in Sociology. Sociology, Philosophy and Politics 
Institute, Federal University of Pelotas, 2016. 
 
This work focuses on the analysis of the military policeman Who enters in "inactivity 
by transference to the paid reservation", his dismissal of the corporation and his 
subsequent reinstatement, choosing or not to remain to the corporation of the Military 
Brigade, the reason for this choice and the transition between the military and the 
civil life. The research has the following theoretical issue: to what extent the 
introspection of "equity dispositions" (Lahire, 2004), added to the life of the military 
policeman as "dispositions to believe and to act" through socialization in the 
instituiton of the Military Brigade influences actions and choices of this agent in the 
social relationships in civil life? This analysis presents the possibility of ruptures or 
discontinuities between the dispositions acquired by previous socializations, as in 
family, school, friendships, religion, etc., and the previsions to act and to believe 
acquired in the military corporation. For the analysis of these transitions between civil 
and military life, the dispositional sociology of Lahire Bernard (2007) and his 
interpretation of the notion of habitus of Pierre Bourdieu will be used as theoretical 
support. 
 
Keywords: Sociology. Military policeman. Paid retirement. Habitus. Dispositions.  
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Introdução 

 

A presente Dissertação tem por objeto a Brigada Militar rio-grandense da 

cidade de Bagé, em especial o policial militar historicamente identificado, no Estado, 

como ―brigadiano‖. 

Conforme o Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar, artigos 104 

e 105 (Anexo A), o policial militar poderá ingressar na reserva remunerada ao 

completar 30 (trinta) anos de serviço, no caso dos homens, e 25 (vinte e cinco) anos 

de serviço, no caso das mulheres, ou se atingir as idades limites estipuladas no 

artigo 106 (Anexo A). 

Todavia, atualmente, em função da vigência da Lei Ordinária nº. 10.297/94, 

que dispõe sobre o Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos da Brigada 

Militar, o CVMI  [grifo nosso] (Anexo B), e a Lei Complementar nº. 12.351/05, 

atualizada pela L.C. nº. 14.385/13, que dispõe sobre a concessão de um abono de 

incentivo à permanência no serviço ativo, o AIPSA [grifo nosso]. (Anexos C e D), o 

policial militar poderá, mesmo após completar o tempo hábil para ingresso na 

reserva remunerada, requerer sua continuidade de permanência no serviço ativo 

[grifo nosso]. 

Essas leis são programas de incentivo do governo estadual que atingem o 

grau hierárquico até Sargento. Assim, após completar o tempo de serviço ou a idade 

necessária para ingressar na reserva remunerada, o policial militar pode continuar 

―na ativa‖, conforme facultam as leis mencionadas acima, e que serão tratadas com 

mais propriedade no decorrer do Capítulo I do presente estudo. 

Portanto, a pesquisa em tela trata de observar a ação e escolhas do policial 

militar no final da vida profissional, quando grande parte deles entra para a reserva 
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em torno dos 48 anos e, muitas vezes, com menos idade1, supostamente tendo, 

ainda, capacidade psicológica e vigor físico para continuar trabalhando. Por 

conseguinte, será que o policial militar, que por tantos anos agiu e viveu sob regime 

de obediência às normas de disciplina e hierarquia impostas pela corporação militar, 

conseguirá se adaptar à rotina da esfera de relações sociais da vida civil?  

O presente estudo tem por problema teórico a seguinte pergunta: Até que 

ponto a introspecção do ―patrimônio de disposições‖ (LAHIRE, 2004a), agregado à 

vida do policial militar como ―disposição para crer e para agir‖ por meio da 

socialização na instituição da Brigada Militar, influencia a ação e escolhas desse 

agente na esfera de relações sociais na vida civil? Esse problema faz sentido, na 

medida em que a partir do momento em que o policial militar completa seu tempo de 

serviço dentro da corporação, ele está apto a escolher se continua ou não na 

instituição militar. Nesse último caso, o policial militar lança mão da reserva 

remunerada.   

Desse modo, questiona-se: Como as disposições para crer e para agir, 

adquiridas e resultantes das experiências de socialização durante todo o tempo em 

que este policial militar serviu à corporação, são capazes de conduzir, de justificar 

ou determinar suas ações na vida civil? 

Poderia o policial militar reservista escolher atividades diferentes ou de outra 

natureza e exercê-las, a despeito de sua formação militar? Ou o policial não 

consegue se desprender da rigidez da disciplina da corporação, por isso retorna ao 

ambiente militar? Quais são as disposições para crer e agir que não só induzem, 

mas também justificam a permanência do policial na corporação? Quais seus 

motivos? E se preferisse ficar completamente afastado da atividade que realizou por 

quase toda sua vida, quais seriam seus motivos?  

Assim, o objetivo geral que se pretende alcançar com o presente estudo é 

no sentido compreender as condições e os efeitos da possível influência do 

patrimônio de disposições incorporadas pelo policial militar, por meio da socialização 

na instituição da Brigada Militar, na esfera das relações sociais da vida civil cotidiana 

desse policial, e, ainda, apreender como se dão esses deslocamentos entre a vida 

civil e a vida militar. 

                                                           
1
 A contagem de tempo para ingresso na reserva remunerada será melhor explorada no Capítulo I. 
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O foco da análise apresenta a possibilidade de rupturas ou descontinuidades 

entre as disposições adquiridas por socializações anteriores, no seio familiar, na 

escola, nas amizades, na religião, etc., e as disposições para agir e para crer 

adquiridas na corporação militar.   

 Em relação aos objetivos específicos, propõe-se a:  

a) Analisar o perfil do policial militar integrante do CVMI e do AIPSA, no intuito de 

compreender sua inclinação para continuar servindo à corporação, após completar o 

período de tempo necessário para ingresso na reserva remunerada.  

b) Analisar o perfil do policial militar que completou o tempo de ingresso na reserva 

e optou por não retornar  ou continuar na corporação. 

c) Entender os motivos pelos quais os policiais aptos a integrarem a reserva 

remunerada pedem para voltar à corporação, bem como os motivos daqueles 

policiais que não desejam mais retornar.  

d) Analisar a possível influência da cultura histórica militarizada do Estado do Rio 

Grande do Sul, em especial do Município de Bagé, no habitus do policial militar. 

Por outro lado, as hipóteses aventadas nessa pesquisa giram em torno das 

seguintes afirmações: 

a) Mesmo se levando em consideração as disposições adquiridas por socializações 

anteriores ao ingresso na corporação, é em razão das disposições incorporadas, 

adquiridas e institucionalizadas por meio da socialização na Brigada Militar que o 

policial militar tem dificuldade em adaptar-se à vida civil; 

b) As experiências de socialização que resultam nas disposições adquiridas na 

instituição pelo policial da reserva persistem no agente, ao passo que se deslocam 

para suas relações na vida civil; 

c) A inclinação do policial militar de retornar à ativa, seja através do CVMI, seja 

através do AIPSA, é resultado das disposições para agir e para crer ao longo de sua 

permanência na instituição e, consequentemente, limitam sua adaptação à vida civil; 

d) Algumas disposições trazidas pelo policial militar até a entrada na corporação são 

modificadas pelas disposições incorporadas durante os anos de permanência deste 

policial na instituição, enquanto outras são mantidas e aprimoradas; 

e) Não é necessário ter perfil disciplinar para ser policial militar; a instituição 

transmite padrões de conduta e disciplina, valores e modos de pensar que são 

incorporados pelos indivíduos e geram suas práticas pelas quais se constituem 

policial militar.  
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f) O desejo de o policial militar não retornar à corporação não é resultante dos anos 

em que viveu sob a rígida disciplina e hierarquia militar, mas da possibilidade de não 

ascender mais na carreira.    

A metodologia utilizada no presente trabalho é qualitativa. Para a coleta de 

dados foram aplicadas as técnicas do questionário, entrevistas semiestruturadas 

aprofundadas e grupo focal, tais técnicas serão explicadas mais detidamente no 

capítulo IV. 

A análise dos dados foi realizada através do programa Nvivo (versão 11). O 

Nvivo é um software de análise qualitativa que permite organizar, analisar, gerir, 

consultar informações e obter resultados da pesquisa de maneira mais eficiente2.  

Portanto, a partir da possibilidade de retorno à corporação de policiais 

militares que já completaram seu tempo para o ingresso na reserva remunerada, 

através dos programas de incentivo do governo (CVMI e AIPSA), se o policial militar 

ainda tem capacidade para o trabalho, por que ele opta pelo retorno ou continuidade 

na corporação, ao invés de escolher qualquer outra atividade? A resposta dos 

motivos econômicos é procedente, porém insuficiente para se compreender as 

condições sociais intrínsecas à ação do policial militar que o faz aceder à atividade 

na corporação (Brigada Militar), após a inatividade.  

Por conseguinte, com o enfrentamento de tais questões, busca-se, 

proporcionar um olhar mais abrangente em torno da reestruturação da segurança 

pública, no que tange à escolha do policial militar apto a ingressar na reserva 

remunerada, sua inserção no mercado de trabalho e seu deslocamento entre a vida 

civil e militar, a fim de contribuir com os estudos que deem visibilidade à situação do 

policial militar ingressante na reserva.  

Além dessa finalidade, espera-se que este trabalho contribua para que se 

entendam as condições sociais da ação do policial militar que o levam a justificar a 

escolha em permanecer na corporação, no momento da ―aposentadoria‖. A pesquisa 

também pretende incentivar a criação de políticas públicas que proporcionem mais 

amparo a esse policial militar, seja financeiro, seja psicológico, o que refletirá tanto 

                                                           
2
 Cf. Guia Rápido do NVivo-QSR Internacional. Disponível em:   

<http://www.qsrinternational.com/nvivo-portuguese>. Acesso em: 22 out. 2015  
 Cf. Visão Geral do NVivo-QSR Internacional. Disponível em: 
 <http://download.qsrinternational.com/Resource/NVivo10/NVivo-10-Overview-Portuguese.pdf>. 
Acesso em: 22 out. 2015 
 



19 
 

na qualidade de seu trabalho como na sua qualidade de vida, quando desligado em 

definitivo da corporação. 

Dito isso, a presente Dissertação está estruturada da seguinte forma: no 

capítulo I, analisa-se o ingresso na reserva remunerada, bem como são 

apresentados aspectos para melhor compreensão de cada uma das leis que 

compõem os programas de governo relativamente ao CVMI e ao AIPSA, os quais 

possibilitam o retorno ou a permanência do policial militar à corporação. Este 

capítulo versa, ainda, sobre o universo empírico, e a delimitação da pesquisa. Por 

fim, pontuam-se alguns trabalhos realizados em relação à Polícia Militar. 

O capítulo II apresenta uma ampla visão do tema pesquisado. Parte-se de 

um breve histórico da origem da Brigada Militar e, posteriormente, destaca-se o 

―modo de pensar militar‖ (SILVEIRA, 1989, p. 97) da região rio-grandense, analisa-

se a tensão entre o ethos militar e o ethos policial. No momento seguinte, pontuam-

se algumas considerações em relação à Brigada Militar no atual contexto social. 

Por sua vez, o capítulo III ocupa-se dos fundamentos conceituais que 

servirão de suporte teórico para este estudo; abordam-se os conceitos de habitus e 

de disposição dentro do diálogo que Bernard Lahire propõe com a sociologia 

bourdieusiana. São examinados, também, com a contribuição de Goffman e 

Foucault, aspetos institucionais e aspectos relevantes em relação aos princípios de 

disciplina e hierarquia, passando-se pela análise dos indivíduos estudados enquanto 

grupo, conforme as noções de Halbwachs.  

No capítulo IV, apresentam-se os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados no desenvolvimento da pesquisa. 

O capítulo V, e último, da conta de analisar os dados e os resultados obtidos 

durante todo o processo investigativo, proporcionando-se um diálogo entre a empiria 

e a teoria que construiu esta Dissertação. 

Nas considerações finais, há uma união das ideias que permearam o estudo, 

costurando a pesquisa na apresentação das conclusões obtidas. 

E finalmente, ressalta-se que, com tudo o que foi dito acima, essa 

Dissertação trata da temática da instituição militar, a qual vem contribuir com a 

proposta da linha de pesquisa do grupo de trabalho Instituição Militar e Ordem 
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Social, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 

(Anpocs)3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
Conforme o portal oficial da ANPOCS (39º. Encontro Anual- GT nº.17 Instituição Militar e Ordem 

Social). Este grupo de trabalho é coordenado pela Professora Doutora Adriana Barreto de Souza 
(UFRRJ). 
   



 
 

Capítulo I- Contextualizando o objeto de estudo  

  

O presente capítulo tem por objetivo proporcionar uma visão geral do objeto 

de pesquisa, a partir do contexto de atividade em que estão inseridos os policiais 

militares pesquisados. Trata-se de analisar as possibilidades de ingresso na reserva 

remunerada, bem como a permanência no serviço ativo, após completar o tempo 

necessário para integrar a reserva remunerada. 

 Serão apresentados, ainda, neste capítulo, o delineamento e a delimitação 

do universo empírico e, por fim, serão abordados alguns trabalhos de pesquisa 

sobre a polícia militar.   

 

1.1 Da Transferência para a reserva remunerada 

 

O policial militar, ao completar trinta anos de serviço, e a policial, vinte e 

cinco anos, podem ingressar na ―inatividade mediante transferência para reserva 

remunerada‖, nas seguintes situações: a pedido ou ex-officio, de acordo com o 

Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar, artigos 104, 105 e 106  (Anexo 

A), conforme demonstrado abaixo: 

                
                           TRANSFERÊNCIA     PARA       

  
 A        RESERVA      REMUNERADA 

 
A pedido (art. 105, caput do Estatuto) 

 
Ex-officio (art. 106 caput, inciso I, a e b do 
Estatuto)  

O policial militar, ao completar trinta anos de 
serviço, no caso dos homens, e vinte e cinco 
anos de serviço no caso das mulheres, pode 
requerer sua transferência para a reserva 
remunerada. 

O policial militar, que atingir as seguintes idades 
limites terá sua transferência ex-officio para 
reserva remunerada: 
[...] 
Praças- 55 anos 
[...] 

Quadro 1: Passagem do policial militar para a inatividade mediante transferência para a reserva     
remunerada. 
Elaboração da autora.  
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Observa-se, no quadro acima, que em relação à transferência para a reserva 

remunerada ―ex-officio‖, esta refere-se apenas ao grau hierárquico da ―Praça‖, em 

função de que, conforme já mencionado, as Leis do CVMI e do AIPSA atingem até a 

graduação de Sargento.  

Conforme o Estatuto dos Servidores da Brigada Militar (Anexo A), artigo 14 

parágrafo 1º, ―posto é o grau hierárquico do Oficial e a graduação é o grau 

hierárquico da Praça‖. 

Para melhor compreensão da hierarquia militar apresenta-se o quadro 

abaixo de acordo com o que estabelece o caput do artigo 14 do Estatuto dos 

Servidores Militares da Brigada Militar (Anexo A). 

 

 
CARREIRA 

 
CÍRCULO 

POSTOS E 
GRADUAÇÕES 

dos servidores 
militares de nível 
superior 

de Oficias Superiores Coronel 
Tenente-Coronel 
Major 

 de Oficiais Intermediários Capitão 
   

dos servidores 
militares de nível 
médio 

de Oficiais Subalternos Primeiro Tenente 

 de Sargentos 1º Sargento 
  2º Sargento 

 de Soldados Soldado 

Praças Especiais Em formação, para 
ingresso na carreira 
de nível superior 

Têm acesso ao Círculo 
de Oficiais Subalternos 

Aluno-Oficial 

Praças Em formação, para 
ingresso na carreira 
de nível médio 

Têm acesso ao Círculo 
de Sargentos 

Aluno do Curso Técnico 
em Segurança Pública 

  Têm acesso ao Círculo 
de Soldados 

Aluno do curso de 
Formação de Soldados 

Quadro 2: Círculos e escala hierárquica da Brigada Militar, conforme o caput do artigo 14 do Estatuto 
do Servidores Militares da Brigada Militar- RGS (L.C. nº. 10.990/97). 

 

Portanto ao completar o tempo necessário para a reserva remunerada, o 

policial militar poderá ingressar no CVMI ou no AIPSA. O CVMI é destinado, por lei, 

as Praças, ou seja, atinge a graduação até Sargento. Da mesma forma ocorre com 

os policiais militares que integram o AIPSA cuja graduação atingida é, também, até 

Sargento. 

 Ocorre que ao completar o período de tempo necessário para ingresso na 

reserva remunerada o policial militar passa a receber o soldo da graduação 

imediatamente acima, ou seja, é promovido ao ―grau hierárquico superior imediato‖ 

assim determina o artigo 58 do Estatuto dos Servidores da Brigada Militar (Anexo A).  
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Deste modo, no caso do AIPSA, os policias que ingressaram neste programa como 

Sargento (Praça), graduação hierárquica que o programa contempla, passarão a 

receber o soldo de Tenente (Oficial Subalterno).  Por outro lado, aquele que entrar 

na reserva já como Tenente não poderá fazer parte do CVMI ou do AIPSA, 

justamente em função de que tais programas de governo (CVMI e AIPSA) não são 

direcionados aos oficias.  

Assim, a presente pesquisa limita-se à graduação de Praça, aqueles que  

aparecem figurando como Tenente é em função de que, repete-se, ao completarem 

o tempo de serviço para ingresso na reserva recebem o soldo do grau 

imediatamente superior.  

A partir do ingresso no CVMI ou no AIPSA, os policiais terão um limite de 

permanência na corporação, conforme será mostrado no quadro 2 do próximo 

tópico.  

Na soma total do tempo de serviço para a passagem do servidor militar à 

inatividade, pode ser computado o período em que o policial militar serviu ao 

exército4, o tempo de licença especial não gozado5, bem como o tempo de serviço 

exercido em outras atividades. Por exemplo: O policial militar que ingressou no 

exército com 18 (dezoito) anos e completou 30 (trinta) anos de serviço na Brigada 

militar, entrará para a reserva com 48 (quarenta e oito) anos de idade, isso sem que 

lhe sejam computadas eventuais licenças especiais não gozadas. Neste caso, o 

policial militar ingressará na reserva remunerada com menos idade, supostamente 

tendo, ainda, capacidade psicológica e vigor físico para continuar trabalhando. 

Atualmente, com a vigência dos programas de incentivo do governo do 

Estado que criou o CVMI e o AIPSA, o policial militar tem a possibilidade de requerer 

sua continuidade de permanência no serviço ativo [grifo nosso], após completar o 

tempo necessário para ingresso na reserva remunerada. A seguir, proceder-se-á a 

melhor análise desses programas. 

 

1.2  Da permanência no serviço ativo: compreendendo o CVMI e o AIPSA 

 

                                                           
4
 Conforme artigo 142, inciso I do Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Rio Grande 

do Sul. 
5
 Conforme artigo 70 e parágrafos 1º. e  3º. do Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar 

(Anexo A), ―A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço a cada qüinqüênio 
de tempo de efetivo serviço prestado [...]‖. Tal licença ―tem duração de 3 meses‖. O tempo de licença 
não gozado será ―computado em dobro para os efeitos da inatividade‖. 
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Para uma melhor compreensão de cada uma das Leis que originaram o  

CVMI e o AIPSA, elaborou-se o quadro comparativo abaixo: 

                                           

CVMI- Lei Ordinária nº. 10.297/94 
 

AIPSA- L.C. nº. 12.351/05 e L. C. nº. 14.385/13:  

FINALIDADE-CVMI FINALIDADE-AIPSA 

Atuar em situações especiais, como o 
policiamento de escolas públicas estaduais e 
escolas especiais que atendem pessoas 
portadoras de deficiência, o policiamento e 
guarda dos prédios do Poder Executivo, do 
Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do 
Ministério Público, da Defensoria Pública e do 
Tribunal de Contas do Estado, bem como 
atividades de videomonitoramento e auxílio ao 
membro do Ministério Público na fiscalização de 
estabelecimentos prisionais e similares.   

É um incentivo à permanência no serviço ativo 
dirigido às Praças da carreira de nível médio que 
já tenham cumprido as exigências para a 
inatividade voluntária e optarem por continuar na 
atividade.  

MODO DE INGRESSO-CVMI MODO DE INGRESSO-AIPSA  

É necessário: 1º) Inscrição junto ao DRESA; 
2º)exames médicos e avaliação de saúde no 
hospital da Brigada Militar; 3º) Matrícula no 
CVMI;  e 4º) Aguardar sua nomeação

6
. 

É necessário: 1º) completar seu tempo de 
serviço e requer o ingresso no AIPSA; 2º) 
continuar servindo no mesmo posto de origem. 
 

NATUREZA-CVMI NATUREZA-AIPSA 

Terá duração necessária ao cumprimento da 
atividade que a motivou, podendo ser renovado 
e, a qualquer momento, revogado "ex- officio" 
pela Administração.  

Possui natureza precária e transitória, podendo 
ser revogado um ano após sua concessão ou 
renovação.  

DURAÇÃO-CVMI DURAÇÃO-AIPSA  

Poderá ser renovado ou revogado a qualquer 
tempo pela Administração, tendo o limite de 
permanência do policial militar que completar a 
idade de 65 anos, quando será dispensado ex-
officio da atividade.  

Poderá ser deferido por, no máximo, dois anos 
sendo possíveis três renovações pelo prazo não 
maior do que dois anos cada uma. O prazo 
máximo para a percepção está limitado a oito 
anos. 

REMUNERAÇÃO-CVMI REMUNERAÇÃO-AIPSA 

Gratificação especial de retorno à atividade  de 
R$ 941,10 (novecentos e quarenta e um reais e 
dez centavos)

7
 para trabalhar 40 horas e 30 

vales-refeições mensais, proporcionais à carga 
horária exercida

8
. 

―Abono‖ em torno de R$ 1.400,00 (hum mil e 
quatrocentos reais), mais o soldo e demais 
vantagens inerentes ao posto.  
 
 

Quadro 3: Quadro comparativo das Leis que criaram o CVMI e o AIPSA. 
Elaboração da autora. 

 

Diante do exposto, cabem algumas considerações finais em relação ao 

CVMI9 e ao AIPSA: 

                                                           
6
 Porém, as Praças que forem transferidas para a reserva remunerada e ficarem um ano aguardando seu ingresso 

no CVMI terão que freqüentar um estágio de readaptação, um treinamento para o retorno à atividade. A esse 

respeito ver Nota de Instrução Administrativa 004.4- Anexo H. 
7
  A esse respeito ver artigo 2º. da Lei 14.449/14 que dispõe sobre a Gratificação especial de retorno 

a atividade (Anexo F) 
8
 A esse respeito ver artigo 3º. da Lei 10.916 de 03 de janeiro de 1997 que dispõe sobre a 

Gratificação Especial de Retorno à Atividade (Anexo E). 
9
 Ver também Nota de Instrução Administrativa nº. 023.3-RH (de 25/11/2014) (Anexo G) e Nota de 

Instrução Administrativa nº. 004.4-RH (de 30/09/2014) (Anexo H), ambas obtidas junto ao Setor de 
Recursos Humanos do Quartel sede do 6º. RPMon em Bagé-RS. 
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1º) Embora a Lei que criou o CVMI (L.O. nº. 10.297/94, art. 3º.) preveja a 

possibilidade de serem realizados convênios com o Estado, por exemplo, em 

relação a guarda nos prédios do Ministério Público e do Fórum, mesmo que estes 

convênios sejam firmados, o policial  componente do CVMI continua subordinado ao 

Comando-Geral da Brigada Militar. 

2º) A diferença entre requerer o ingresso no CVMI ou no AIPSA está no fato 

de que, quem ingressa no CVMI não tem mais expectativa de subir na carreira; pela 

idade não terá mais possibilidade de fazer cursos que proporcionam subir de 

graduação. 

O policial militar que voltar à ativa, através do CVMI, não estará ocupando 

um cargo novo, nem poderá ser beneficiado com promoções por merecimento ou 

antiguidade, sendo beneficiado apenas em relação aos direitos fruto de seu próprio 

posto (conforme dita o art. 7º. da L.O. nº. 10.297/94- Anexo B). 

Já quem ingressa no AIPSA tem a expectativa de fazer cursos de 

aperfeiçoamento e subir de posto, melhorando o valor do soldo. Pode, ainda, no final 

deste período do AIPSA, requerer seu ingresso na reserva remunerada, e depois de 

ter ingressado na reserva, requerer seu retorno à corporação por meio do CVMI.  

É importante levar-se em conta que o retorno à corporação, pela própria 

vontade do policial militar, significa muito mais do que simplesmente retornar ao 

trabalho. Significa, sim, voltar a submeter-se a toda a rigidez hierárquica e disciplinar 

que a instituição impõe. 

A hierarquia e a disciplina formam a base de qualquer instituição militar. 

Nesse sentido, o parágrafo 3º. do artigo 12 do Estatuto dos Servidores Militares da 

Brigada Militar do Rio Grande do Sul estabelece que: ―a disciplina militar e o respeito 

a hierarquia devem ser mantidos entre servidores militares da ativa, da reserva 

remunerada e reformados‖ [grifo nosso].  

Observe-se que, em regra, o extremo rigor que permeia a vida militar não é, 

neste molde, exigido na vida dos servidores civis, porém é imprescindível na vida 

dos militares (os princípios de hierarquia e disciplina serão tratados, oportunamente 

no capítulo III).  

Torna-se importante destacar que fazer parte do efetivo que compõe o CVMI 

ou o AIPSA sempre gerou insegurança entre os servidores, devido à possibilidade 

de sua revogação a qualquer momento, no caso do CVMI,  e  da natureza precária e 

transitória, no caso do AIPSA. 
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Essa insegurança em relação ao tempo de permanência na corporação, cujo 

retorno deu-se através do CVMI ou do AIPSA, no ano de 2015, com a troca de 

governo do Estado, tornou-se muito mais preocupante. 

Sendo empossado no dia 1º. de janeiro de 2015, o novo Governador do 

Estado, José Ivo Sartori (PMDB), tem reiterado as já conhecidas dificuldades 

financeiras pelas quais passa o Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, o então 

presidente do Legislativo, Deputado Gilmar Sossella, ao proferir discurso na posse 

do novo Governador, reportou-se a tais dificuldades financeiras que terão que ser 

enfrentadas pelo novo governo, com a seguinte frase: ―Temos à frente a carranca 

medonha de uma crise que se instalou em nosso Estado‖10. 

Diante disso, tem pairado dentro da Corporação da Brigada Militar, 

informações no sentido de que, com o objetivo de proporcionar mais economia aos 

cofres públicos, o novo governo do Estado poderá extinguir o CVMI ou o AIPSA, ou 

até mesmo os dois programas, deixando mais apreensivos não só os policiais 

componentes dessas modalidades, mas também aqueles que estão prestes a entrar 

para a reserva remunerada, diante da possibilidade de não ser mais possível 

requerer o retorno à ativa através desses programas de incentivo do governo. 

Portanto, investigar como se dá esse deslocamento entre a vida militar e a 

passagem para a vida civil do policial torna-se, no mínimo, instigante, ainda mais 

diante da inquietação da corporação no presente momento. 

 

1.3 Delimitação do campo de investigação 

 

A pesquisa abrange, geograficamente, o município de Bagé-RS, cuja 

escolha se deve às seguintes razões: 

1º- O município de Bagé é a sede do Sexto Regimento de Polícia Montada 

da Brigada Militar (6º. RPMon), com jurisdição nos municípios de Aceguá, Bagé, 

Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Santana da Boa Vista,  Lavras do Sul  e 

Hulha Negra.  

                                                           
10

 Conforme notícia do site oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do 
Sul intitulada ―Sartori é empossado prometendo mudanças amplas e duradouras‖ datada de 1º. de 
janeiro de 2015. 
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2º- Entre os municípios que compõem a jurisdição do 6º. RPMon., Bagé é o 

mais populoso, conforme se pode constatar nas informações do IBGE (2015) em 

relação a estimativa da população residente nos municípios brasileiros11: 

 

Municípios- Estado do Rio Grande do Sul População 

Aceguá      4.702 

Bagé  121.749 

Caçapava do Sul    34.654 

Candiota      9.315 

Dom Pedrito    39.886 

Hulha Negra      6.478 

Lavras do Sul      7.833 

Santana da Boa Vista      8.434 

Quadro 4: Estimativa da população residente nos municípios brasileiros- IBGE (2015)                 
Elaboração da autora.  

 

Consequentemente, no município de Bagé estão concentrados o maior 

número de policias militares, sejam integrantes do CVMI, sejam do AIPSA.  

3º- E, por fim, mas não menos importante, considera-se a herança cultural 

militarizada do povo bajeense. Segundo a historiografia, ―o Rio Grande do Sul 

nasceu sob o signo das armas‖ (SPALDING, 1963, p. 31) e, Bagé, em especial, é 

fruto de um acampamento militar12; por sua localização fronteiriça foi palco de 

grandes batalhas. Portanto, leva-se em conta a possibilidade dessa herança cultural, 

que resultou no ―modo de pensar militar‖ (SILVEIRA, 1989, p. 97) da população, 

influenciar ou não as ações cotidianas do policial militar.   

 

1.3.1 Universo pesquisado 
 

O universo de pesquisa será dividido em três grupos assim distribuídos:  

1º. Grupo: policiais que compõem o CVMI; 

2º. Grupo: policiais que compõem o AIPSA; 

3º. Grupo: policiais integrantes da reserva remunerada que escolheram não 

retornar à corporação e nem permanecer nela. 

Embora o universo de pesquisa esteja limitado àqueles policiais militares 

que prestam atividade laboral no município de Bagé, com o intuito de proporcionar-

                                                           
11

 Estimativa da população residente nos municípios brasileiros conforme o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística-IBGE, com data de referência em 1º/07/15. Site oficial do IBGE. 
12

 Conforme Spalding (1963, p. 34) ―D. Diogo de Souza [governador da Província de São Pedro do 
Rio Grande] ao receber ordens para marchar sobre Montevidéu [...], chegou ao acampamento Bajé, 
organizado pelo General Marques de Souza e estabeleceu seu Q.G.[...]‖. Antes de seguir rumo para 
Montevidéu em 17 de julho de 1811, D. Diogo de Souza fundou o ―núcleo povoantista de Bajé‖.  
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se uma visão geral da população estudada, passar-se-à a expor, nos quadros 5 e 6, 

abaixo, o total do efetivo que compõe cada grupo, em toda a região de atuação do 

6º. RPMon. 

No quadro 7, apresenta-se o número de policiais que nos últimos cinco anos 

ingressou na reserva e desejou não retornar à corporação. Neste caso, o dado 

apresentado refere-se apenas ao município pesquisado (Bagé), em função da 

impossibilidade da obtenção de dados informatizados dos outros municípios sob 

jurisdição do 6º. RPMon.  

Portanto, de acordo com as informações no setor de Recursos Humanos do 

Quartel sede do 6º. RPMon., em Bagé-RS, apresenta-se a seguinte distribuição:  

 

Município Nº. de policiais no  
Administrativo 

Nº. de policiais 
na Patrulha 

Escolar 

Nº. de 
policiais no 

Fórum 

Nº. de policiais 
no Ministério 

Público 

Total 

Aceguá 1 - - - 01 

Bagé* 4 4 5 6 19 

Caçapava do 
Sul 

1 1 1 1  
04 

Candiota 1 1 - - 02 

Dom Pedrito 2 2 2 2 08 

Hulha Negra 2 1 - - 03 

Lavras do Sul 2 4 2 2 10 

Santana da 
Boa Vista 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
01 

Quadro 5: Efetivo que compõe o CVMI em fevereiro de 2015 (*município sede do 6º. RPMon onde 
estão lotados os integrantes que compõem o CVMI). Grupo 1. 
Elaboração da autora.  
 

 

Município Nº. de Policiais Total Graduação     conforme o  nº.  de  policiais 

 
Aceguá 

 
03 

1º. Sargento 
2º. Sargento 

            1 
            2 

 
 
Bagé* 

 
 

11 

1º. Sargento 
2º. Sargento 
3º. Sargento 

            1 
            4 
            6 

 
 
Caçapava do Sul 

 
 

04 

1º. Sargento 
2º. Sargento 
3º. Sargento 

           1 
           1 
           2 

Candiota  
05 

2º. Sargento 
3º. Sargento 

           1 
           4 

 
Dom Pedrito 

 
03 

1º. Sargento 
3º. Sargento 

           1 
           2         

Hulha Negra 01 3º. Sargento            1 

 
Lavras do Sul 

 
06 

1º. Sargento 
3º. Sargento 

           2 
           4 

 
Santana da Boa 
Vista 

 
01 

 
3º. Sargento 

            
           1  

Quadro 6: Efetivo e posto de serviço que compõem o AIPSA em fevereiro de 2015 (*total dos 
integrantes do AIPSA no Município). Grupo 2. 
Elaboração da autora.  
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Ano de ingresso na 
reserva remunerada 

Nº. de policiais 
reservistas que não 
retornaram à corporação 

2010 03 

2011 02 

2012 02 

2013 07 

2014 07 

2015 02 

Quadro 7: Efetivo que ingressou na reserva remunerada nos últimos 5 (cinco) anos no município de 
Bagé e escolheu não retornar nem permanecer na corporação. Grupo 3. 
Elaboração da autora. 

 

1.4 A Polícia militar como área de conhecimento 

  

As instituições militares sempre despertaram interesse na área da 

sociologia, havendo, inclusive, como já se mencionou na introdução desse estudo, 

grupo de trabalho intitulado Instituição Militar e Ordem Social13 na Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), grupo 

coordenado pela Professora Drª. Adriana Barreto de Souza (UFRRJ). 

Por outro lado, a maioria dos trabalhos que tratam da polícia militar, 

independente da área de atuação de cada um, seja na área da sociologia, 

antropologia, serviço social, etc., giram em torno da compreensão da identidade 

militar e do cotidiano da vida militar, assim se observa em Costa (2012), Rondon 

Filho (2013a, 2013b), Fraga (2006), e Nummer (2010). Tais autores apresentam, 

também, estudos relativos a policiais militares da ativa.  

Para contribuir com o campo de pesquisa da segurança pública, o foco da 

presente análise é o policial militar que completou seu tempo de serviço para o 

ingresso na reserva remunerada, seu desligamento da corporação e sua posterior 

reintegração, ou não, e, principalmente, seu deslocamento entre a vida civil e militar. 

Neste estudo, utilizam-se como inspiração as Teses de Doutorado de 

Rondon Filho (2013b) e Nummer (2010), além da Dissertação de Mestrado de 

Silveira (1989). 

A Tese de Doutorado em Sociologia, intitulada ―A Socialização dos agentes 

de segurança pública: tensão entre reconhecimento e desrespeito‖, de autoria de 

                                                           
13

 Conforme o portal oficial da ANPOCS (39º. Encontro Anual- GT nº.17 Instituição Militar e Ordem 

Social).  
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Edson Benedito Rondon Filho, apresentada na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), foi orientada pelo Professor Dr. José Vicente Tavares dos Santos. 

Nela, Rondon Filho (2013b) discute a socialização do policial militar, realizando um 

estudo comparado para analisar a tensão entre os atos de desrespeito e os atos de 

reconhecimento experimentados pelos componentes das policias militares do Rio 

Grande do Sul, do Rio de Janeiro e do Mato Grosso. 

A segunda Tese referida é de Doutorado em Antropologia Social, igualmente 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de autoria de Fernanda 

Valli Nummer, que teve como orientadora a Professora Drª.  Maria Eunice Maciel. O 

título da Tese é: ―Ser brigadiano ou trabalhar na brigada: estilos de vida entre 

soldados da Brigada Militar‖. Nesse estudo, Nummer (2010, p.21) procura ―obter 

uma visão interna do mundo social para compreender como se constrói a identidade 

militar e sua visão de mundo‖. 

O terceiro trabalho é a Dissertação de Mestrado em Sociologia, de Flávio 

Eduardo Silveira, sob orientação da Professora Drª. Susana Arrosa Soares, 

intitulada ―O Positivismo Castilhista e o Exército: Identidade e Contradição‖. Neste, 

Silveira (1989) aborda a importância histórica da ―formação militarizada‖ da 

sociedade rio-grandense. 

Em relação a essa herança cultural militarizada construída historicamente, 

consultaram-se, ainda, os trabalhos de Walter Spalding (1963) Hélio Moro Mariante 

(1972 e 1990), Pérsio Brasil Álvares (2009 e 2010), Nelson Werneck Sodré (2010) e 

Romeu Machado Karnikowiski (2010). 

Álvares (2009), em artigo na Revista Unidade nº 66, faz uma ―síntese da 

evolução histórica do desenvolvimento organizacional das instituições policiais de 

segurança‖, desde o descobrimento do Brasil até a Constituição Federal de 1988 

(ÁLVARES, 2009, p. 107). 

Spalding (1963) é um dos autores da obra ―Anais de Bajé, Museu Dom 

Diogo de Souza‖, com artigo intitulado ―D. Diogo de Souza, o fundador de Bajé‖, no 

qual o autor refere que o Rio Grande do Sul nasceu ―sob o signo das armas‖, 

mencionando, ainda, os primeiros soldados gaúchos e a fundação de Bagé por Dom 

Diogo de Souza. (SPALDING, 1963, p, 31-34). 

O Cel. Hélio Moro Mariante, autor das obras ―Crônica da Brigada Militar 

Gaúcha‖ (1972) e ―Sarilhos Milicianos‖ (1990), aborda toda a história da Brigada 

Militar. Na primeira, o autor divide a história da Brigada Militar em três fases, às 
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quais assim denominou: fase bélica, fase de transição e fase policial militar. Na 

segunda obra, Mariante (1990, p. 5) relata, além dos aspectos históricos, aspectos 

da ―biografia e da bibliografia brigadiana‖. 

Nelson Werneck Sodré, na reedição de sua obra, entre elas a intitulada  

―História Militar do Brasil‖ (2010), apresenta uma análise da participação dos 

militares no processo político do Brasil e, portanto, da sua importante influência na 

história do país, apontando o quanto os militares não só influenciaram a sociedade 

como também foram influenciados por ela.  

Encerrado a parte da herança cultural militarizada, a Tese de Doutorado em 

Sociologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de Romeu 

Machado Karnikowiski, orientada pelo Professor Dr. José Vicente Tavares dos 

Santos, cujo título é ―De exército estadual à policia militar: o papel dos oficiais na 

policização da Brigada Militar (1892-1988)‖. Nesse estudo, Karnikowski (2010, p. 7) 

menciona o ethos militar e o processo de ―policização‖ que desencadeou o ―choque 

cultural entre os valores bélico-militares e os de polícia‖, apontando a transformação 

da Brigada Militar de ―exército estadual‖ para ―força policial-militar‖. 

Por outro lado, analisando-se a relação entre a polícia militar e a sociedade 

contemporânea, consultou-se o trabalho intitulado ―Superando a Dicotomia 

Sociedade X Polícia Militar: Relato de uma experiência‖, dos autores Maria Teresa 

Pinheiro Nobre e Frederico Leão (2002). Nesse trabalho de pesquisa, os autores 

discutem justamente como é ―promovida a separação entre cidadãos policiais e 

demais seguimentos da sociedade‖, analisando que essa ―situação não traz 

benefícios para a população‖ (NOBRE; LEÃO, 2002, p. 191).  

Patrícia Ribeiro Mombach, em sua Dissertação de Mestrado em Ciências 

Criminais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), sob o 

título ―A polícia na sociedade contemporânea: influência dos discursos de repressão 

na atividade do policial militar do Rio Grande do Sul‖, cujo orientador foi o Professor 

Dr. Aury Lopes Jr. , igualmente discute a dicotomia polícia  e sociedade, abordando 

―o comportamento do policial militar e sua relação com a sociedade contemporânea‖. 

Analisa, ainda, o ―uso da violência legítima pela policia‖ e a influência no 

comportamento violento do policial devido à pressão da sociedade (MOMBACH, 

2002, p.5).  

Na Tese de Doutorado em Serviço Social, de Júlio Cézar Dal Paz Consul, 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), orientada pela 
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Professora Drª. Jussara Maria Rosa Mendes, intitulada ―Brigada Militar: Identifique-

se! A polícia militar revelando sua identidade‖, o autor faz uma análise baseada 

―num estudo de caso‖, apontando ―aspectos relativos à triangulação das dimensões 

Organização, Instituição e Profissão Policial Militar...‖ (CONSUL, 2005,p. 7). O autor, 

nesse estudo, demonstra o processo de construção de identidade da Polícia Militar 

do Rio Grande do Sul, a partir da influência do ―contexto sociopolítico externo‖, 

determinante da estrutura e missão da Brigada Militar. 

Em relação à identidade do policial militar, na Dissertação de Mestrado em 

Sociologia, de Márcio Júlio da Silva Mattos, da Universidade de Brasília (UnB), que 

foi orientada pela Professora Drª. Analía Laura Soria Batista, sob o título 

―Reconhecimento, Identidade e Trabalho sujo na PMDF‖, o autor discute a 

―construção identitária dos policiais militares do Distrito Federal‖, bem como a 

―estigmatização‖ do trabalho policial (MATTOS, 2012, p. 4).  

Dito isso, a pesquisa proposta consiste na análise da socialização, na 

instituição Brigada Militar, e tem por objetivo ampliar a visão em torno do objeto de 

estudo, a fim de se entender a possibilidade de rupturas ou descontinuidades entre 

as disposições adquiridas por socializações anteriores e as disposições adquiridas 

na corporação militar, bem como analisar e compreender os deslocamentos entre a 

vida civil e militar dos policiais objetos deste estudo.  

 

  



 
 

 

Capítulo II- Sociogênese da Brigada Militar 

 

Este capítulo pretende proporcionar uma visão geral do tema de pesquisa. 

Assim, parte-se da origem da Brigada Militar, valoriza-se a herança cultural 

militarizada do Rio Grande do Sul e do povo bajeense, considerando que a cidade 

de Bagé, onde se desenvolve a presente pesquisa, nasceu de um acampamento 

militar (SPALDING,1963, p. 34). Logo a seguir, faz-se uma análise do ―modo de 

pensar militar‖ (SILVEIRA, 1989, p. 97) da região sulina, aborda-se o ethos militar e 

o ethos policial e, por fim, discorre-se sobre o atual contexto social em que está 

inserida a Brigada Militar.     

 

2.1 Origem da Brigada Militar: breve histórico 

 

Conforme Mariante (1972, p. 53), ―a origem mais remota da Brigada Militar‖ 

foi o regimento de Dragões. Quando a expedição chefiada por Silva Paes [em 1737], 

foi enviada para socorrer a Colônia do Sacramento, entre as missões que lhe foram 

confiadas uma delas foi a de ―fundar um presídio (guarnição militar) — construído 

em 1737 com o nome Jesus-Maria-José— no Rio Grande de São Pedro‖ (SILVEIRA, 

1989, p. 50). Assim, 

 
para o guarnecimento do reduto português foram organizadas as primeiras 
tropas regulares da região, os famosos Dragões, regimento formado a partir 
dos soldados da mesma arma, oriundos de Minas Gerais, que chegaram ao 
extremo-sul com a expedição de Silva Paes (SILVEIRA, 1989, p. 50). 

  

Portanto, quando Silva Paes chegou onde hoje é o Rio Grande do Sul, em 

1737, veio acompanhado de 37 Dragões que deviam garantir a ordem interna, mas, 
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sua principal missão era combater o abigeato14 e o contrabando (MARIANTE,1972, 

p. 53). Aos Dragões eram, então, designadas missões de policiamento, além de 

suas responsabilidades militares de defender o território da coroa portuguesa. 

Somente após a família real chegar ao Brasil [1808], é que foram criados os 

órgãos encarregados do policiamento. A corte criou por Alvará, em 10 de maio de 

1808, a ―intendência Geral de Polícia da Corte‖ e, posteriormente, em 1809, a 

―Guarda Real de Polícia‖ (ÁLVARES, 2009, p. 108-110). 

Nessa mesma época (1811), nascia no Rio Grande do Sul, sob autoridade 

militar, a cidade fronteiriça de Bagé, (onde se desenvolve a presente pesquisa), 

proveniente de um acampamento militar, quando nos idos de 181115, D. Diogo de 

Souza (governador da Província), sob ordens de marchar para Montevidéu ―veio 

acampar com a ala sob o comando do Marechal Manoel Marques de Souza, na 

encosta do cerro e à margem do arroio Bajé‖ (SALIS, 1955, p. 31). Antes de romper 

marcha rumo à Montevidéu, D. Diogo de Souza, em 17 de julho de 1811, fundou o 

―núcleo povoantista de Bajé‖ (SPALDING, 1963, p. 34). 

Conforme leciona Vianna (1987, p. 157-158) ―os núcleos urbanos que se 

disseminavam pela campanha rio-grandense, buscam a sua origem numa causa 

militar‖. Assim como foi a fundação de Bagé, o ―nódulo inicial‖ de várias outras 

cidades como Santa Maria e Uruguaiana foram resultado dos ranchos construídos 

por soldados de um destacamento militar que estava ali  acampado, ou ranchos que 

tinham servido de abrigo para uma guarnição militar, ou ainda eram fruto da 

presença de uma guarnição de ―oficiais de alta patente‖, como no caso de Itaqui, 

Santana do Livramento, São Gabriel e, também, no caso de Rio Pardo, que se 

originou do forte Jesus-Maria-José. 

Assim, enquanto no centro-sul o fundador das cidades ―era sempre um 

sertanista povoador‖, no extremo-sul foi sempre ―um chefe guerreiro, um caudilho 

[...]‖ (VIANNA, 1987, p. 157). 

Portanto, ―a maior parte da gente que povoava a campanha rio-grandense 

era composta de militares profissionais — de soldados que se fizeram estancieiros 

[...]‖. Os egressos da farda requeriam sesmarias16 e ―levavam para a vida das 

                                                           
14

 ―Roubo de gado, especialmente de cavalos e bois‖  (Michaelis Dicionário de Português online).  
15

 Em 7 de março de 1811, D. Diogo de Souza chegou ao acampamento de ―Bajé‖, organizado pelo 
General Manoel Marques de Souza, onde estabeleceu seu Q.G. (SPALDING, 1963, p. 34). 
16

 ―Pedaço de terra devoluta ou cuja cultura fora abandonada, que os reis de Portugal entregavam a 

sesmeiros, para que o cultivassem‖ (Michaelis Dicionário de Português online).   
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estâncias o vinco da disciplina militar, o hábito da obediência, o sentimento da 

hierarquia e da autoridade‖ (VIANNA , 1987, p. 155-156). 

Vianna (1987, p. 158), ao destacar ―esse traço puramente local‖ da formação 

da sociedade rio-grandense, esclarece que 

 
essa formação marcial da sociedade quer em relação à população urbana, 
quer em relação à população rural, era reforçada e acentuada com o puro 
governo militar, que a Colônia e o Império instauraram para reger, ali, não 
só a população armada, como toda a população civil.    

 

Explica o autor, ainda, que ―no extremo-sul — especialmente na região das 

fronteiras— não havia, com efeito, separação entre o governo civil e o governo 

militar‖, e o mais importante e curioso é que ―esse regime e acumulação das duas 

autoridades vigorou durante longos anos, sempre com grande aquiescência e 

agrado da população‖ (VIANNA, 1987, p. 158-159). 

No entanto, foi somente a partir de 1828 que tudo quanto fosse referido à 

polícia e à economia das povoações ficou a cargo das Câmaras Municipais. Antes 

disso, portanto, não existia qualquer instituição responsável unicamente [grifamos] 

pelo serviço de policiamento; inclusive não existia sequer um policiamento 

preventivo, mas apenas repressivo (MARIANTE, 1972, p.39). 

Assim, o alicerce da polícia militar brasileira deu-se com a criação do Corpo 

de Guardas Municipais Permanentes da Corte, autorizado pelo padre Regente Diogo 

Antônio Feijó, através do Decreto de 14 de junho de 1831, possuindo ―atribuições 

puramente policiais‖ (MARIANTE, 1972, p. 41-42). 

Em seguida, foi criada, por meio do Decreto de 18 de agosto de 1831, a 

Guarda Nacional17.  Conforme Sodré (2010, p. 161-162), a Guarda Nacional era de 

serviço ―pessoal e obrigatório‖. ―[...] ninguém era obrigado a servir no Exército; mas 

todos eram obrigados a servir na Guarda Nacional‖ (estavam isentos do serviço na 

Guarda Nacional aqueles que já haviam servido no Exército, na Marinha ou já se 

encontravam na reserva ou reformados).  

Por oportuno, vale referir, brevemente, o trabalho de Soares (2012, p. 74-

75), ao mencionar a ideologia do ―soldado-cidadão‖ que foi ―inserida no imaginário 

popular da Primeira República‖. Segundo a autora, 

 

a ideia de cidadão-soldado já estava presente na cena política desde 1831, 
com a criação da Guarda Nacional. Esta colocava nas mãos dos ―cidadãos 

                                                           
17

 MARIANTE, 1972, p.42. 
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de posses‖ a tarefa de manter a ordem. O cidadão tornava-se um soldado 
na medida em que era armado para defender o país. Com a queda do 
Império, o problema do Exército era o oposto: ―tratava-se de criar não o 
cidadão-soldado, mas o soldado-cidadão‖, uma ideologia segundo a qual o 
Exército se identificava com o povo [...] (SOARES apud SOUZA,2008)

18
. 

 

Ainda conforme Soares (2012, p. 26), o ―soldado, como cidadão, teria o 

direito de intervir nos conflitos sociais, bem como na política da época – sempre que 

fosse necessário para o bem de sua pátria‖. Portanto, o soldado-cidadão ―justifica 

ideologicamente a intervenção militar na política [e] reúne também em si os dois 

lados, o militar e o civil, que deveriam coexistir para a consolidação do novo regime, 

estabelecido através de um golpe de Estado em 1889‖ (SOARES, 2012, p. 19). 

Conforme mencionado em momento anterior, no Estado do Rio Grande do 

Sul, desde seu alicerce, quando ainda era o Continente do Rio Grande de São 

Pedro, a militarização esteve presente. Segundo Sodré (2010, p.98), ―a área sulina 

permaneceu disputada por longo tempo, teatro de continuados e cruentos combates, 

presa constante da inquietação, exigindo estrutura militar que assentaria na própria 

população‖.  

Assim sendo, foi nos primórdios da Revolução Farroupilha (1835-1845)19, 

que ocorreu a promulgação da Lei Provincial nº. 7, de 18 de novembro de 183720 

(Anexo J), sancionada pelo então Presidente da Província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul, Antônio Elzeário de Miranda e Brito criando a denominada FORÇA 

POLICIAL DA PROVÍNCIA [grifamos], com ―um efetivo de 19 oficiais e 344 praças  

[a] pé ou a cavalo, como fosse mais conveniente‖ (MARIANTE, 1990, p. 10-11), 

totalizando 363 homens. Nascia, assim, o embrião que daria origem ao que hoje é a 

Brigada Militar. 

A partir de sua criação, o órgão incumbido pelo policiamento teve diversas 

denominações oficias. Depois de Força Policial, que foi de 18 de novembro de 1837 

a 05 de maio de 1841, passou a Corpo Policial, no período de 05 de maio de 1841 a 

26 de abril de 1873,e, novamente, a Força Policial,  de 26 de abril de 1873 a 26 de 

dezembro de 1889. De 26 de dezembro de 1889 a 28 de março de 1892 foi 

denominada Guarda Cívica e, novamente, Corpo Policial, de 28 de março a 09 de 

                                                           
18

 SOUZA, Adriana Barreto de. Duque de Caxias: O homem por trás do monumento. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008. 
19

 Conflito que durou 10 anos, também conhecido como Guerra dos Farrapos, liderado por Bento 
Gonçalves da Silva. A esse respeito ver VARELA, Alfredo. História da Grande Revolução. Livraria do 
Globo, Porto Alegre, 1933.  
20

 Lei conforme descrição feita por Mariante (1972, p.65,66).  
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junho de 1892. Posteriormente, denominou-se Brigada Policial, no período de 09 a 

17 de junho de 1892, Guarda Cívica de 17 de junho a 15 de outubro de 1892 e, 

finalmente, Brigada Militar, de 15 de outubro de 1892 até os nossos dias21. 

A Brigada Militar foi criada pelo Presidente do Estado Dr. Fernando Abbott, 

pelo ato nº 357, em 15 de outubro de 1892 (ROCHA, 1988, p. 11). A corporação 

teria um efetivo de 1.260 homens22 e seria constituída de um estado-maior, dois 

batalhões de infantaria e um regimento de cavalaria, além de possuir, também, três 

corpos de reserva correspondente a cada unidade efetiva (ROCHA, 1988, p. 11). 

Sua função, que deveria ser ―estruturada e organizada aos moldes do Exército 

Nacional‖, era de ―zelar pela segurança pública, manutenção da república e do 

governo estadual, fazendo respeitar a ordem e executar as leis‖, e tinha como 

comandante, o Major Joaquim Pantaleão Telles de Queiroz, ―comissionado no posto 

de Coronel23‖.  

Após essa breve explanação da origem da Polícia Militar no Brasil e no Rio 

Grande do Sul, é importante mencionar-se, ainda, a presença da Brigada Militar na 

cidade fronteiriça de Bagé, no Rio Grande do Sul, onde foi desenvolvido este estudo. 

Atualmente, a cidade é composta por uma população total de 121.749 habitantes24 e 

é a sede do Sexto Regimento de Polícia Montada (6º. RPMon), cujos integrantes são 

objeto de nossa investigação. 

O 6º RPMon teve origem na cidade de Lavras do Sul-RS, em 13 de maio de 

1970 (conforme Decreto Estadual nº  20.277), sob  a denominação de 2º Esquadrão 

de Polícia Rural Independente25. 

Em 15 de junho de 2001, já sob a denominação de 6º Regimento de Polícia 

Montada (6º RPMon), foi transferido para o município de Bagé26, onde permanece 

até hoje, contando, atualmente, com um efetivo no total de 33327 (trezentos e trinta e 

três) policiais militares, atuantes nos municípios de Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, 

                                                           
21

 Conforme Mariante, 1990, p. 17 
22

 ―Todo o efetivo da Guarda Cívica foi aproveitado na nova estrutura da Brigada Militar‖, conforme 
informação obtida no site oficial do Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 
23

 Informações obtidas no site oficial do Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. (História da 
Brigada Militar. A Força Policial e os Mucker).     
24

 Conforme estimativa da população residente nos municípios brasileiros- IBGE (2015).  
25

 Conforme informações da Secretaria de Comunicação Social do 6º RPMon -Pasta de Registros 
Históricos do 6º RPMon de acordo com o Memo nº 079/SEL/03 
26

 Conforme informações da Secretaria de Comunicação Social do 6º RPMon -Pasta de Registros 
Históricos do 6º RPMon de acordo com o Memo nº 079/SEL/03 
27

 Conforme informação obtida junto a 1ª Seção do 6º RPMon. 
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Candiota, Dom Pedrito, Santana da Boa Vista,  Lavras do Sul  e Hulha Negra, onde 

o 6º RPMon tem jurisdição. 

 

2.2 Tensão entre ethos militar e ethos policial 

 

No Rio Grande do Sul, ―o espírito militar‖, por muitas décadas, predominou 

na ―cultura gaúcha‖, determinando, também, ―as relações sociais do Estado‖ 

(KARNIKOWSKI, 2010, p. 93).  

Silveira (1989, p. 8-52), ao analisar a história político-militar no Rio Grande 

do Sul, abordando a ―relação entre militares e projetos políticos‖, menciona a 

importância do Estado diante da ―formação militarizada da sociedade local‖, 

referindo que a ―sociedade gaúcha formou-se sob uma intensa guerra intermitente‖. 

Portanto,  

 
tal como os fortes, as estâncias também eram estruturas militarizadas. 
Sujeitas, a qualquer momento, a invasões e a pilhagem de gado, as 
estâncias eram guarnecidas por bandos armados. Chefes destes bandos 
armados, os estancieiros eram, em geral, homens longamente treinados na 
atividade militar (SILVEIRA, 1989, p. 62). 

 

Desse modo, em função das ―características do sistema militar da época‖, 

cujos confrontos fronteiriços eram sustentados pelo povo, ―toda a população sem 

origem militar era submetida a um processo de militarização‖ (SILVEIRA, 1989, 

p.63).   

Nesse sentido, Vianna (1987, p. 157) refere que mesmo aqueles que não 

tinham ―uma origem militar, tinham em regra uma educação militar‖ [grifos do autor], 

porque, nas palavras do autor, ―se havia soldados que se faziam estancieiros, havia 

estancieiros que se faziam soldados — e eram quase todos‖.  

Assim, esse modo de ―pensar militar‖ estava incrustado na população e 

principalmente nos soldados (SILVEIRA, 1989, p. 97). 

Conforme Silveira (1989, p. 69-71), mesmo sendo lamentável a situação do 

soldado, naquela época, tanto no Rio Grande do Sul quanto nas demais regiões 

brasileiras (onde os soldados chegavam a ficar meses sem receber o soldo e 

fardamentos, além de serem submetidos até a castigos corporais), ―não havia no 

extremo-sul a mesma repulsa ao recrutamento‖. 



39 
 

No Estado, ―a reação da população era distinta, a tradição guerreira formava 

uma cultura política de respeito à atividade das armas‖ (SILVEIRA, 1989, p.69-71).  

Portanto, de acordo com Vianna (1987, p. 159), desde o início da ―história 

rio-grandense‖ vêm-se misturando com a população das estâncias e das cidades, 

homens ―educados na severidade da disciplina militar‖, concorrendo para que 

 

nos costumes do povo e nas tradições das altas classes se difundisse, aos 
poucos e profundamente, o sentimento da obediência aos superiores 
hierárquicos, aos funcionários do governo, aos representantes da 
autoridade — ao poder público, afinal. Tornou-se, por isso, ali, a obediência 
às autoridades uma atitude nobilitante — e não humilhante, como nos 
outros grupos regionais. Ninguém se sentia em desonra obedecendo 
(VIANNA, 1987, p. 159).    

 

Vianna (1987, p. 160) menciona, ainda, que a ascendência das autoridades 

militares era tão grande que ―mesmo depois de separadas da administração civil28 

ainda persistiam nos seus antigos hábitos‖. Conforme leciona o autor, 

―contrariamente ao que ocorria no centro e no norte, o ser soldado, o ter vestido ou 

vestir farda, era para aquela população o maior título de autoridade e prestígio 

social‖ (VIANNA, 1987, p. 160). 

Assim, essa herança militarizada da região rio-grandense acabou 

enraizando um ethos militar na população, mas principalmente nos soldados e 

policiais.  

Pierre Bourdieu (2007b, p. 41-42) refere-se ao ethos como ―sistema de 

valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre 

coisas, as atitudes[...]‖ [grifo do autor]. 

Portanto, o ―pensar militar‖ fez parte da vida cotidiana da população rio-

grandense e, quiçá, do município de Bagé, que é embrionário de um acampamento 

militar. 

No entanto, esse ethos militar-bélico dos policiais foi ao longo do tempo  

―suavizado‖ pelos ―valores de polícia‖ a partir da policização da Brigada Militar 

(KARNIKOWSKI, 2010, p. 82). 

Segundo Karnikowiski (2012, p. 82-83), essa policização se deu em três 

fazes: a primeira, foi a gaúcha, ocorrida entre 1950 e 1967, com a criação da 

                                                           
28

 Como, por exemplo, em 1832, depois do Código do Processo em que os comandantes militares 
perderam a autoridade de juiz de paz e de juiz de direito, sendo substituídos pelos juízes de paz e 
juízes municipais civis (VIANNA, 1987, p. 160) 
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―companhia de polícia Pedro e Paulo29, do Regimento de Polícia Rural Montada e do 

primeiro curso de polícia para oficiais‖; a segunda, foi a fase federal ou externa, 

entre 1967 e 1988, quando o ―regime militar impôs às milícias estaduais a sua 

definitiva transformação em polícias militares [...], dando-lhes a responsabilidade 

exclusiva do policiamento ostensivo‖; já a terceira e última fase da policização foi a 

denominada ―democrática‖, que teve início a partir da ―Constituição Federal de 1988‖ 

e prolonga-se até os nossos dias. 

Vale esclarecer que a primeira fase de policização da Brigada militar foi por 

iniciativa da própria Brigada, dos oficiais modernizadores que efetivaram ―serviços 

de policiamento como atividade fim da milícia‖; já a segunda fase, foi designada pelo 

―regime militar, fundamentou-se na exclusividade do policiamento ostensivo‖, 

passando a ser orientada pelo exército dentro das normas da Inspetoria Geral das 

Polícias Militares (IGPM)30, fazendo da ―Corporação uma organização policial 

militar‖. No entanto, apesar da função de polícia formar a atividade fim da Brigada 

Militar, sendo constituída, nessa segunda fase como ―polícia de ordem com a 

finalidade em última razão de manter a política e a segurança do Estado‖, o ethos 

militar ainda permaneceu (KARNIKOWSKI, 2010, p. 87-88). 

Somente a partir da promulgação da Constituição da República de 1988, é 

que a Brigada Militar passou da concepção de polícia de ordem, destinada a manter 

a segurança do Estado, para polícia de segurança, cuja finalidade é manter a 

segurança da sociedade até os dias de hoje, voltando-se, inclusive, para uma polícia 

comunitária (KARNIKOWSKI, 2010, p. 89).  

No entanto, o maior obstáculo na formação da Brigada Militar como uma 

―organização de polícia‖ foi a dificuldade da maioria dos oficiais em ―assimilar os 

padrões dos serviços de policiamento‖, pois o ethos militar ainda estava muito 

presente em cada um e jamais aceitariam ―abdicar da sua militaridade no que 

significaria apagar todo o seu passado de vitória e glórias militares‖. Dessa forma, os 

oficiais tiveram grande dificuldade de adaptação dos valores de polícia, pois teriam 

que ajustar-se aos ―enfadonhos e desgastantes serviços de policiamento que, 

segundo eles, não tinham o glamour e a nobreza da vivência militar‖ 

(KARNIKOWSKI, 2010, p. 83-84). 

                                                           
29

 Era o serviço de policiamento feito em duplas, inspirado no ―Cosme e Damião‖ do Rio de Janeiro 
(KARNIKOWSKI, 2010, p.87). 
30

 A IGPM foi criada pelo DL 317/67, sob a direção de um general-de-brigada, com a finalidade de 
fiscalizar e determinar os destinos das polícias militares do país (KARNIKOWSKI, 2010, p.87). 
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A policização da Brigada Militar teve início em 1950, no intuito de afastar a 

ameaça de sua extinção ou federalização, a par dos oficias conservadores, foi 

encabeçada pelo oficial modernizador Coronel Peracchi de Barcellos 

(KARNIKOWSKI, 2010, p. 85-86). 

Embora se constate empiricamente, a policização da Brigada Militar não fez 

desaparecer o ethos militar nos policiais, que, até hoje, resiste e coexiste com o 

ethos policial. 

 

2.3 Desmilitarização da polícia  

 

A despeito de todo o empenho histórico porque passou a policização da 

Brigada Militar, nos dias de hoje, irrompem discussões e propostas legislativas no 

sentido de desmilitarizar a polícia militar.  

Tramitam, atualmente, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 

propostas de Emenda à Constituição Federal (PECs) visando desmilitarizar a Polícia 

Militar e unificá-la com a Polícia Civil. Com isso, policiais Militares e Civis formariam 

uma polícia única. 

A PEC nº. 430/2009 (Anexo K) de autoria do Deputado Celso Russomanno 

(PP-SP), entre outras providências, cria a nova Polícia do Estado e do Distrito 

Federal e Territórios, desconstituindo as Polícias Civis e Militares. Desmilitariza o 

Corpo de Bombeiros Militar que passa a denominar-se: Corpo de Bombeiros do 

Estado e do Distrito Federal e Territórios, e institui novas carreiras, cargos e 

estrutura básica. 

Já a PEC nº. 102/2011(Anexo L) de autoria do Senador Blairo Maggi (PR-

MT) entre outras determinações, faculta à União e aos Estados a adoção de polícia 

única, cujas atribuições congregam as funções de polícia judiciária, apuração de 

infrações, polícia ostensiva, administrativa e preservação da ordem pública; elenca 

as finalidades da referida polícia única, caracterizando-a como instituição de 

natureza civil, instituída por lei como órgão permanente e único em cada ente 

federativo essencial à Justiça, subordinada diretamente ao respectivo Governador, 

de atividade integrada de prevenção e repressão à infração penal, dirigida por 

membro da própria instituição, organizada com base na hierarquia e disciplina e 
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estruturada em carreiras; estabelece formas de ingresso, composição do quadro de 

pessoal e regime previdenciário dos integrantes da referida polícia única. 

E a PEC nº. 51/2013 (Anexo M) de autoria do Senador Lindbergh Farias 

(PT-RJ) e outros, ―altera os arts. 21, 24 e 144 da Constituição; acrescenta os arts. 

143-A, 144-A e 144-B; reestrutura o modelo de segurança pública a partir da 

desmilitarização do modelo policial‖, referindo, entre outras determinações, que 

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

organização dos órgãos de segurança pública; e garantias, direitos e deveres dos 

servidores da segurança pública (art. 1º.); também determina que,   

 

 a fim de prover segurança pública, o Estado deverá organizar polícias, 
órgãos de natureza civil, cuja função é garantir os direitos dos cidadãos, e 
que poderão recorrer ao uso comedido da força, segundo a 
proporcionalidade e a razoabilidade, devendo atuar ostensiva e 
preventivamente, investigando e realizando a persecução criminal (Art. 143-
A parágrafo único); 
todo órgão policial deverá se organizar em ciclo completo, 
responsabilizando-se cumulativamente pelas tarefas ostensivas, 
preventivas, investigativas e de persecução criminal (art. 144-A § 1º.);  todo 
órgão policial deverá se organizar por carreira única (Art. 144-A § 2º); 
[...] 

 

Embora as polícias Civil e Militar de certo modo busquem as mesmas 

finalidades, como a ―preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio‖ conforme refere o caput do artigo 144 da Constituição Federal de 

1988, elas possuem funções e atribuições distintas.  

O parágrafo 4º do artigo 144 da CF dispõe que cabe à polícia civil, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as infrações militares. E no parágrafo 5º., do mesmo artigo, 

está determinado que cabe às polícias militares o policiamento ostensivo e a 

preservação da ordem pública.  

No entanto, segundo as propostas de desmilitarização da polícia que ainda 

tramitam nos órgãos legislativos brasileiros, haveria uma unificação das policias 

Civis e Militares, que formariam um grupo único de policiais, devendo ter todos uma 

formação civil. Essa mudança dar-se-ia através de emenda à Constituição Federal 

de 1988. 

Desse modo, caberia a esse novo grupo de policiais realizar o chamado ciclo 

completo de polícia [grifamos]. O ciclo completo de polícia seria o resultado do 

conjunto de funções de polícia investigativa e judiciária (exercida pela polícia civil) e 
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de polícia ostensiva e preventiva (exercida pela polícia militar), que seriam exercidas 

por essa polícia única. Portanto, o novo modelo de polícia brasileiro englobaria todas 

as atribuições. 

Conforme as PECs antes mencionadas, a União, o Distrito Federal, os 

Estados e Territórios teriam essa polícia única [grifo nosso] subordinada ao 

Governador de cada ente, conforme consta na  PEC nº 430 e na PEC nº 102,  e ao 

Prefeito, no caso das polícias municipais, como consta na PEC nº 51, ressalvada a 

competência da Polícia Federal. Necessário mencionar que a PEC nº102/2011 no 

parágrafo 10 do artigo 144, refere que seria ―facultada‖ [grifamos] à União, ao 

Distrito Federal, aos Territórios e aos Estados a adoção dessa polícia única, já as 

outras duas PECs (nº 430 e nº 51) não mencionam a possibilidade de escolha.   

Toda essa mudança também atingiria o Corpo de Bombeiros, que seria 

igualmente desmilitarizado. 

Constata-se, ainda, que a PEC nº 430/09, no parágrafo 4º. do artigo 144 e a 

PEC nº 102/11,no artigo 4º., mencionam que essa polícia única seria ―organizada 

com base na hierarquia e disciplina‖; entretanto, a PEC nº 51/13 não fala nada a 

esse respeito. 

Várias são as justificativas exaradas em cada PEC para a adoção da 

desmilitarização, como, por exemplo, o fato de que ―a polícia vive uma crise 

permanente‖ (PEC nº 51/13), que  ―o modelo existente onde não se contempla o 

ciclo completo da polícia [...] torna-se ineficaz, burocrático e oneroso‖ (PEC nº 

102/11), e que a ―dissonância das polícias na execução de ações que, por falta de 

comunicação, planejamento e comando único, acabam por se sobreporem, se 

anularem, despenderem esforços duplicados ou, o que é pior, rivalizarem-se‖ (PEC 

nº 430/09)  

No entanto, não cabe aqui discutirem-se os benefícios, os malefícios ou os 

efeitos práticos que a sociedade poderia ou não alcançar com a desmilitarização da 

polícia. A ideia desse tópico é proporcionar uma visão geral sobre o assunto como 

complemento ao presente trabalho, sem se desviar do foco de estudo.  

 

2.4  A Brigada Militar no contexto social atual 
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Cabe ao policial militar a preservação da ordem pública e o policiamento 

ostensivo, conforme determina o art. 144 § 5º da Constituição Federal de 1988. 

No cumprimento de sua atribuição, o policial militar está diuturnamente em 

contato direto com a população e com diferentes ―tipos de mediação e controle de 

conflitos sociais‖, como roubo, agressões, homicídios, manifestações, etc.(NOBRE; 

LEÃO, 2002, p. 171). 

A atividade profissional do policial militar está ligada a uma infinidade de 

situações polêmicas do organismo social, exigindo do policial uma ação imediata 

que muitas vezes poderá não corresponder ao resultado esperado (NOBRE; LEÃO, 

2002, p. 171).  

Essas situações de ―tensão social‖, ligada a fatores socioeconômicos, à falta 

de infraestrutura da polícia, à grande influência dos meios de comunicação de 

massa e até a falta de capacitação do policial militar, acabam resultando em atritos 

entre a função da polícia e a sociedade (NOBRE; LEÃO, 2002, p. 171).  

 Na polícia, conforme refere Nobre; Leão (2002, p. 178-179), há ―uma 

autoidentificação de seus integrantes com o grupo‖. Nesse sentido, os autores 

mencionam que   

os modos de funcionamento da organização policial acabam por provocar 
uma ruptura entre a ―vida lá fora‖ e a ―vida aqui dentro‖, gerando uma 
aproximação com o grupo no interior dela e um distanciamento dos que dela 
não fazem parte [grifos dos autores].     
 

Erving Goffman (1974, p. 16-22), ao analisar as instituições totais31 [grifo 

nosso] e, entre elas, os quartéis, refere que o ―caráter total‖ dessas instituições é 

―simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo‖, mencionando, 

ainda, que tais instituições ―são as estufas para mudar as pessoas‖. 

Portanto, ao fazer parte de uma instituição militar, fica subentendida 

previamente a existência de uma ―separação entre o cidadão que passa a ser 

policial militar e os demais cidadãos da sociedade civil‖ (NOBRE; LEÃO, 2002, p. 

181).  

No Brasil, inclusive, os civis e os militares têm tratamento jurídico diferente, 

existindo uma legislação própria para os militares; trata-se do Código Penal Militar32, 

sendo possível o policial militar responder diante de ―duas justiças‖, a civil e a militar 

(NOBRE; LEÃO, 2002, p. 181) [grifo nosso]. 

                                                           
31

 No capítulo III será analisado mais detidamente o conceito de Instituição Total abordado por 
Goffman (1974). 
32

Código Penal Militar-  Decreto-Lei nº. 1.001, de 21 de outubro de 1969.  
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Segundo Rondon Filho (2013b, p. 243),  
 
as organizações policiais propiciam um tipo de socialização aos seus 
integrantes  que varia conforme o seu estatuto, seus valores e sua cultura 
organizacional e que refletirá em suas ações quando no exercício do múnus 
público da ―polícia‖ [grifos do autor]. 

 

Maurice Halbwachs, na obra ―A Memória Coletiva‖ (2006, p. 100), menciona 

que ―cada pessoa está mergulhada ao mesmo tempo ou sucessivamente em muitos 

grupos‖. O autor refere, ainda, que  

 
as leis naturais não estão nas coisas, mas no pensamento coletivo 
enquanto este os examina e a sua maneira explica suas relações. [...] Em 
outras palavras, existe uma lógica da percepção que se impõe ao grupo e 
que o ajuda a compreender todas as noções que lhe chegam do mundo 
exterior [...] (HALBWACHS, 2006, p. 61). 
 

Conforme o Halbwachs (2006, p. 63), ―os mesmos ambientes exercem sobre 

nós mais ou menos o mesmo gênero de ação‖. Nesse sentido, os policiais militares 

enquanto indivíduos pertencentes a um grupo têm pensamentos e atitudes em 

comum ligadas à atividade que exercem. Halbwachs (2006, p. 65) menciona, ainda, 

que ―em geral a maioria das influências sociais a que obedecemos permanece 

desapercebida por nós‖.  

Entretanto, diante da ―transformação acelerada da sociedade‖ e de seu 

―pluralismo cultural‖, percebe-se, por um lado, a inexistência de unanimidade quanto 

aos conceitos de justo e certo, já que tais conceitos podem variar não só de uma 

pessoa para outra, ―mas também em função do grupo social onde o indivíduo está 

inserido‖. Por outro, persiste a corporação militar extremamente institucionalizada, 

cuja organização funda-se numa rígida hierarquia e disciplina, acentuando ainda 

mais a ―dicotomia Polícia Militar X Sociedade‖ (MOMBACH, 2006, p. 9-10). 

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul sempre teve expressiva participação 

nos combates em períodos de Guerra33.A militarização da polícia é fruto, como já se 

mencionou anteriormente, de uma herança cultural construída historicamente, que 

resulta na formação de um ethos militar em cada policial. 

Nesse sentido, procura-se, com o presente estudo, perceber, também, a 

possível influência dessa cultura histórica militar no habitus do policial, capaz de 

                                                           
33

 O Brasão de Armas da Instituição, inclusive, faz alusão através do símbolo de uma estrela de ouro 

para cada uma das importantes Campanhas em que houve participação da Brigada Militar gaúcha.  
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construir traços de um ethos militar que poderá ou não estar presente na vida civil 

desse policial que está na ativa ou que já se encontra na reserva remunerada. 

Portanto, faz parte do ―universo simbólico da organização policial militar‖ 

esse ―conhecimento construído para o combate‖, diante de uma formação 

militarizada que acaba afirmando a ―identidade do policial como um soldado-

guerreiro‖ (CONSUL, 2005, p. 262). 

Consequentemente, ―na prática, o policial se percebe ‗protegido‘ por uma 

cultura institucional que inclui a violência como possibilidade para combater a 

violência‖ (PORTO apud MOMBACH, 2004, p. 112). 

Halbwachs (2006, p. 105) menciona que ―a memória de uma sociedade se 

estende até onde pode – quer dizer, até onde atinge a memória dos grupos que ela 

se compõe.‖ 

Nas palavras do autor,  
 
no final tirando gravuras e livros, o passado deixou na sociedade de hoje 
muitos vestígios, às vezes visíveis, e que também percebemos na 
expressão das imagens, no aspecto dos lugares e até nos modos de pensar 
e sentir, inconscientemente conservados e reproduzidos por tais pessoas e 
em tais ambientes (HALBWACHS, 2006, p. 87).  
   

Portanto, a lida do policial militar está profundamente relacionada com a 

forma como a sociedade o percebe e se relaciona como ele (MATTOS, 2012, p. 43). 

Em geral, a sociedade ―cobra do policial militar atitudes eficientes‖, quanto à 

criminalidade e aos conflitos sociais em que atua, ―mas sempre em relação aos 

outros‖ e nunca em relação a si mesmo (MOMBACH, 2006, p. 102). 

Se o policial tem um resultado bem sucedido, em sua atuação na 

manutenção da ordem, passa de agente da violência a herói; todavia, se sua 

atuação fracassar, ele é comparado à ―figura do bandido‖ (PORTO apud 

MOMBACH, 2001, p. 112). 

A esse emprego da violência ―legítima‖ associa-se a imposição de 

autoridade que a farda ajuda a caracterizar. 

De certa forma, o trabalho do policial militar torna-se estigmatizado. Erving 

Goffman (1988, p. 11-13), ao tratar da noção de estigma, menciona que ―a 

sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas‖. O autor refere que ―um 

estigma é, então, na realidade, um tipo especial de relação entre atributo e 

estereótipo‖.      
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Por conseguinte, ―a estigmatização é uma construção moral, em torno da 

qual se erigem critérios de distinção social, aos quais cabem formas distintas de 

tratamento e reconhecimento social‖ (MATTOS, 2012, p.42-43). 

Portanto, em uma comunidade com níveis de criminalidade aceitáveis, o 

policial terá orgulho do bom trabalho realizado, podendo, inclusive, andar fardado 

normalmente. No entanto, em comunidades violentas, onde o índice de 

criminalidade é grande, o policial corre risco de vida se circular fardado nesses 

locais (MOMBACH, 2006, p. 104). 

Assim, ―o aspecto objetivo do estigma de ser policial está na farda, seu sinal 

exterior‖ (MOMBACH, 2006, p. 106). 

Nessa esteira, a designação ―brigadiano‖ ou ―brigadiana‖ também pode 

implicar em estigmatização, na medida em que lhe for atribuída conotação 

pejorativa. Segundo Nummer (2010, p. 31),   

 
o termo brigadiano ou brigadiana é específico do Rio Grande do Sul e pode 
ter diferentes significados de acordo com o contexto e com quem o 
pronuncia. Por exemplo, pode unificar quando relacionado à Brigada Militar 
enquanto corporação, pois não distingue os membros do grupo por seus 
níveis hierárquicos, ou pode ser pejorativo quando pronunciado por um civil 
e associado a estereótipos da profissão, como truculência ou baixa 
escolaridade.  
 

Enfim, diante de toda a complexidade que envolve o cotidiano do policial 

militar, é desafiador investigar como se dão esses deslocamentos entre a vida civil e 

militar do policial, a partir do momento em que alcança o tempo necessário para 

ingressar na reserva. Eis, então, a proposta deste trabalho.  

 



 
 

Capítulo III- Fundamentos Teóricos 

 

Propõe-se, neste capítulo, apresentar os argumentos e conceitos teóricos 

que nortearam as reflexões neste estudo, a partir do diálogo que Bernard Lahire 

propõe com a sociologia bourdieusiana, principalmente em relação à sua releitura do 

conceito de habitus, de Pierre Bourdieu (2007).  

Considerou-se que a abordagem ―disposicional‖ de Lahire (2004a) e sua 

interpretação da noção de habitus colaboraram para analisar a possibilidade de 

deslocamentos entre as disposições adquiridas por socializações anteriores, no seio 

familiar, na escola, nas amizades, etc., e as disposições para agir e para crer 

adquiridas pelo policial, na corporação militar.  

No tocante à instituição Brigada Militar, na qual os policiais militares objeto 

do presente estudo passaram grande parte de sua trajetória de vida, buscou-se 

analisar conceitos como disciplina, hierarquia e o possível caráter total da instituição. 

Para tanto, utilizaram-se as noções de  Michel Foucault (2011) e de Erving Goffman 

(1974).  

Analisam-se, ainda, neste capítulo, as noções de pertencimento de grupo de 

acordo com os conceitos de Halbwachs (2006), em relação aos policiais militares 

enquanto grupo. 

 

3.1 Analisando a noção de habitus de Pierre Bourdieu 

 

Segundo Wacquant (2007, p. 65), embora o termo habitus tenha sido usado 

com modéstia por diversos sociólogos da geração clássica, tais como Durkheim, 

Weber, Mauss, Veblen e Elias, bem como na fenomenologia de Husserl, Schutz, 

Merleau-Ponty, é na obra de Bourdieu que se encontra ―a mais completa renovação
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sociológica do conceito delineado para transcender a oposição entre objetivismo e 

subjetivismo: o habitus‖. 

Ao referir-se sobre as origens da noção de habitus, Wacquant (2007,p.65) 

afirma que  

as raízes do habitus encontram-se na noção aristotélica de hexis, elaborada 
na sua doutrina sobre a virtude, significando um estado adquirido e 
firmemente estabelecido do caráter moral que orienta nossos sentimentos e 
desejos em uma situação e, como tal, a nossa conduta. No século XIII, o 
termo foi traduzido para o latim como habitus (particípio passado do verbo 
habere, ter ou possuir) por Tomás de Aquino em sua Summa Theologiae, 
em que adquiriu o sentido acrescentado de capacidade para crescer por 
meio da atividade, ou disposição durável suspensa a meio caminho entre 
potência e ação propositada [grifo do autor]. 

 
Ainda conforme Wacquant (2002, p. 98), Bourdieu ―retrabalhou o conceito 

aristotélico-tomista de habitus para elaborar uma filosofia disposicional da ação 

como propulsora dos socialmente constituídos e individualmente incorporados 

‗esquemas de percepção e apreciação‖.  

Corroborando com esta apresentação de Loïc Wacquant sobre o conceito de 

habitus bourdieusiano, observa-se34 nas obras ―As Regras da Arte‖ (1996, p. 204-

205), ―O Poder Simbólico‖ (1989, p. 60-61) e ―Coisas Ditas (2004, p.25)‖ de Pierre 

Bourdieu, o caminho que Bourdieu percorreu para desenvolver o conceito de 

habitus.  

Em ―As Regras da Arte‖ (1996, p. 204-205 e p. 402), Bourdieu afirma que 

chegou ao conceito de habitus a partir da obra de Panofsky ―Architecture gothique et 

pensee scolastique” [grifo do autor].  

Nessa obra, Erwin Panofsky demonstrava, dentro do contexto histórico que 

estudava, conforme ainda menciona Lahire (2002, p. 25), ―a profunda homologia de 

estrutura entre a arte gótica e a escolástica a partir do esquema do ―habito mental‖ 

ou da ―força formadora de hábitos‖ (habit-forming force)‖.    

Nas obras ―O poder Simbólico‖(1989, p. 61), ―as Regras da Arte (1996, p. 

205) e ―Coisas Ditas‖ (2004, p.25),  Pierre Bourdieu esclarece que sua posição era 

próxima a do linguista norte-americano Chomsky e sua ―noção de generative 

grammar‖; o que Bourdieu (1989, p. 61) pretendia era evidenciar as ―capacidades 

                                                           
34

 De 22 a 26 de julho de 2014 Roger Chartier proferiu o curso ―Pierre Bourdieu e o Mundo Social‖, 
composto de 5 aulas as quais foram gravadas e transmitidas on line através  do Centro de Pesquisa e 
Formação-SESC-São Paulo. A aula 3 tratou do tema ―Habitus, Estratégia e Senso Crítico‖, proferida 
no dia 24 de julho de 2015. Essa aula serviu para orientar minha leitura da obra de Bourdieu.  
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criadoras, ativas, inventivas, do habitus e do agente (que a palavra hábito não diz)‖ 

[grifo do autor].  

No entanto, segundo Bourdieu (1989, p. 61), esse poder gerador não é o de 

um espírito universal, de uma natureza ou de uma razão humana‖, como era em 

Chomsky, mas ―o de um agente em ação‖. Bourdieu (2004, p. 21) queria ―insistir nas 

capacidades geradoras das disposições, ficando claro que se trata de disposições 

adquiridas, socialmente construídas‖. 

Nesse caminho, Pierre Bourdieu (2004, p. 22) repensou o ―velho conceito 

aristotélico-tomista‖ de habitus, com o objetivo de ―escapar [...] [da] alternativa do 

estruturalismo sem sujeito e da filosofia do sujeito‖. 

Contudo, observa-se na leitura das obras de Pierre Bourdieu, ―O Poder 

Simbólico‖ (1989, p.61), ―Coisas Ditas‖ (2004, p. 23), e ―A Distinção: crítica social do 

julgamento‖ (2007, p. 162), o aprimoramento da noção de habitus a partir do 

contexto de estudo, do problema de pesquisa e da interlocução de Bourdieu com 

outros autores. 

Na obra ―O poder Simbólico‖, o autor afirma que habitus ―é um conhecimento 

adquirido e também um haver, um capital [...], indica a disposição incorporada, 

quase postural‖ (BOURDIEU,1989, p.61).    

Em ―Coisas Ditas‖ (2004, p. 23), Bourdieu menciona que o habitus, 

―necessidade tornada virtude, produz estratégias que, embora não sejam produto de 

uma aspiração consciente [...], nem de uma determinação mecânica de causas, 

mostram-se objetivamente ajustadas à situação‖. Nesse sentido, apresenta, a título 

de exemplo:    

 
a decisão instantânea do jogador de tênis que sobe à rede fora de tempo 
para compreender que ele  não tem nada em comum com a construção 
científica que o treinador, depois de uma análise, elabora para explicá-la e 
para dela extrair lições comunicáveis. As condições para o cálculo racional 
praticamente nunca são dadas na prática[...].  E, no entanto, os agentes 
fazem, com muito mais frequência do que se agissem ao acaso 
[...].(BOURDIEU, 2004, p. 23). 
 

Em ―A Distinção‖ (2007, p. 162), Bourdieu refere-se à definição do conceito 

de habitus como o ―princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao 

mesmo tempo, sistema de classificação (principium divisionis) de tais práticas‖.   

Acrescenta, ainda, a homogeneidade de ação dos agentes detentores do mesmo 

habitus, pois, conforme o autor, o habitus, enquanto ―estrutura estruturante que 
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organiza as práticas e a percepção das práticas [...] é também estrutura 

estruturada‖(Bourdieu, 2007, p. 164). 

Nesse sentido, Bourdieu concebe que  
 
todas as práticas e as obras do mesmo agente são por um lado 
objetivamente harmonizadas entre si, fora de qualquer busca intencional da 
coerência, e, por outro, objetivamente orquestradas, fora de qualquer 
concertação consciente, como as de todos os membros da mesma classe 
[...] (BOURDIEU, 2007, p. 164). 

 
Portanto, é na relação entre ―a capacidade de produzir práticas e obras 

classificáveis‖ e na capacidade de ―diferenciar e de apreciar essas práticas e esses 

produtos (gosto)‖, que se formam o ―espaço dos estilos de vida‖ (BOURDIEU, 2007, 

p. 162).  

O essencial a ser extraído dessas definições de habitus é, em primeiro lugar, 

perceber que as ações ou as escolhas dos indivíduos ―não tem a razão como 

princípio‖, mas são frutos de ―um habitus gerador‖, de ―disposições adquiridas pela 

experiência‖ (BOURDIEU, 2004, p. 21-23) produzindo um comportamento sem uma 

reflexão racional.  

Em segundo lugar, o habitus ―transforma práticas objetivamente 

classificadas‖ em ―práticas classificadoras, ou seja, em expressão simbólica da 

posição de classe‖. Assim as escolhas e ações frutos de um habitus gerador são 

classificadas e classificantes, constituindo o ―mundo social representado‖ 

(BOURDIEU, 2007, p. 162-163). 

Em terceiro lugar, o habitus é uma estrutura estruturada (opus operatum) e 

estruturante (modus operandi) [grifos do autor]; na medida em que ―organiza as 

práticas e a percepção das práticas‖, organiza também a ―percepção do mundo 

social‖(BOURDIEU, 2007, p. 164).  

Trata-se da homogeneidade da ação dos agentes que detêm o mesmo 

habitus, fruto da mesma trajetória social, sendo o habitus ―princípio unificador e 

gerador de todas as práticas‖ (BOURDIEU, 2007, p. 165). 

Nesse sentido, Ribeiro refere que (2014, p. 103) 
 
a construção praxiológica de Pierre Bourdieu (1990) focaliza a relação 
dialética entre estruturas e representações. Bourdieu concebe a 
possibilidade de compreensão da prática social mediante a construção do 
quadro das ―disposições duráveis e transponíveis‖ pertinentes à trajetória do 
indivíduo; essas disposições (habitus) geram as ações dos indivíduos em 
um campo de posições e oposições no qual se reproduzem as lutas de 
classificações no mundo social. 
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Portanto, para Bourdieu (2007, p. 163-164), na qualidade de disposição 

geral e transponível, o habitus gera o conjunto de práticas de um agente ou de 

vários agentes, cuja necessidade inerente reproduz um mesmo ―esquema de 

percepção‖ e classificação do mundo que é produto de condições sociais 

semelhantes.  

Contudo, as disposições incorporadas dos agentes se estendem para ―além 

dos limites do que foi diretamente adquirido‖, de modo que o habitus põe em prática 

a necessidade inerente do agente, a qual é sistemática e universalmente ―produto da 

aplicação de esquemas idênticos — ou mutuamente convertíveis — e, ao mesmo 

tempo, sistematicamente distintas das práticas constitutivas de um outro estilo de 

vida‖ (BOURDIEU, 2007, p. 163).   

Assim, para Bourdieu (2007, p. 162-163), a construção do habitus dos 

agentes permite desvendar a necessidade inerente (incorporada) pelo agente e 

naturalizada em relação social, ou seja, a necessidade inerente é convertida em 

disposição geradora de práticas e de esquemas de percepção que justifica, 

simultaneamente, práticas e produtos classificáveis, e modos de julgar que 

constituem aquelas práticas em sistemas de distinção dos agentes situados em 

determinados espaços sociais.  

 

3.2 O patrimônio de disposições por Bernard Lahire 

 

Bernard Lahire, na obra Retratos Sociológicos: disposições e variações 

individuais (2004a, p. 21) retoma, de ―forma crítica‖, a tradição disposicionalista, 

aquela que ao analisar práticas e comportamentos sociais leva ―em consideração o 

passado incorporado dos atores individuais‖. 

 Nessa obra, através da apresentação de oito estudos de casos, utilizando 

uma ―sociologia experimental‖, Lahire (2004a, p. 20) estuda a variação dos 

comportamentos, atitudes, gostos, etc., de acordo com os contextos sociais. 

 O autor procurou dar significado a essas variações ―a partir da combinação 

da pluralidade das disposições incorporadas e da pluralidade dos contextos em que 

os atores evoluem‖ (LAHIRE, 2004a, p. 26). 

Para Lahire (2004a, p. 28), ―uma disposição é o produto incorporado de uma 

socialização (explícita ou implícita) passada, ela só se constitui através da duração‖, 
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ou seja, através da ―repetição de experiências relativamente semelhantes‖. Como 

resultado, uma disposição pode ser corroborada por uma socialização contínua, ou 

pode ser extenuada por falta de treinamento. 

Nessa esteira, Lahire refere que 
 
uma disposição não é uma resposta simples e mecânica a uma estímulo, 
mas uma maneira de ver, sentir ou agir que se ajusta com flexibilidade às 
diferentes situações encontradas. No entanto, nem sempre a disposição 
consegue se ajustar ou se adaptar, e o processo de ajuste não é o único 
possível na vida de uma disposição. Dessa forma ela pode ser inibida 
(estado de vigília) ou transformada (devido a sucessivos reajustes 
congruentes) (LAHIRE, 2004a, p. 30). 
 

Em ―Retratos Sociológicos‖ (2004a, p. 35), o autor procurou encontrar a 

―heterogeneidade incorporada do indivíduo‖, analisando os momentos de ―rupturas 

biográficas35‖, pois, segundo ele, é ―nestes momentos que as disposições podem 

entrar em crise ou podem ser reativadas e sair do estado de vigília‖.  

Nesse sentido, para Lahire (2004a, p. 22), ―uma disposição só se revela por 

meio da interpretação de múltiplos traços mais ou menos coerentes ou contraditórios 

da atividade do indivíduo estudado‖.  

Conforme o autor, o sociólogo deve levar em conta múltiplas informações, 

em relação ao modo como o ator age, reage e se comporta diante de diferentes 

situações e, a partir daí, tentar ―formular o princípio que dá origem a estes 

comportamentos‖, que ―se tornam indicadores das disposições‖(LAHIRE, 2004a, p. 

22). 

O autor refere, ainda, que, embora  
  
seja suficientemente consciente para nos descrever o que faz, o ator não 
tem consciência das determinações internas  e  externas que o levaram a 
agir como agiu, a pensar como pensou, a sentir como sentiu[...]. Em suma 
não podemos pressupor que o ator possua as chaves (disposicionais e 
contextuais) do que o fez agir. (LAHIRE, 2004a, p. 22-23)   

 

De acordo com Lahire (2004a, p. 36), as escolhas do indivíduo serão 
resultantes da  

 
interação entre a pluralidade das ―influências‖ externas (as diferentes 
pessoas de sua constelação que contam e ―pesam‖ em sua decisão, sendo 
que nem todas têm o mesmo ―peso‖) e a pluralidade das competências, 
apetências e disposições internas (sendo que nem todas elas têm a mesma 
força) [grifos do autor]. 

                                                           
35

 O autor refere-se aos momentos de mudanças como aqueles ―momentos de orientação escolar, de 
‗escolha‘ no final dos estudos, de saída -ou retorno- à casa dos pais, da escolha do cônjuge, de 
divórcio, de novo casamento ou relação, de escolha ou de abandono de uma determinada atividade 
cultural, esportiva, lúdica, do primeiro trabalho fixo, da perda do emprego, da chegada dos filhos, de 
graves problemas de saúde, de mortes em um ambiente mais próximo[...]‖(LAHIRE, 2004, p. 35)   
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Entende, ainda, ser fundamental para se compreender as práticas ou os 

comportamentos a ―concepção de que existe um social (ou uma história) em estado 

incorporado, sob a forma de disposições, a agir, a crer, a sentir‖ (LAHIRE, 2013, p. 

17). 

 O mesmo autor utiliza a metáfora do ―social em estado dobrado ou 

desdobrado‖, para explicar que ―o mundo social não se apresenta somente enquanto 

realidades exteriores (coletivas e institucionais), pois que existe, também, em estado 

dobrado, quer dizer, sob a forma de disposições e de competências incorporadas‖ 

(LAHIRE, 2013, p. 20). 

Acrescenta, ainda, Lahire (2013, p. 20-22), que o ―interior não é senão um 

exterior em estado dobrado‖. Esclarece ele, no entanto, que o ―dobrado e o 

desdobrado [...], o coletivo e o singular‖, de maneira alguma se opõem, tratando-se, 

apenas, de pontos de vista ―diferentes e complementares‖, em torno de uma mesma 

realidade social. 

Nesse sentido, Lahire (2013, p. 23) argumenta que a via adotada por ele 

(variações interindividuais ou intraindividuais) foi, muitas vezes, mal compreendida, 

colocando-o ao lado daqueles que acreditam que as classes sociais não existem 

mais.  

Em contraposição a essa leitura sobre as categorias, variações 

interindividual e intraindividual, desenvolvidas por Lahire, o próprio autor menciona 

ter dado crédito e a devida importância, em seus trabalhos, às classes sociais e às 

instituições, referindo que ―o estudo social em estado dobrado não teria sentido 

algum caso não pudesse se apoiar no estudo do social em estado desdobrado‖ 

(LAHIRE, 2007, p. 23) . 

Na obra ―Homem Plural: os determinantes da ação‖ (2002, p. 11), Bernard 

Lahire refere que sua posição sociológica foi principalmente nutrida pela teoria da 

prática e do habitus desenvolvida por Pierre Bourdieu.  

Nessa obra, Lahire (2002, p.11) pensa ―ao mesmo tempo, com e contra, ou, 

no mais das vezes, diferente de Pierre Bourdieu‖, sem temer o exercício de sua 

atividade crítica, pois, para Lahire, ―no fundo, a única coisa que verdadeiramente 

importa é o resultado da discussão‖. 
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Diante do exposto, abordar-se-á, no tópico a seguir, a viável articulação 

entre as perspectivas de Bernard Lahire e de Pierre Bourdieu, da qual lançou-se 

mão neste estudo.  

 

3.3 A possível articulação entre Bernard Lahire e Pierre Bourdieu 

 

Na obra ―Homem Plural: os determinantes da Ação‖ (2002, p. 11-12), Lahire 

dialoga com alguns autores como Halbwachs, Goffman e Bourdieu, em torno das 

diversas teorias da ação. Propõe, entre outras coisas, ―o esboço de uma teoria do 

ator plural, [...] reflexões sobre as diferentes formas de reflexividade na ação, sobre 

a pluralidade das lógicas da ação, [e] sobre as formas da incorporação do social 

[...]‖.  

O autor menciona que a teoria do habitus, de Pierre Bourdieu, ―permite 

construir e compreender de maneira unitária as dimensões da prática [...], mas que 

ao mesmo tempo, isso leva [...] a insistir exclusivamente demais no aspecto 

‗sistemático‘ e ‗unificador' do habitus‖ ( LAHIRE, 2002, p. 17-18).  

Nesse caminho, Lahire refere-se ao exemplo recolhido do filósofo germânico 

do século XVII, Leibniz, por Bourdieu, o qual diz que a 

 
visão do mundo de um velho artesão marceneiro, sua maneira de 
administrar o orçamento, o tempo ou o corpo, sua utilização da linguagem e 
sua escolha de roupas estão inteiramente presentes em sua ética do 
trabalho escrupuloso e impecável, aplicado, caprichado e bem acabado, 
assim como em sua estética do trabalho pelo trabalho que o leva a avaliar a 
beleza de seus produtos pelo que exigem de aplicação e de paciência 
(BOURDIEU, 2007, p. 165).  
 

Segundo Lahire (2002, p. 18), essa descrição ―que às vezes condensa ou 

cumula o conjunto das propriedades estatisticamente mais ligadas a um grupo 

social, é útil para ilustrar modelos macrossociológicos‖. Porém, continua Lahire, esse 

exemplo poderá tornar-se ―enganoso e caricatural quando não tem mais o status de 

exemplo, mas é tomado como um caso particular do real‖.  

Ainda argumenta Lahire (2002, p. 22) que, socialmente, o mesmo corpo 

passa por estados diferentes e, por isso, é inevitavelmente portador de esquemas de 

ação ou hábitos heterogêneos e, inclusive, ―até, contraditórios‖. Por conseguinte, 

ainda ressalta que 
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definitivamente, para se tratar um ator portador de um sistema de 
disposições ou esquema homogêneo e coerente, são necessárias 
condições sociais totalmente particulares, que não estão sempre reunidas, 
ou só estão reunidas excepcionalmente. (LAHIRE, 2002, p. 24). 

    
Conforme Nogueira (2013), a releitura que Bernard Lahire faz do conceito de 

habitus, de Bourdieu, seria basicamente em torno de que 

 
o conceito de habitus poderia ser aplicado para se referir a determinadas 
disposições gerais que se mostram recorrentes entre indivíduos que 
compartilham uma mesma posição social, uma categoria profissional, por 
exemplo. Seria possível verificar que esses indivíduos tipicamente se 
comportam de determinada maneira em determinados tipos de situação, o 
que sugere que eles se orientam por um conjunto comum de disposições. A 
análise torna-se muito mais complexa, e a utilidade do conceito torna-se 
menos evidente, quando o foco da investigação deixa de ser uma categoria 
coletiva e passa a ser, concretamente, o próprio indivíduo (2013, p.5). 
 

Assim, Lahire critica Bourdieu justamente em relação à heterogeneidade de 

socializações que o sujeito pode adquirir, ou seja, ao ―caráter plural ou mesmo 

contraditório das disposições assim constituídas‖ (NOGUEIRA, 2013, p.1-2). 

A base argumentativa de Lahire seria a necessidade de uma análise 

empírica mais profunda dos processos de socialização, através dos quais são 

adquiridas as disposições, bem como dos contextos da ação, nos quais ―parte do 

passado incorporado‖ é despertado. A divergência se daria, então, ao passar-se da 

análise coletiva para a individual (NOGUEIRA, 2013,p.1-2). 

Independente da análise crítica que Bernard Lahire faz à sociologia 

bourdieusiana, em especial ao conceito de habitus, identifica-se, em sentido amplo, 

certa sucessão entre as perspectivas teóricas dos autores, como, por exemplo, no 

tocante à concepção de Lahire de ator social, que, nas palavras de Nogueira (2013, 

p.1), é ―bastante similar a de Bourdieu‖:  

                       
Fundamentalmente, o ator social é visto como um ser que se constitui por 
meio dos processos de socialização, adquirindo um patrimônio de 
disposições que passa a orientar suas ações, como um senso prático, nos 
contextos subsequentes (NOGUEIRA, 2013, p. 1). 
 

 Se por um lado é possível apontar certa continuidade entre as perspectivas 

teóricas de Lahire e Bourdieu, por outro, observa-se o afastamento de Lahire ao ―ao 

propor um olhar mais atento em relação à diversidade de experiências de 

socialização a que um mesmo ator é submetido‖ (NOGUEIRA, 2013, p. 1-2). 

Nesse sentido, Nogueira (2013, p.1-2) refere que 
 

fundamentalmente, o que Lahire salienta é, então, que os modelos 
macrossociológicos são uma simplificação da realidade social tal como 
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vivida no plano individual. Eles são úteis por permitirem uma visão de 
conjunto da sociedade e dos processos sociais. Não poderiam, no entanto, 
ser transpostos diretamente para a escala individual, sob o risco de 
produzirem uma visão grosseira e enganadora da realidade individual. 
(NOGUEIRA, 2013, p.1-2). 
 

Portanto, para uma análise macrossociológica que proporciona uma visão 

mais ampla do contexto pesquisado, a perspectiva de Pierre Bourdieu será a mais 

acertada. Todavia, para uma análise à escala individual, a noção crítica de Lahire 

mostrar-se-á mais apropriada. 

 

3.3.1 O uso das noções de Bernard Lahire e Pierre Bourdieu na presente 
pesquisa 

 

Ao construir a noção de habitus, Bourdieu teve a intenção de fugir do 

paradigma estruturalista, sem cair na ―velha filosofia do sujeito ou da consciência‖, 

do inconsciente, do mecanicismo e do finalismo (BOURDIEU, 1989, p. 60-61).  

Para Bourdieu (2004, p. 21-23), os agentes sociais não são autômatos 

regulados por leis mecânicas, eles reproduzem ―disposições adquiridas pela 

experiência‖, socialmente construídas, portanto, variáveis conforme o lugar e o 

momento. 

O habitus enquanto sistema de ―disposição geral e transponível‖ apresenta-

se como ―princípio unificador e gerador de todas as práticas‖, do conjunto de 

práticas do agente ou dos agentes. Práticas que são produtos do habitus, pelo qual 

se justifica o sistema de classificação das práticas e preferências pelo ―esquema de 

percepção‖ vinculado à posição dos agentes em determinado espaço social. 

(BOURDIEU, 2007, p. 163-165).  

Assim, os agentes pertencentes à mesma classe ou ao mesmo grupo social, 

portadores de idêntico habitus, possuem homogeneidade de ações ou práticas 

―sistematicamente distintas das práticas constitutivas de outro estilo de vida‖ 

(BOURDIEU, 2007, p. 163). 

Entretanto, ao fazer a releitura da noção de habitus, de Bourdieu, Bernard 

Lahire (2004b, p.4) refere-se à ―pluralidade e a heterogeneidade de disposições 

incorporadas‖ pelos agentes.  

O argumento desenvolvido por Lahire, na obra ―Homem Plural‖, é no sentido 

de que se o habitus for definido como 
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um sistema homogêneo de disposições gerais, permanentes, sistemas 
transferíveis de uma situação a outra, de um domínio de práticas a outro, 
então cada vez menos agentes de nossas sociedades serão definíveis a 
partir de um tal conceito. (LAHIRE, 2004b, p. 318) 

 
Para Lahire, essa definição seria mais pertinente em sociedades mais 

―homogêneas, demograficamente frágeis, com extensão geográfica relativamente 

pequena, que oferecem esquemas socializantes bastante estáveis e coerentes para 

seus membros‖ (LAHIRE, 2004b, p. 318). 

Lahire (2002, p. 36), ao conceituar sua noção de ―ator plural‖, refere que 

cada ator é o resultado de diferentes experiências de socialização em diferentes 

contextos sociais. 

Conforme o autor, ―todo o corpo (individual) mergulhado numa pluralidade de 

mundos sociais está sujeito a princípios de socialização heterogêneos e, às vezes, 

contraditórios que incorpora‖ (LAHIRE, 2002, p. 31). 

Por outro lado, Lahire (2013, p. 23) menciona que, embora tenha adotado a 

via das variações ―interindividuais ou intraindividuais‖, nunca deixou de dar a devida 

importância à classe social em seus trabalhos, partindo da classe social como base 

―antes de complexificar o modelo de determinações‖. 

No presente estudo, por analogia à classe trabalhadora e assalariada, 

mostra-se pertinente da leitura bourdieusiana de habitus, pois se analisa um 

determinado grupo social que nesta pesquisa delimita-se àqueles policiais militares 

até o grau hierárquico correspondente a graduação da ―Praça‖, da Brigada Militar. 

Tal delimitação dá-se, conforme mencionado no capítulo I, em função de que é até 

essa graduação o alcance dos programas de incentivo governo, o CVMI e o AIPSA. 

No entanto, para uma análise mais individual, no sentido de compreender a 

influência das socializações anteriores em espaços sociais heterogêneos, a releitura 

crítica de Lahire é mais adequada. 

Portanto, busca-se problematizar sociologicamente a realidade do grupo de 

policias militares investigados que integram o CVMI e o AIPSA, justamente diante da 

possibilidade de que estes policiais poderiam simplesmente escolher outra atividade, 

levou-se em conta a parte econômica. No entanto, essa análise mostrou-se 

insuficiente para explicar o que orienta as ações e percepções desses policiais. 

Sendo assim, foi necessário analisar os habitus e as disposições incorporadas e 

resultantes das experiências de socialização de todo o tempo em que este policial 

militar serviu à corporação. 
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Também mereceram atenção aqueles policiais militares que, embora 

pudessem fazer parte do CVMI ou do AIPSA, desejaram não permanecer na 

corporação; seus motivos e escolhas36 foram igualmente analisados. 

Enfim, as abordagens de Lahire e Bourdieu auxiliam na análise de como se 

processam esses deslocamentos entre a vida civil e a vida militar dos policiais, bem 

como os efeitos da possível influência do patrimônio de disposições incorporadas na 

ação do policial militar, por meio da socialização na instituição Brigada Militar, nas 

relações sociais da esfera da vida civil desse policial quando ele completou o tempo 

de serviço para ingressar na reserva. 

Para tanto, observar-se-á (vide capítulo V) num primeiro momento, por meio 

de questionário e entrevistas aprofundadas, a socialização adquirida pelos policiais 

militares, dentro da instituição da Brigada Militar, considerando suas experiências 

enquanto grupo ou categoria profissional pertencente à hierarquia da corporação. 

Nesse momento, a perspectiva de habitus de Bourdieu se fez importante para essa 

análise. 

Posteriormente, dando mais atenção às trajetórias de socialização de cada 

indivíduo entrevistado, analisa-se como, ou de que maneira, o patrimônio de 

disposições adquirido por socializações anteriores modifica ou é modificado pelas 

disposições incorporadas durante os anos de permanência do policial militar na 

instituição, de modo a influenciarem (essas últimas disposições) as relações na 

esfera de sua vida civil. Para esses pontos particulares da pesquisa, lançou-se mão 

da perspectiva de Lahire. 

Portanto, a partir do momento em que policiais militares pedem para 

permanecer ou continuar na corporação, após completarem o tempo para ingresso 

na reserva remunerada, a despeito de toda a cobrança e tensão social que envolve 

a profissão de policial, ou, por outro lado, no caso daqueles que pedem para não 

continuar na corporação, a apreensão dos motivos e justificativas para tais 

―escolhas‖ foi justamente o que deu solidez sociológica ao presente estudo. 

 

                                                           
36

 Importante lembrar que nessa questão ator e estrutura tão bem trabalhada por Bourdieu (2007), 

como refere COSTA (2012, p. 20), ―devemos sempre colocar em suspeita a palavra escolha para nos 

referirmos às decisões e caminhos tomados pelos agentes‖. 
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3.4 A concepção de instituição total e a instituição Brigada Militar 

   

Grande parte da trajetória de vida dos policias militares passa-se dentro da 

instituição Brigada Militar, local onde a rigidez hierárquica e disciplinar são 

determinantes para seu funcionamento.  

Segundo Erving Goffman (1974, p.16), ―toda a instituição conquista parte do 

tempo e do interesse de seus participantes e lhes dá algo de um mundo[...]‖. Para o 

autor, ―toda instituição tem tendências de fechamento‖, umas mais do que outras. 

O fechamento ou o ―caráter total‖ são simbolizados, de acordo com Goffman 

(1974, p. 16), ―pela barreira à relação social com o mundo externo [...]‖. A essas 

organizações, Goffman atribui o nome de instituições totais [grifo do autor]. 

O autor enumera as instituições totais da sociedade em cinco agrupamentos. 

Primeiramente, cita aquelas capazes de cuidar de pessoas consideradas inofensivas 

como, por exemplo, as ―casas para cegos, velhos, órfãos e indigentes‖, que hoje 

seriam os asilos (GOFFMAN, 1974, p. 16-17). 

Em segundo lugar, refere-se aos locais destinados a cuidar de pessoas 

consideradas incapazes de reger suas vidas, tornando-se uma ameaça à 

comunidade, mesmo que sem intenção. Nesse caso, os exemplos dados pelo autor 

são: os sanatórios, os hospitais para doentes mentais e, naquela época, os 

leprosários (GOFFMAN, 1974, p. 16-17). 

Em terceiro lugar, Goffman (1974, p. 17) menciona a instituição total 

destinada a ―proteger a comunidade contra perigos intencionais‖, como, por 

exemplo, as cadeias, as penitenciárias, os campos de concentração e os campos de 

prisioneiros de guerra. 

Em quarto lugar, temos as instituições ―estabelecidas com a intenção de 

realizar de modo mais adequado alguma tarefa de trabalho e que se justificam 

apenas através de tais fundamentos instrumentais‖. Goffman (1974, p. 17), nesse 

âmbito, se refere aos quartéis, às escolas internas, aos navios, aos campos de 

trabalho e até às colônias e às grandes mansões (neste caso, o autor menciona o 

ponto de vista daqueles que passam a vida nas moradias destinadas a 

empregados). 

Por fim, existem, ainda, segundo Goffman (1974, p. 17), as instituições 

destinadas a servir de ―refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também 
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como locais de instrução para os religiosos‖, como, por exemplo, os mosteiros, os 

conventos, as abadias, dentre outros.  

Certamente, algumas das instituições totais [grifo nosso], enumeradas por 

Goffman, já não existem mais, nesses moldes, nem dessa forma, mas tal 

enumeração de maneira nenhuma é taxativa, ou ―exaustiva‖, como menciona o 

autor, dando ―apenas uma definição puramente denotativa da categoria‖ 

(GOFFMAN,1974, p. 17).  

E, aqui, é utilizada como referência para a pesquisa vigente, apontando 

somente as características gerais do que é considerada uma instituição total, pois o 

que se pretende fazer é uma analogia da categoria ―instituição total‖ goffmaniana 

com a estrutura institucional da Brigada militar, mais precisamente com o quartel da 

Brigada Militar que, muito embora não tenha mais, hoje em dia, os mesmos moldes 

de enclausuramento que já teve, continua determinando e controlando as 

―necessidades humanas‖ de cada um [grifo nosso]. 

A esse respeito, Goffman (1974, p. 18) refere que esse ―controle de muitas 

necessidades humanas pela organização burocrática de grupos completos de 

pessoas [...] é o fato básico das instituições totais‖.  

Segundo o autor, ―numa instituição total, [...] os menores segmentos da 

atividade de uma pessoa podem estar sujeitos a regulamentos e julgamentos da 

equipe diretora‖ (GOFFMAN, 1974, p. 42). É, pois, nesse sentido disciplinar, 

organizacional e controlador que se aborda a noção de instituição total.   

Em relação à instituição Militar, especialmente à Brigada Militar, o controle 

de tempo e de atividades são bem definidos, sob a ordem de superiores hierárquicos 

que monitoram rigorosamente o acatamento de tais ordens, bem como das normas 

e dos regulamentos estabelecidos. 

Cabe aqui citar-se o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar do Estado 

do Rio Grande do Sul, Decreto nº 43.245 de 19 de julho de 2004 (Anexo N), no qual 

são determinados, no Anexo I, os tipos de transgressões disciplinares, dentre as 

quais relacionam-se, abaixo, algumas das que demonstram claramente o controle de 

várias necessidades humanas:  

I-São consideradas transgressões de natureza leve: 
[...] 
2.Deixar o subordinado de cumprimentar superior, uniformizado ou não, 
neste caso desde que o conheça, ou de prestar-lhe homenagens ou sinais 
regulamentares de consideração e respeito e o superior hierárquico, de 
responder ao cumprimento; 
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3.Chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja 
nominalmente escalado ou a qualquer ato em que deva tomar parte ou 
assistir; 
[...] 
7.Conversar ou fazer ruídos em ocasião, lugar ou hora imprópria; 
[...] 
9.Usar uniforme de forma inadequada, contrariando as normas respectivas, 
ou vestuário incompatível com a função, ou, ainda, descurar do asseio 
pessoal ou coletivo; 
[...] 
 
II-São consideradas transgressões de natureza média: 
[...] 
2.Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares, na esfera 
de suas atribuições; 
[...] 
14.Trabalhar mal, por falta de atenção; 
[...] 
22.Ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou 
gestos; 
23.Portar-se sem compostura em lugar público; 
[...] 
26.Frequentar lugares incompatíveis com o seu nível social e o decoro da 
classe; 
[...] 
28.Responder de maneira desrespeitosa a superior, igual ou subordinado; 
[...] 
39.Concorrer para a discórdia ou desarmonia ou cultivar a inimizade entre 
camaradas; 
[...] 
 
III-São consideradas transgressões de natureza grave: 
[...] 
2. Faltar com a verdade; 
[...] 
7.Deixar de punir transgressor da disciplina; 
[...] 
9.Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos 
praticados por subordinados que agirem em cumprimento de sua ordem; 
[...] 
18.Empregar violência no ato de serviço; 
[...] 
22.Ofender, provocar ou desafiar seu superior, igual ou subordinado, com 
palavras, gestos ou ações; 
[...] 
25.Ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em área policial-militar ou sob 
jurisdição policial-militar, publicação, estampa ou jornal que atente contra a 
disciplina ou a moral. 
[...] 
28.Apropriar-se de objetos pertencentes ao Estado ou a particulares, ainda 
que por seu valor não constitua crime; 
[...] 
41.Procurar desacreditar seu igual ou subordinado; 
[...] 
60.Usar adereços ou similares não condizentes com os preceitos militares; 
61.Deixar de cumprir ordem regulamentar ou legal. 
 

O controle do ―asseio pessoal ou coletivo‖, por exemplo, é bastante 

significativo nas instituições militares. Na Brigada Militar, observa-se o cuidado dos 
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policiais e superiores em manter constantemente o cabelo e barba aparados, os 

coturnos lustrados, a camiseta branca que aparece por baixo do uniforme sempre 

asseada, enfim, o ―asseio pessoal‖ de cada um e de todos. 

O cumprimento a horários em relação à entrada no quartel e às escalas de 

serviço é igualmente observado e acatado por todos; a atenção e o tratamento com 

colegas, superiores e visitantes, são visivelmente diferenciados do que seria em 

uma instituição civil. Percebe-se, ainda, a deferência e a postura de cada policial 

militar como oriundas da atividade que exercem e do lugar que ocupam. 

A esse respeito, Goffman (1974, p. 30) refere-se ao ―padrão de deferência 

obrigatória das instituições totais‖. Nas palavras do autor, ―muitas vezes, os 

internados são obrigados a, em sua interação social com a equipe diretora, 

apresentar atos verbais de deferência — por exemplo, dizendo ‗senhor‘ a todo 

momento‖.  

No entanto, podemos perceber e comprovar empiricamente que na interação 

social dos policiais militares com seus superiores, os atos verbais de deferência, 

como o tratamento em relação à posição hierárquica, o dizer ―senhor a todo o 

momento‖, essa extrema deferência, ao contrário do que Goffman (1974, p. 31-32) 

menciona, atualmente não causa nenhuma espécie de ―mortificação‖ ou 

―indignidade‖, como outrora já causou. Esse tipo de tratamento, por estar 

incorporado em cada um e em todos, acaba por não ser considerado uma 

obrigação.  

Goffman (1974, p. 18), ao referir-se aos vários aspectos da instituição total, 

menciona, entre eles, o fato de que ―as atividades obrigatórias são reunidas num 

plano racional único, supostamente planejado para atender aos objetivos oficiais da 

instituição‖. Ainda, conforme o autor (GOFFMAN, 1974, p. 159), ―toda a organização 

inclui uma disciplina de atividade[...]‖.  

Além dessa disciplina de atividade, Goffman (1974, p. 103-104) menciona, 

também, a autodisciplina em relação àqueles que ingressam nas ―instituições totais‖, 

voluntariamente, como no caso do ingresso nas instituições religiosas, e, 

involuntariamente, como no caso dos condenados à prisão e internados em 

hospitais para doentes mentais. O autor cita, como exemplo, ―o exército com relação 

aos convocados  — em que os internados são abrigados a servir, mas que têm 

muita oportunidade para sentir que esse serviço é justificável e exigido em função de 

seus interesses finais‖. 
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A seguir, complementar-se-á essa análise de Goffman (1974) com o trabalho 

de Michel Foucault (2011), quando serão abordadas mais detidamente as noções de 

disciplina e hierarquia, pilares de sustentação das instituições militares.   

 

3.5 As noções de disciplina e hierarquia 

 

Michel Foucault, na obra Vigiar e Punir (2011, p.133), chamou de 

―disciplinas‖ [grifo do autor], ―os métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe 

uma relação de docilidade-utilidade [...]‖. Nas palavras do autor, ―[...] as disciplinas 

se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII formas gerais de dominação‖ 

(FOUCAULT, 2011, p. 133).  

Segundo Foucault (2011, p. 132) ―em qualquer sociedade, o corpo está 

preso no interior de poderes muito apertados que lhe impõem limitações, proibições 

ou obrigações‖. No decorrer da época clássica descobriu-se o corpo como um objeto 

de poder, um corpo manipulável, moldável, que obedecia, respondia, treinava-se, 

tornava-se hábil.  

No entanto, o ―momento histórico da disciplina‖ é justamente quanto se visa 

não apenas aprofundar a sujeição do corpo ou aumentar suas habilidades, mas, sim, 

formar ―uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto 

é mais útil, e inversamente‖, formando-se, então, uma ―política das coerções‖, que 

seria um trabalho sobre o corpo, manobrando seus gestos e comportamento 

(FOUCAULT, 2011, p. 133-134). Portanto, entende Foucault (2011, p. 134) que a 

coerção disciplinar estipula no corpo uma ligação coercitiva entre ―uma aptidão 

aumentada e uma dominação acentuada‖.  

Para Foucault (2011),    
 
o poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de 
retirar, tem como função maior ―adestrar‖; ou sem dúvida adestrar para 
retirar e se apropriar ainda mais e melhor. [...] A disciplina ―fabrica‖ 
indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos 
ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício 
[grifos do autor] (FOUCAULT, 2011, p.164).  

 
Ainda de acordo com a concepção de Foucault (2011, p. 134-136), ―a 

disciplina é uma anatomia política do detalhe‖, os pormenores dos regulamentos, a 
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análise detalhada do olhar nas inspeções, enfim, ―o controle das mínimas parcelas 

da vida e do corpo‖. Nesse sentido, o autor refere que,  

 
na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno 
mecanismo penal. [...] Na oficina, na escola, no exército, funciona como 
repressora toda uma micro penalidade do tempo (atrasos, ausências, 
interrupções das tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de 
zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos discursos 
(tagarelice, insolência), do corpo (atitudes ―incorretas‖, gestos não 
conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência) [grifo do autor] 
(FOUCAULT, 2011, p. 171-172). 
 

De modo que ―a punição, na disciplina, não passa de um elemento de um 

sistema duplo: gratificação-sanção‖ (FOUCAULT, 2011, p. 173). Esse sistema 

permite qualificar comportamentos e desempenhos a partir de valores opostos, o 

bem e o mal, permite, também, quantificar, obter de uma contabilidade penal que é 

atualizada diariamente. Nesse jogo, os aparelhos disciplinares hierarquizam 

mutuamente os bons e os maus indivíduos; ―opera-se uma diferenciação que não é 

a dos atos, mas dos próprios indivíduos, de sua natureza, de suas virtualidades, de 

seu nível ou valor‖ (FOUCAULT, 2011, p. 173-174).  

Portanto, conforme leciona Foucault (2011, p. 174), 
 

a disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções  que 
permitem hierarquias e lugares; pune rebaixando e degradando. O próprio 
sistema de classificação vale como recompensa ou punição. 
 

A disciplina, inicialmente, distribui os indivíduos no espaço. Para tanto, utiliza 

técnicas, como se refere Foucault (2011, p. 137-144): a cerca, o enclausuramento e 

o quadriculamento, a regra das localizações funcionais e, a série.  

A primeira técnica de disciplina, a cerca, tem como exemplo colégios 

(conventos), quartéis e, depois, as fábricas; a segunda (clausura e 

quadriculamento), trabalha o espaço, ―cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar 

um indivíduo‖ poder vigiar a qualquer momento o comportamento de cada um; a 

terceira técnica, a regra das localizações funcionais, permite ―vigiar [...], mas também 

criar um espaço útil‖ (FOUCAULT, 2011, p. 138-139). Como exemplo, o autor 

relaciona os hospitais militares e marítimos. Nesse sentido, ―o hospital marítimo deve 

então cuidar, mas por isso mesmo deve ser um filtro, um dispositivo que afixa e 

quadricula‖, ―nasce da disciplina um espaço útil do ponto de vista médico e, por fim, 

a serialização, segundo a qual ―cada um se define pelo lugar que ocupa na série‖, na 

classificação, sua ―posição na fila‖[grifos do autor] (FOUCAULT, 2011, p. 139-140). 
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A disciplina, de acordo com Foucault (2011, p. 141),  ―individualiza os corpos 

por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa 

rede de relações‖. Portanto, as disciplinas organizam as ―celas‖, os ―lugares‖ e as 

―fileiras‖ [grifos do autor]; ao indicar valores e marcar lugares, não apenas 

asseguram a obediência dos indivíduos como também ―uma melhor economia do 

tempo e dos gestos‖ (FOUCAULT, 2011, p. 142). Assim,  

 
a disciplina produz, a partir dos corpos que controla, quatro tipos de 
individualidade, ou antes uma individualidade dotada de quatro 
características: é celular (pelo jogo da repartição espacial), é orgânica (pela 
codificação das atividades), é genética (pela acumulação do tempo), é 
combinatória (pela composição das forças). E, para tanto, utiliza quatro 
grandes técnicas: constrói quadros; prescreve manobras; impõe exercícios; 
enfim, para realizar a combinação das forças, organiza ―táticas‖[grifo do 
autor](FOUCAULT, 2011, p. 161). 
 

Embora a disciplina, no decorrer dos anos, tenha servido a diferentes 

finalidades, considerando-se as peculiaridades de cada época, sempre foi a pedra 

fundamental das organizações militares. 

No Rio Grande do Sul, no séc. XIX, quando findava a Revolução Farroupilha 

(1835-1845), conforme leciona Silveira (1989) os ―chefes estancieiros/guerreiros/ 

militares‖, 

 
consideravam a disciplina um valor fundamental. De um lado, porque, em 
geral haviam sido longamente treinados na atividade militar, habituando-se 
à disciplina e incorporando-a nas suas práticas. De outro, porque 
precisavam manter sob controle e domar aquela peonada marginalizada, 
corajosa e arisca, tendencialmente rebelde, que compunha as tropas 
milicianas e dava sustentação aos clãs familiares (SILVEIRA, 1989, p. 98).  
 

A indisciplina então consentida, na época, pelos ―chefes guerreiros‖, era 

aquela que eles mesmos praticavam e que não tinha muita diferença do 

habitualmente feito ―nas esferas dirigentes militares‖, como no caso do comandante 

militar que, diante de uma séria ―discordância com as autoridades superiores‖, 

possuía apenas duas alternativas: a subordinação ou a insubordinação. Porém, 

mesmo que se rebelassem ―contra o governo central, os estancieiros gaúchos em 

nenhum momento atacavam a instituição estatal‖, pois, ―cultuavam a autoridade do 

Estado e defendiam a necessidade do exercício de sua função tutelar [...]‖ 

(SILVEIRA, 1989, p. 99). 

A base institucional da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 

assenta-se na disciplina e na hierarquia, como assim estabelece o artigo 2º da Lei 



67 
 

10.990/97(Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Rio Grande do Sul 

(Anexo A): 

 
Art. 2º A Brigada Militar, instituída para a preservação da ordem pública no 
Estado e considerada Força Auxiliar, reserva do Exército Brasileiro é 
instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do Governador do Estado.  
 

No mesmo Estatuto, no artigo 12, parágrafo 2º está exarado o conceito de 

disciplina militar, como sendo 

a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e 
coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um de seus 
componentes. 
 

E no parágrafo 3º desse artigo 12, há a determinação de que ―a disciplina 

militar e o respeito à hierarquia devem ser mantidos entre servidores militares da 

ativa, da reserva remunerada e reformados‖.  

Thomazi (2008, p. 54), referindo-se a Martins (1996), trata a questão da 

disciplina qualificada e da hierarquia militar, fazendo menção à categoria ―rigorismo‖, 

a qual entende ser a diferença entre a disciplina dos servidores civis e a disciplina 

dos militares que está assentada no rigor exigido aos militares. Assim, o rigorismo 

significa para Martins (1996, apud Thomazi, 2008, p.54) a ―imposição de 

comportamentos absolutamente afinados aos imperativos da autoridade, do serviço 

e dos deveres militares, o que em regra não se exige do serviço público civil.‖ 

Thomazi (2008, p. 55) também refere que a hierarquia é típica da instituição militar, 

―capaz de não somente manter-se em face das transformações históricas, como 

também, num plano sincrônico, de servir como parâmetro de distinção entre os 

militares e o restante da sociedade‖. 

Retomando a relação disciplina e hierarquia, Foucault (2011, p. 164) atribui o 

sucesso do poder disciplinar ao ―olhar hierárquico, a sanção normalizadora e à sua 

combinação que resulta num ―procedimento‖ que o autor denominou de exame. O 

exame, conforme refere o autor, ―combina as técnicas da hierarquia que vigia e as 

da sanção que normaliza‖, através de ―uma vigilância que permite qualificar, 

classificar e punir‖ (FOUCAULT, 2011, p. 177). 

Thomazi (2008, p. 48) observa, por meio de estudo empírico, que a 

utilização da técnica do exame nas instituições militares ocorre através de ―serviços 

de inteligência ou informação‖, por meio dos quais são gerados ―arquivos, pastas e 
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dossiês; ou pelo ‗assentamento37 da vida funcional‘ [grifo do autor], onde são 

registradas todas as atividades desenvolvidas pelo militar‖. Nesses documentos 

estão registradas as atividades exercidas pelo militar, desde o seu ingresso na 

instituição até a inatividade. No assentamento funcional, constam as advertências, 

as repreensões, os elogios, bem como os cancelamentos das sanções, a eliminação 

das anotações e a anulação das punições (conforme prevê o Regulamento 

Disciplinar da Brigada Militar do Rio Grande do Sul — Decreto nº 43.245/04, arts. 10,  

11,  60 e 72 § 2º — Anexo N). 

Quanto à vigilância hierárquica, Foucault (2011, p. 165) menciona o jogo do 

olhar, ―olhares que devem ver sem ser vistos‖, dando como exemplo dessa vigilância 

hierárquica o acampamento militar, que seria como um modelo ―quase ideal‖ de 

observatório, ―observatórios da multiplicidade humana‖. Segundo Foucault (2011, p. 

165), a tecnologia dos óculos e das lentes colaborou com ―pequenas técnicas das 

vigilâncias múltiplas e entrecruzadas‖, propiciando um ―saber novo sobre o homem, 

através de técnicas para sujeitá-lo e processos para utilizá-lo‖.  

Para Foucault (2011, p. 165-166), ―o acampamento é o diagrama de um 

poder que age pelo efeito de uma visibilidade geral‖, sendo que o princípio que lhe 

serve de sustentáculo é justamente o ―princípio do encastramento‖, da ―vigilância 

hierarquizada‖. A arquitetura do acampamento, segundo Foucault (2011), não é feita 

apenas para ser vista ou para a vigília do espaço externo, mas sim para um controle 

interior, para tornar visíveis os que ali se encontram. 

Vale recordar, como mencionado no segundo capítulo, que Bagé, a cidade 

onde se realizou a pesquisa, embora não seja a única que se originou de 

acampamento militar, pode-se observar a permanência de um ethos militarizado, 

próprio do comportamento e forma de agir do policial militar, disseminado na região 

sulina. 

Foucault (2011, p. 170) entende que ―o poder na vigilância hierarquizada das 

disciplinas não se detém como uma coisa, não se transfere como uma propriedade; 

funciona como uma máquina‖; organizado de forma piramidal, estando em ―toda a 

parte e sempre alerta‖. 

                                                           
37

 ―Apontamento, averbamento, nota, registro por escrito‖ ( Fonte: Michaelis Dicionário de Português 

online). 
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Assim, o poder hierárquico presente na instituição Militar faz com que haja 

uma socialização vertical, de cima para baixo, onde um determina e controla o outro, 

e como balizador dessa vigília está a divisão em graduações ou postos38. Portanto, 

esse encadeamento de comando faz aumentar a disciplina e a vigilância de cada um 

e de todos, considerando mais a patente do que o indivíduo. 

Nesse cenário, vale repisar a referência ao pertencimento a grupos, 

elaborada por Halbwachs (2006, p.100), já mencionada no capítulo II. Na obra ―A 

memória coletiva‖, Halbwachs (2006, p. 165) refere-se a grupos que ―estão 

naturalmente ligados a um lugar‖, porque segundo ele, é o ―fato de estarem 

próximos no espaço que cria entre seus membros as relações sociais‖. Nesse 

sentido, aponta, como exemplo, a família, os habitantes de uma cidade ou de um 

bairro, que formam uma pequena comunidade porque estão reunidos em uma 

mesma região do espaço (HALBWACHS, 2006, p. 165); por analogia, reportamo-nos 

aos policiais militares enquanto grupo.  

Os policiais militares são, portanto, indivíduos pertencentes a um grupo, com 

pensamentos em comum, capazes de invocar ―memórias coletivas‖ (HALBWACHS, 

2006).  

Nesse aspecto, conforme Halbwachs (2006, p. 146), 
 

quando dizemos que um indivíduo recorre à memória do grupo, devemos 
entender que esta ajuda não implica na presença real de um ou mais de 
seus membros. De fato, continuo a sofrer a influência de uma sociedade 
mesmo que dela me tenha afastado — basta que eu carregue comigo em 
meu espírito tudo o que me permite estar à altura de me postar no ponto de 
vista de seus membros, de me envolver em seu ambiente e em seu próprio 
tempo, e me sentir no coração do grupo.  
 

Ao explicar seus conceitos de memória individual e memória coletiva, o autor 

refere que a memória individual não está ―inteiramente isolada e fechada‖. 

Menciona, também, que ―o funcionamento da memória individual não é possível [...] 

sem as palavras e as ideias que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de 

seu ambiente‖(HALBWACHS, 2006, p. 72). Portanto, a memória coletiva é ―o grupo 

visto de dentro‖ e ―cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva‖ (HALBWACHS, 2006, p. 69 -109). Assim, ―cada grupo localmente definido 

                                                           
38

 Conforme art. 14 parágrafo 1º. do  Estatuto dos Servidores Militares da Brigada militar do Rio 

Grande do Sul— Lei 10.990/97 (Anexo A), ―posto é o grau hierárquico do Oficial e a Graduação é o 

grau hierárquico da Praça, ambos conferidos por atos do Governador do Estado‖.  
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tem sua própria memória e uma representação só dele de seu tempo‖ 

(HALBWACHS,2006, p. 130).  

Portanto, os policiais militares enquanto grupo compõem o mesmo espaço, 

são capazes de ter as mesmas disposições para agir e para crer em relação a 

determinados aspectos, justamente em função de seus deslocamentos entre a vida 

civil e a vida militar, pois conforme ensina Halbwachs (2006, p. 21), ―o homem se 

caracteriza essencialmente por seu grau de interação no tecido das relações 

sociais‖.  

  



 
 

 

Capítulo IV- Fundamentos metodológicos 

 

Este capítulo tem por finalidade descrever o caminho metodológico 

percorrido, através do qual foi possível responder aos questionamentos propostos 

neste estudo. Acredita-se que o aporte teórico-metodológico utilizado tenha 

permitido a compreensão de uma parte do universo social ―Brigada Militar‖ que se 

procurou investigar.  

 

4.1 Conhecendo o objeto de estudo 

 

As instituições militares sempre demandaram interesse sociológico, 

possuindo até grupo de estudo na Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências sociais (ANPOCS), conforme mencionado no capítulo I.  

No presente trabalho, o objeto de estudo é o policial integrante da Brigada 

Militar. Trata-se de analisar o policial Militar que já possui tempo de serviço 

necessário para ingresso na reserva remunerada, ou seja, a partir de 30 (trinta) anos 

de serviço, para os homens e de 25 (vinte e cinco) anos de serviço para as 

mulheres.  

A Brigada Militar, como polícia preventiva e repressiva (artigo 3º incisos II e 

III da lei 10991/97, Anexo O), é a primeira a ser acionada para deslindar uma 

situação conflitiva, principalmente por meio do número telefônico 190. Diferente da 

polícia Civil e da polícia Federal, a polícia Militar é, no mais das vezes, a mais 

requisitada e a que mais está ―exposta‖ à prestação de socorro e à assistência 

diante de uma perturbação ou desordem. Esse foi um dos motivos pelo qual se 

escolheu analisar a Polícia Militar a despeito das Polícias Civil e Federal.
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Na fase inicial desse trabalho, no primeiro semestre de 2014, quando 

ingressamos como aluna regular no PPGS – UFPel, com intuito de melhor delinear o 

projeto de pesquisa e perceber sua viabilidade, procedeu-se a uma ―conversação 

exploratória‖ (GOODE; HATT, 1972, p. 239) com alguns policiais militares. O objetivo 

foi apresentar a pesquisa e obter informações sobre quais policiais militares teriam 

disponibilidade de conceder entrevistas. A ideia foi de gerar confiança dentro da 

corporação, em relação ao trabalho que estávamos propondo.  

Numa fase mais avançada do trabalho de pesquisa (jan/2015), foi realizada 

uma visita ao Instituto de Pesquisa da Brigada Militar (IPBM39- Instituto Maj. Miguel 

Pereira), situado no Bairro Partenon, em Porto Alegre-RS. O chefe do IPBM, Major 

Léo Acir, mostrou-se muito interessado no trabalho de pesquisa que se propunha. 

Dessa forma, proporcionou acesso a livros, a revistas e a materiais digitais que 

foram de grande valia para a pesquisa. 

Também foi visitado o Museu da Brigada Militar e o Quartel do Comando 

Geral da Brigada Militar (QCG), ambos situados em Porto Alegre, um ao lado do 

outro, na Rua dos Andradas nº 498 e nº 452, respectivamente.  

O Museu nos foi apresentado pelo Sargento Marques que, da mesma forma, 

demonstrou interesse em relação ao trabalho de pesquisa proposto. Assim, 

proporcionou uma visitação orientada, na qual se teve acesso a informações que 

igualmente contribuíram para enriquecer o material de pesquisa.  

A visita ao Quartel General onde está instalado o Comando Geral da Brigada 

Militar foi bastante superficial, limitando-se apenas ao saguão principal, hall, e a 

breve conversação com o policial militar responsável pela guarda do prédio, naquele 

momento, pois, priorizou-se a visita ao Museu e ao IPBM, os quais forneceram 

robusto material de pesquisa. Além do mais, devido à época de férias e a falta de 

prévio agendamento, não foi possível adentrar nas demais instalações do QG, ou 

falar com o comandante. No entanto, foi possível conversar com o Comandante do 

6º RPMon, Major Emílio, da cidade de Bagé, cujo apoio e interesse foram de 

extrema relevância para o trabalho. 

                                                           
39 Cf. site oficial, o IPBM é o Instituto de Pesquisa da Brigada Militar, cuja missão é "fomentar e 

promover o conhecimento, por meio da pesquisa científica, visando a discussão, o aprimoramento e o 
desenvolvimento das temáticas de segurança pública, essencialmente nas áreas de Polícia Ostensiva 
e de Bombeiros‖ . Disponível em: <http://ipbm-rs.blogspot.com.br/p/missao.html> . Acesso em: 20 jan. 
2015. 
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Conforme mencionado na parte introdutória deste estudo, o objetivo geral 

proposto é entender as condições e os efeitos da possível influência do patrimônio 

de disposições incorporadas pelo policial militar, por meio da socialização na 

instituição da Brigada Militar, na esfera das relações sociais da vida civil cotidiana 

desse policial. Buscou-se compreender como se dão esses deslocamentos entre a 

vida civil e a vida militar. Portanto, reitera-se, os atores do objeto de estudo são os 

policiais militares integrantes do Sexto Regimento de Polícia Montada (6º RPMon) 

com sede na cidade de Bagé-RS. 

Para fins da pesquisa, o grupo de policiais militares analisados foi dividido 

em três subgrupos:  

1º) Policiais militares componentes do CVMI (Corpo Voluntário de Militares 

Estaduais Inativos da Brigada Militar) — são aqueles que, em função de sua idade, 

não tem mais expectativa de subir de graduação na instituição; no entanto, ao 

completarem o tempo de serviço e ingressarem na reserva remunerada, podem 

requerer seu retorno à corporação, através do CVMI. 

2º) Policiais militares componentes do AIPSA (Abono de Incentivo à 

Permanência no Serviço Ativo) — são os que tem a possibilidade de fazer cursos e 

ascender na carreira. Assim, ao completarem o tempo de serviço para o ingresso na 

reserva remunerada, podem requerer sua continuidade e permanência na 

corporação através do AIPSA. 

3º) Policiais militares que completaram o tempo de serviço necessário para o 

ingresso na reserva remunerada e não quiseram permanecer ou continuar na 

corporação, ou seja, optaram pela condição de reservistas. 

 

4.2 A metodologia utilizada e a aplicação das técnicas para a coleta de dados 

 

De acordo com os objetivos e o problema de pesquisa propostos, acredita-

se ser mais adequado utilizar a metodologia qualitativa, justamente em razão da 

presente análise pautar-se nas escolhas e ações cotidianas dos agentes.   

Um comprometimento importante da pesquisa qualitativa é o de ―ver as 

coisas pelos olhos dos entrevistados e participantes‖ e ser sensível a diferentes 

perspectivas. Assim, a análise qualitativa refere-se a ―interpretações, e, portanto, 

construções do mundo‖ (GIBBS, 2009, p. 23).  



74 
 

Para a coleta de dados, foi utilizada a ―pesquisa de método misto‖, ou seja, a 

combinação de ―discussões de grupo focal com métodos de questionário e 

entrevistas individuais‖ (BARBOUR, 2009, p. 91). Considerou-se que as técnicas de 

grupo focal e entrevistas individuais semiestruturadas aprofundadas proporcionariam 

um nível de informação mais completo, na medida em que dariam mais liberdade de 

resposta aos entrevistados. A terceira técnica, o questionário, auxiliou na coleta de 

informações sociodemográficas (RICHARDSON, 2008, p. 193), como idade, religião, 

sexo, naturalidade, escolaridade, estado civil, número de filhos, idade em que 

ingressou na polícia militar, idade em que ingressou na reserva,etc.   

Cada subgrupo de entrevistados foi composto por 5 (cinco) policiais 

militares, totalizando 15 (quinze) entrevistas e 15 questionários. O grupo focal foi 

desenvolvido apenas com os integrantes do terceiro subgrupo, ou seja, com os 5 

(cinco) policiais militares que integram a reserva remunerada (ver item 4.2.2 desse 

capítulo). 

O tamanho da amostra foi de escolha aleatória, levando-se em conta a 

possível repetição e saturação das respostas, a disponibilidade dos entrevistados, 

bem como a limitação que o tempo impõe à pesquisa.  

Os dados obtidos com as entrevistas, com o grupo focal e com o 

questionário, foram analisados através do Programa Nvivo 11. A partir da construção 

do banco de dados no programa procedeu-se a análise desses dados. Os gráficos 

obtidos através do Nvivo 11 auxiliaram na análise das entrevistas e do questionário, 

já a construção de categorias serviu somente para a análise do grupo focal.  

4.2.1 A aplicação do questionário e a realização das entrevistas 
 

Na construção do questionário e do roteiro da entrevista, foi aplicado um pré-

teste a um pequeno número de policiais militares. Apesar do pré-teste ser utilizado, 

na maioria das vezes, na construção do questionário (GIL, 2009), considerou-se de 

grande relevância aplicá-lo, também, na elaboração das entrevistas aprofundadas 

como meio de revisar, direcionar e detectar eventuais dificuldades que poderiam 

aparecer quando da realização das entrevistas definitivas. 

As entrevistas semiestruturadas aprofundadas realizadas com o primeiro e o 

segundo subgrupo, o CVMI e o AIPSA, conforme roteiro de entrevista (Apêndice A e 

B), aconteceram da forma explicada abaixo.  
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Os policiais militares componentes do CVMI foram entrevistados no local de 

trabalho de cada um, quais sejam, na sede do Fórum, na sede do Ministério Público, 

no Esquadrão e no Regimento da Polícia Militar. Em cada um dos locais citados, foi 

disponibilizada uma sala para a pesquisadora entrevistar os policiais, possibilitando 

uma interação face a face (GOFFMAN, 2011) em torno dos questionamentos que 

iam sendo realizados. 

Os policiais militares componentes do AIPSA foram entrevistados no 

Regimento e no Esquadrão da Brigada Militar, onde igualmente foi disponibilizada 

uma sala para a realização das entrevistas. 

 Em relação ao terceiro subgrupo pesquisado, os integrantes da reserva 

remunerada, as entrevistas foram realizadas no Gabinete de Gestão Integrada 

Municipal (GGI-M)40, em uma sala onde reúnem-se o Colegiado Pleno do GGI-M. 

Importante informar que o local da realização do grupo focal, assim como 

das entrevistas com os policiais da reserva, foi o GGI-M. Tal escolha deu-se, em 

primeiro lugar, em função de dois entrevistados trabalharem nesse local; em 

segundo, o GGI-M é de fácil acesso, localiza-se no Centro Administrativo da 

Prefeitura, no centro da cidade. Em terceiro lugar, e talvez mais importante, 

observou-se que esses policiais reservistas que não quiseram retornar à corporação 

ou permanecer nela, sentir-se-iam mais a vontade em conceder entrevistas em outro 

local que não fosse o Regimento ou o Esquadrão da Brigada, ou seja, em um local 

mais neutro, como é o caso do GGI-M. 

Embora o comando do Regimento da Brigada Militar tenha permitido a 

realização das quinze entrevistas com os policiais do CVMI, do AIPSA e da Reserva, 

bem como o grupo focal, na própria sede do Regimento, alguns entrevistados, por 

trabalharem em outro local, tinham dificuldade de chegar a tempo para entrevista no 

Regimento, e no tocante aos policiais militares da reserva remunerada, pelo motivo 

apontado anteriormente. 

                                                           
40

 Conforme a Portaria (que nos foi fornecida pelo próprio GGI-M), sob nº 1 de 16 de janeiro de 2014, 

do Ministério da justiça— Secretaria Nacional de Segurança Pública—, publicada no Diário Oficial da 

União em 20/01/2014, nº 13, Seção 1, pág. 33 que ―institui as diretrizes nacionais orientadoras dos 

Gabinetes de Gestão Integrada em Segurança Pública‖, em seu artigo 2º parágrafo 1º,. consta que ―o 

GGI por se tratar de uma ferramenta de gestão que reúne o conjunto  de instituições que incide sobre 

a política de segurança local, promove ações conjuntas e sistêmicas, tendo como objetivo, discutir, 

deliberar e executar as políticas públicas com vistas à diminuição da criminalidade, prevenção às 

violências, à manutenção da paz social e a promoção dos direitos fundamentais, do exercício da 

cidadania e das liberdades públicas‖.     
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Antes de se começar cada uma das entrevistas, o policial militar respondia a 

um questionário composto na maior parte por perguntas fechadas, contendo um 

mínino de perguntas abertas (Apêndice C). O questionário aplicado foi o mesmo 

para a totalidade dos entrevistados, englobando, assim, os três subgrupos 

pesquisados. Na aplicação dessa técnica, a pesquisadora fazia as perguntas e 

marcava as respostas dos informantes. 

 

4.2.2 A realização do grupo focal 
 

A técnica do Grupo Focal foi aplicada apenas com o terceiro subgrupo de 

entrevistados (reservistas), por dois motivos: primeiro, em função da disponibilidade 

de horário dos policiais para comparecerem ao encontro, principalmente em relação 

àqueles que compõem o CVMI e o AIPSA, pois, nesse caso, por estarem 

trabalhando tornou-se difícil ajustar um horário em que todos estivessem 

disponíveis. O segundo motivo é que pelo fato de haver dois grupos de policiais 

militares, CVMI e AIPSA, que escolheram continuar na ativa, obteve-se uma amostra 

maior de policiais nessas condições e, consequentemente, uma quantidade 

significativa de informações. Por isso, acreditou-se que seria relevante coletar mais 

informações em relação aos policiais militares que escolheram não voltar à 

corporação, no caso, os reservistas. 

Com a técnica do grupo focal, buscou-se contrapor opiniões e identificar 

percepções da realidade que contribuíssem para a compreensão do objeto de 

pesquisa. As questões que nortearam a discussão referiram-se, principalmente, às 

disposições para agir e crer do policial, que o levaram à decisão de não retornar e 

nem de permanecer na corporação, após completar o período de tempo necessário 

para ingresso na reserva remunerada. Para tanto, foram abordadas as seguintes 

temáticas: vida pessoal e instituição e, vida profissional e instituição.     

Acredita-se que o grupo focal é ―uma ferramenta particularmente efetiva para 

interrogar a própria relação entre agência e estrutura‖ (BARBOUR, 2009, p. 64), na 

medida em que os participantes desta técnica podem se sentir mais seguros e 

menos constrangidos a emitir suas opiniões e atitudes quanto a situações vividas no 

dia a dia da atividade policial e da vida familiar.    

Assim, enquanto as entrevistas individuais aprofundadas elucidaram 

aspectos individuais, a construção do grupo focal proporcionou uma maior discussão 
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em torno das ideias, das tomadas de posição, dos questionamentos e da lógica por 

trás dos comportamentos dos participantes que ―estão dispostos a apresentar em 

situações de grupo‖, como sugere Barbour ( 2009, p. 70- 83).   

O grupo focal contou com a participação de 5 (cinco) policiais da reserva e 

foi formado na sala de reuniões do GGI-M, no período da manhã, em 12 de janeiro 

de 2016, tendo duração de 2 horas e 30 minutos. 

Antes de os participantes se encaminharem para a sala de reuniões, o 

ambiente já tinha sido preparado para recebê-los: sala bem iluminada e climatizada, 

cadeiras dispostas em volta de uma mesa retangular, onde os participantes 

sentaram-se uns de frente para os outros, inclusive a pesquisadora, a fim de que 

todos tivessem um contato visual do mesmo ângulo, evitando a ideia de hierarquia e 

autoridade. No centro da mesa, estavam dispostos snacks acompanhados de café, 

água e refrigerante.   

Após se acomodarem nos lugares, solicitou-se que colocassem os celulares 

no silencioso para evitar distrações; como os policiais se conheciam, seja do quartel 

ou do batalhão, foi desnecessária a utilização de crachás; inclusive a pesquisadora 

já era conhecida de quando ocorreram as entrevistas.  

Para dar início ao trabalho de discussão, a pesquisadora novamente se 

apresentou e falou acerca dos objetivos da pesquisa. A seguir, solicitou aos policiais 

licença para gravar em áudio, tendo explicado que a gravação facilitaria a análise 

dos dados coletados. Além disso, a pesquisadora enfatizou que ficavam 

assegurados o sigilo e o anonimato dos informantes. Mesmo assim, percebeu-se 

uma certa preocupação de mais de um policial em relação a manter-se o anonimato. 

Fora isso, não houve objeção em gravar a atividade em grupo. 

Na condição de moderadora, a pesquisadora esclareceu que estava ali para 

estabelecer um diálogo, ou seja, não estava em pauta avaliar se as respostas certas 

ou erradas; o importante era não só ouvir os pontos de vista, mas também registrar 

as suas percepções. 

Solicitou-se que, dentro do possível, os policiais falassem um de cada vez, 

para que todos pudessem se manifestar, e, além disso, facilitar o entendimento da 

gravação. 

Depois dessas breves considerações, pediu-se que cada um dissesse o que 

estava fazendo, naquela época, e há quanto tempo estava na reserva. Esse tópico 

foi levantado em função de tratar-se de um grupo com período de tempo de 
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ingresso, na reserva, diferente já que estavam participando da discussão desde 

policiais com apenas um mês de ingresso na reserva remunerada até aqueles que já 

eram reservistas a mais de cinco anos.  

A partir daí começou-se a desenvolver os tópicos de discussão com as 

perguntas norteadoras (Apêndice D). 

Ao final, agradeceu-se a participação dos cinco policiais da reserva e 

solicitou-se que assinassem o termo de consentimento (Apêndice E); considerou-se 

que esse procedimento realizado no final da discussão em grupo e, não no início, 

evitaria a ressalva quanto ao anonimato, já manifestada pelos policiais no momento 

inicial da atividade do grupo focal.  

 Além das técnicas de questionário, entrevista e grupo focal, realizaram-se 

leituras e consultas a documentos para conhecimento das diretrizes, das leis, dos 

estatutos e das normas que fornecem informações a respeito da Instituição Brigada 

Militar.  

O Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Estado do Rio 

Grande do Sul, Lei Complementar nº 10.990 de 18 de agosto de 1997, serviu como 

base de consulta, principalmente em relação ao tempo em que o policial militar pode 

ingressar na reserva remunerada, e, ainda, em relação às normas de disciplina e 

hierarquia. 

Quanto aos programas de governo — CVMI, criado através da Lei Ordinária 

nº 10.297/94, e AIPSA, através da Lei Complementar nº 12.351/05 —  que preveem 

a possibilidade de o policial militar que completou o tempo de serviço necessário 

para entrar na reserva remunerada requerer sua continuação ou permanência na 

corporação, teve-se acesso não só a legislação e as atualizações correspondentes a 

cada um deles, mas também a outras leis que lhes dizem respeito (Leis nºs 

14.385/13, 10.916/97, 14.449/14) e a Notas de Instrução administrativas pertinentes 

(NI nº 023.3 de 25/11/14 e NI nº 004.4 de 30/09/14).  

 A análise das leis que criaram o CVMI e o AIPSA, bem como suas 

atualizações, possibilitou que fosse construído, no capítulo I, um quadro comparativo 

para melhor entendimento de cada um desses programas. 

Importante esclarecer que a grande maioria dessas leis foi acessada pelo 

site oficial da Assembléia Legislativa do Estado41, ao passo que o Regimento da 
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 RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/site/>. 
Acesso em: 22 jul. 2014 
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Brigada Militar, situado na cidade de Bagé, nos permitiu o conhecimento das Notas 

de Instrução e do Memorando nº 079/SEL/03, onde consta a origem histórica do 

Regimento em Bagé.  

Também foi consultada a Lei Provincial nº 7, de 18 de novembro de 1837 

(Anexo-J), a qual criou a denominada Força Policial da Província que seria o 

embrião da Brigada Militar, conforme descrição feita por Mariante (1972, p.65,66).  

Quando, no capítulo II, fez-se referência à desmilitarização da polícia, foram 

consultadas as Propostas de Emenda à Constituição nº 430/2009, nº 102/2011 e nº 

51/2013, às quais teve-se acesso através do site oficial do Senado Federal42 e da 

Câmara dos Deputados43. 

Acredita-se que utilizando a metodologia acima elucidada, ter-se-á fôlego 

bastante para responder com tranquilidade, coerência e imparcialidade às 

inquietações que essa pesquisa científica apresenta.  
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 BRASIL. Senado Federal. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/hpsenado>. Acesso em: 17 
out.2015 
43

 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em:< http://www2.camara.leg.br/> . Acesso em: 17 
out. 2015 



 
 

Capítulo V- Análise dos dados e apresentação dos resultados 

 

Neste capítulo, apresentam-se a análise dos dados coletados e os 

resultados obtidos durante o processo investigativo, que proporcionaram um diálogo 

entre a empiria e a teoria que construíram esta Dissertação. 

As informações coletadas através do questionário, das entrevistas e do 

grupo focal foram analisadas por meio do programa Nvivo 11. O software Nvivo 

atribui a denominação ―projeto‖ [grifamos] ao arquivo que conterá as informações 

coletadas na pesquisa e que serão analisadas.  

Em primeiro lugar, analisam-se os dados do questionário que foi aplicado 

aos três subgrupos investigados, no total de 15 respondentes. A seguir, passa-se à 

analise das entrevistas semiestruturadas aprofundadas e, finalmente, à análise do 

grupo focal.  

 

5.1 Análise do questionário 

 

O questionário aplicado (Apêndice A) destinou-se à totalidade dos 

entrevistados. Foi elaborado com vinte e nove (29) questões, entre perguntas 

abertas e fechadas, que buscaram coletar dados socioeconômicos dos 

entrevistados, como idade, etnia, renda, grau de instrução, etc.  

Importante mencionar que a totalidade dos entrevistados é do gênero 

masculino, pois em função da mulher ter entrado na Brigada Militar rio-grandense 

apenas em 198544, não há nenhuma mulher pertencente ao 6º RPMon, em Bagé, 

                                                           
44

 Ver Museu da Brigada Militar. Panorama Contemporâneo da Brigada Militar. Disponível em: 

<https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/Site/Institucional/museubm/index.html.> Acesso em: 18 dez. 

2016 
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que já tenha completado seu tempo de serviço e esteja apta a ingressar na reserva 

remunerada, no momento da realização da pesquisa.  

Os gráficos 1 e 2,  abaixo, dão conta da idade atual dos entrevistados, bem 

como da idade em que completaram seu tempo de serviço, estando aptos à 

ingressarem na reserva remunerada. 

 

 

Figura 1: Idade atual dos entrevistados. 
Fonte:Entrevistas realizadas em Bagé-RS, 2015/2016. Gráfico extraído do Programa Nvivo 11

45
. 

 

 

                                                           
45

 A denominação ―atributo‖ [grifamos] dada pelo programa Nvivo refere-se às ―informações 
estruturadas, variáveis exclusivas associadas aos casos‖ (TEIXEIRA, 2010, p. 08).   

 



82 
 

 

Figura 2: Idade em que completaram o tempo necessário para ingresso na reserva remunerada. 
Fonte: Entrevistas realizadas em Bagé-RS, 2015/2016. Gráfico extraído do Programa Nvivo11. 

 

É possível observar, nos gráficos, que a idade atual dos entrevistados gira 

em torno dos 50 anos, sendo que ao ingressarem na reserva tinham em torno de 48 

anos. 

Na tabela 1, que segue, observou-se que doze (12) dos entrevistados 

declararam-se brancos, dois (2) declararam-se negros e um (1) declarou-se pardo. 

 Quanto à escolaridade, verificou-se que sete (7) entrevistados ingressaram 

na Brigada Militar possuindo o ensino fundamental completo (EFC); apenas um (1) 

entrevistado ingressou com o ensino fundamental incompleto (EFI), o que, na época, 

era permitido (hoje, para fazer concurso para soldado da Brigada Militar um dos 

requisitos necessários é ter o ensino médio completo ou equivalente46); cinco (5) dos 

entrevistados ingressaram na Brigada possuindo o ensino médio completo (EMC) e 

dois (2) com o ensino médio incompleto (EMI).  

Essa variável ―escolaridade‖ permitiu observar que da totalidade dos 

entrevistados, nove (9) conseguiram avançar nos estudos, durante todo o período 

em que serviram à corporação, no entanto, apenas três (3) conseguiram ingressar 

na reserva remunerada com ensino superior completo (ESC) e um (1) com ensino 

superior incompleto (ESI). Aqueles que não seguiram seus estudos adiante 

                                                           
46

 Ver site oficial da Brigada Militar. A Força da Comunidade.  Como Ingressar. Soldado da Brigada 
Militar (Policiamento Ostensivo/Bombeiro) Disponível em: 
 <https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/Site/Servicos/ComoIngressar.aspx>. Acesso em: 03 fev. 2016 
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alegaram que foi em função da dedicação à profissão, em razão da falta de rotina na 

execução dos serviços, das ocorrências inesperadas e dos plantões. Assim refere o 

entrevistado 1: ―Para concluir o ensino médio, antigo segundo grau, já foi uma 

dificuldade [...] eu não tinha tempo‖. 

Na tabela 2, observa-se que todos os entrevistados realizaram a maior parte 

de seus estudos em escola pública; quatro (4) entrevistados consideraram-se ótimos 

estudantes e apenas um (1) considerou seu desempenho escolar ruim; os restantes 

descreveram-se como bons estudantes, no entanto, estudavam pouco. 

A internet é o veículo através do qual sete (7) dos entrevistados procuram 

receber informações; quatro (4) entrevistados informam-se por meio da televisão e 

quatro (4), por meio do jornal. 

 

Tabela1. Etnia, idade atual, idade de ingresso na reserva remunerada, escolaridade ao ingressar na 
BM e escolaridade ao ingressar na reserva remunerada. Conforme os policias militares entrevistados 
em Bagé-RS,2015/2016. 

Entrevistado/ 
subgrupo 

Etnia Idade Idade de 
ingresso na 

reserva 

Escolaridade 
ao ingressar 

na BM 

Escolaridade 
ao ingressar 
na reserva 

1-CVMI Branco 56 anos 49 anos EFC EMC 
2-CVMI Branco 60 anos 49 anos EMC EMC 
3-CVMI Branco 59 anos 47 anos EFC EFC 
4-CVMI Branco 59 anos 48 anos EFC EFC 
5-CVMI Branco 55 anos 49 anos EMI EMI 
6-AIPSA Branco 48 anos 47 anos EFC EMC 
7-AIPSA Branco 47 anos 47 anos EFC ESC 
8-AIPSA Negro 49 anos 45 anos EFC EMC 
9-AIPSA Pardo 50 anos 47 anos EFI ESC 
10-AIPSA Branco 51 anos 48 anos EMC EMC 
11-Reserva Branco 49 anos 48 anos EMC ESC 
12-Reserva Negro 63 anos 48 anos EMI EMC 
13-Reserva Branco 47 anos 45 anos EMC EMC 
14-Reserva Branco 50 anos 49 anos EFC EMC 
15-Reserva Branco 49 anos 48 anos EMC ESI 
Elaboração da autora. 
 

 
Tabela 2. Instituição em que realizou a maior parte dos estudos, desenvolvimento escolar, veículo de 
comunicação que busca informações, conforme policiais militares entrevistados em Bagé-RS, 
2015/2016. 

Entrevistado/subgrupo Escola em 
que realizou 
maior parte 
dos estudos 

Desenvolvimento 
escolar 

Veículo de 
comunicação 

que busca 
informações 

1-CVMI Escola pública Bom, estudava pouco Jornal 
2-CVMI Escola pública Ótimo, era estudioso Jornal 
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3-CVMI Escola pública Bom, estudava pouco Jornal 
4-CVMI Escola pública Bom, estudava pouco Televisão 
5-CVMI Escola pública Bom, estudava pouco Televisão 
6-AIPSA Escola pública Ruim, quase não 

estudava 
Internet 

7-AIPSA Escola pública Ótimo, era estudioso Jornal 
8-AIPSA Escola pública Ótimo, era estudioso Internet 
9-AIPSA Escola pública Bom, estudava pouco Televisão 
10-AIPSA Escola pública Bom, estudava pouco Internet 
11-Reserva Escola pública Ótimo, era estudioso Televisão 
12-Reserva Escola pública Bom, estudava pouco Internet 
13-Reserva Escola pública Bom, estudava pouco Internet 
14-Reserva Escola pública Bom, estudava pouco Internet 
15-Reserva Escola pública Bom, estudava pouco Internet 
Elaboração da autora. 

 

A tabela 3, próxima, informa o estado civil dos entrevistados, o número de 

filhos, se já possuíam filhos ao ingressarem na Brigada Militar, o número de pessoas 

que são seus dependentes economicamente, se possuem casa e carro próprios, e o 

local de sua residência. 

Constata-se que todos os entrevistados dão grande importância para a 

família, mesmo aqueles que já não estão mais casados. O conceito de família 

desses policiais também se estende à corporação, ou seja, referem-se à ―família 

brigadiana‖, quando mencionam os colegas de profissão. Conforme a fala dos 

entrevistados 3 e 5, observamos a relação que eles fazem entre família e lazer. 

 
Entrevistado 3: ―[Faço] alguma atividade em casa, mas eu prefiro as 
reuniões da brigada, eu sou muito bem aceito, na família brigadiana‖. 
 
Entrevistado 5: ―Vou para o âmbito da corporação, para a família 
brigadiana‖. 
 

Apenas dois (2) entrevistados já tinham filhos ao ingressarem na Brigada 

Militar; o restante construiu sua família já engajado na corporação; a grande maioria 

possui casa própria e carro.  

Em relação ao número de pessoas que dependem economicamente dos 

entrevistados, observa-se que o número é bastante variado. Entre as pessoas que 

os entrevistados consideram seus dependentes, economicamente, estão: a esposa, 

os filhos, netos e nora. 

 Conforme se pode observar, na tabela abaixo, três (3) entrevistados 

referiram que apenas um filho dependia economicamente deles (nesse caso, as 

esposas tinham sua própria renda); um (1) entrevistado mencionou que a esposa 
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era sua dependente, sendo seus filhos já adultos; cinco (5) entrevistados 

responderam que possuem três dependentes: dois filhos e a esposa; dois (2) 

entrevistados responderam que possuem dois filhos dependentes e que as esposas 

têm sua própria renda; um (1) entrevistado informou que possui quatro filhos 

dependentes, e que é separado da esposa; um (1) entrevistado respondeu que 

possui cinco dependentes: a esposa, o filho mais novo, o filho mais velho, a nora e o 

neto; um (1) entrevistado respondeu que tem cinco dependentes: as quatro filhas e a 

esposa; e um (1) entrevistado citou que possui seis dependentes: a ex-esposa, para 

a qual paga pensão, os dois filhos desse casamento, a esposa atual e os dois filhos 

do casamento atual. 

 

Tabela 3. Estado civil, número de filhos, se possuía ou não filhos ao ingressar na Brigada militar, 
número de dependentes economicamente, se possuem casa e carro próprios, conforme os policiais 
militares entrevistados em Bagé-RS, 2015/2016. 

Entrevistado/
subgrupo 

Estado 
civil 

Filhos Filhos ao 
ingressar 

na BM 

Dependen-
tes 

Casa 
própria 

Carro 
próprio 

1-CVMI Casado 2 Não 1 Sim Sim 
2-CVMI Casado 4 Não 6 Não Não 
3-CVMI Separado 5 Sim 4 Não Sim 
4-CVMI Casado 2 Não 5 Sim Sim 
5-CVMI Casado 2 Sim 1 Não Sim 
6-AIPSA Casado 3 Não 3 Sim Sim 
7-AIPSA Casado 4 Não 5 Sim Sim 
8-AIPSA Casado 2 Não 2 Não Sim 
9-AIPSA Casado 2 Não 3 Sim Sim 
10-AISPA Casado 2 Não 3 Sim Sim 
11-Reserva Divorcia-

do 
1 Não 1 Sim Sim 

12-Reserva Casado 3 Não 1 Sim Sim 
13-Reserva Casado 2 Não 3 Sim Sim 
14-Reserva Casado 2 Não 2 Sim Sim 
15-Reserva Casado 2 Não 3 Sim Sim 
Elaboração da autora.  

 

A tabela 4, a seguir, traz informações sobre a residência dos entrevistados, 

sua localização e como consideram o local onde residem em termos de tranquilidade 

e violência. A maior parte dos entrevistados, ou seja, dez (10), possuem sua 

residência localizada em bairros e, apenas cinco (5) possuem sua residência 

localizada no centro da cidade.  

A localização da residência é um dado relevante, pois quando questionados 

sobre considerarem ou não o local de sua residência agitado, violento ou tranquilo, 
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sete (7) entrevistados consideraram que o local onde residem é tranquilo, cinco (5) 

consideraram agitado, mas não violento, e três (3) consideraram violento. Portanto, 

a maioria não considera violento seu local de residência, no sentido de que o policial 

militar transmite segurança para a vizinhança. 

 

Tabela 4. Localização da residência, como é o local da residência, conforme os policiais militares 
entrevistados em Bagé-RS, 2015/2016. 

Entrevistado/subgrupo Localização da 
residência 

Como é o local da 
residência 

1-CVMI Bairro Agitado e violento 
 

2-CVMI Bairro Agitado, mas não 
violento 

 
3-CVMI Bairro Agitado e violento 

 
4-CVMI Bairro Tranquilo 

 
5-CVMI Centro Tranquilo 

 
6-AIPSA Centro Tranquilo 

 
7-AIPSA Centro Agitado, mas não 

violento 
 

8-AIPSA Bairro Tranquilo 
 

9-AIPSA Bairro Tranquilo 
 

10-AISPA Bairro Agitado, mas não 
violento 

 
11-Reserva Centro Agitado, mas não 

violento 
 

12-Reserva Bairro Agitado, mas não 
violento 

 
13-Reserva Bairro Tranquilo 

 
14-Reserva Bairro Tranquilo 

 
15-Reserva Centro Agitado e violento 

Elaboração da autora. 
 

Na tabela 5, abaixo, foram analisadas a escolaridade dos pais, na época em 

que os entrevistados ingressaram na Brigada Militar, a filiação dos respondentes, no 
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sentido de serem ou não filhos de militares, se possuem ou não parente próximo que 

é militar, se serviram ao exército e, por fim, sua religião. 

A maioria dos entrevistados, ou seja, dez (10), na época em que 

ingressaram na Brigada Militar os pais possuíam apenas o ensino fundamental 

incompleto (EFI); um (1) entrevistado tinha pais que possuíam o ensino médio 

incompleto (EMC); um (1) entrevistado tinha pais que possuíam o ensino médio  

completo (EMC); um (1)  entrevistado possuía pais que tinham o ensino  

fundamental completo (EFC); um (1) entrevistado possuía pais analfabetos; e um (1) 

entrevistado possuía pai com ensino superior completo (ESC) e mãe com ensino 

fundamental completo (EFC).  

Apenas um (1) entrevistado é filho de militar, no entanto, nove (9) 

entrevistados possuem parentes que são militares, entre estes primos, irmãos, tios e 

sobrinhos, e somente um (1) entrevistado não serviu ao exército. 

Quanto à religião, dois (2) entrevistados declararam não possuir; três (3) 

entrevistados declaram-se espíritas; seis (6) declararam-se católicos e quatro (4), 

evangélicos. No entanto, dez (10) entrevistados afirmaram não praticar sua religião, 

enquanto cinco (5) afirmaram que a praticam. 

 
Tabela 5. Escolaridade dos pais quando o filho ingressou na Brigada, se é filho de pais militares, se 
possui parentes próximos que são militares, se serviu ao exército, qual a religião, se é praticante de 
sua religião, conforme os policias militares  entrevistados em Bagé-RS 2015/2016. 

Entrevis-
tado/ 

subgrupo 

Escolarida- 
de dos pais 
quando o 

filho ingres-
sou na BM 

É filho 
de pais 
militares 

Possui 
parente 

próximo que 
é militar 

Serviu 
ao 

exército 

Religião Pratica 
sua 

religião 

1-CVMI Analfabetos Não Sim, primos 
e tio 

 

Sim Espírita Não 

2-CVMI EMC Não Sim, vários Não Católica Sim 
 

3-CVMI EFI Não Não Sim Evangé-
lica 

Não 

4-CVMI EFI Não Sim, irmão 
 

Sim Espírita Sim 

5-CVMI EFI Sim Sim, pai 
 

Sim Católica Não 

6-AIPSA EFI Não Não 
 

Sim Católica Não 

7-AIPSA EFI Não Não 
 

Sim Não tem Não 

8-AIPSA EFI Não Sim, irmão, Sim Católica Não 
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filho, tio 
9-AIPSA EMI Não Sim, irmão, 

primo 
 

Sim Católica Não 

10-AIPSA ESC47 e EFI Não Não Sim Evangé-
lica 

 

Não 

11-Reserva EFI Não Não  Sim Espírita Sim 
 

12-Reserva EFI Não Sim, filho Sim Evangé-
lica 

 

Sim 

13-Reserva EFI Não Sim, vários Sim Católica Não 
 

14-Reserva EFI Não Não Sim Evangé- 
lica 

 

Sim 

15-Reserva EFC Não Sim, 
sobrinhos e 

tios 

Sim Não tem Não 

Elaboração da autora.  

 
A última pergunta do questionário referiu-se à necessidade ou não de 

complementação de renda48. Do total de entrevistados, dez (10) responderam que 

não exercem nenhuma atividade para complementar a renda. Salienta-se que esses 

respondentes fazem parte dos subgrupos 1 e 2 (CVMI e AIPSA) que ainda estão na 

ativa. Os outros cinco (5) respondentes integram o subgrupo 3,  o daqueles que 

estão na reserva remunerada. Destes, três (3) responderam que exercem atividade 

para complementar renda, qual seja: dois atuam em cargo de confiança, no setor de 

defesa civil da Prefeitura Municipal- GGI, e  um trabalha na rádio; e, um (1) 

entrevistado referiu que não exerce nenhuma atividade para complementar a sua 

                                                           
47

 Somente nesse caso, o pai tinha ensino superior completo e a mãe ensino fundamental incompleto, 
nos demais casos, referidos na tabela, o pai e a mãe tinha a mesma escolaridade. 
48

 A CF/88 veda a acumulação de cargos públicos art. 37, XVI, no entanto o policial militar poderá 
exercer a atividade de professor no setor privado desde que não interfira no seu horário de trabalho. 
Além do mais, foi aprovada recentemente, em 20/10/2015, na Câmara dos Deputados a PEC 215/03 
a qual ―autoriza o acúmulo de cargos por policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito 
Federal nas áreas de educação e saúde‖, conforme o site oficial da Câmara dos Deputados. 
Disponível em:. 
 <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/498518-
CAMARA-APROVA-EM-1-TURNO-PEC-QUE-AUTORIZA-PMS-A-ACUMULAR-CARGOS.html>. 
Acesso em: 02 mar. 2016.  
A PEC 215/03 possui a seguinte proposição: ―Possibilita aos militares dos Estados, Distrito Federal e 
dos Territórios a acumulação remunerada de cargo de professor, cargo técnico ou científico ou de 
cargo privativo de profissionais de saúde‖. Atualmente a PEC 215/03 será encaminhada ao Senado 
Federal. Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=148200> . Aceso em: 
02 mar. 2016.  
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renda como reservista e outro informou que realiza serviço voluntário na APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)49.   

A coleta dos dados socioeconômicos possibilitou que se analisasse o perfil 

do policial militar que, ao completar o tempo de serviço necessário para o ingresso 

na reserva remunerada, continuou na corporação, bem como daquele policial militar 

que saiu da corporação ingressando na reserva remunerada. 

Os dados acima permitiram a seguinte análise: os entrevistados dão grande 

importância à família, incluindo nesse conceito de família os colegas de corporação; 

são oriundos do ensino em escola pública e a maioria não perseverou em avançar 

nos estudos até a idade de ingresso na reserva, sob a alegação de dedicação à 

profissão, cuja rotina é inconstante. Embora apenas um (1) entrevistado seja filho de 

militar, catorze (14) serviram ao exército, ou seja, são diretamente oriundos de uma 

instituição militar.  

Observou-se, também, que a grande maioria dos entrevistados declarou que 

possui religião, no entanto, não a pratica. 

 

5.2 Análise das entrevistas aprofundadas 

 

Foram elaborados dois tipos de roteiro para as entrevistas aprofundadas. O 

primeiro, destinou-se aos entrevistados que integravam os subgrupos 1 e 2, ou seja, 

os componentes do CVMI e do AIPSA (apêndice B). O segundo roteiro destinou-se 

aos componentes do subgupo 3, ou seja, os integrantes da reserva remunerada 

(Apêndice C). 

Conforme se constata no Apêndice B, o roteiro das entrevistas destinadas 

aos integrantes do CVMI e do AIPSA subdividiu-se em três tópicos. O primeiro tópico 

foi composto por seis (6) perguntas relativas aos motivos que os levaram ao 

ingresso na Brigada Militar. O segundo, referiu-se à tensão entre relacionamentos 

profissional e familiar, contendo nove (9) perguntas. O terceiro e último tópico, 

composto por vinte e duas (22) perguntas, tratou das categorias ―amizade‖, ―lazer‖ e 

―profissão‖ versus a ―instituição Brigada Militar‖. Os três tópicos totalizam trinta e 

sete (37) perguntas.  

                                                           
49

 Cf. site APAE BRASIL. Federação Nacional das Apaes. Rede Apae e sua História . Disponível em: 
<https://www.apaebrasil.org.br/#/artigo/2> . Acesso em: 15 mar. 2016 
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A análise das entrevistas teve como foco compreender os motivos pelos 

quais os policiais militares aptos a ingressarem na reserva remunerada pedem para 

retornar à corporação, bem como os motivos daqueles policiais militares que não 

desejam mais ficar na corporação. 

Analisou-se, também, a possibilidade da cultura histórica militarizada do 

Estado do Rio Grande do Sul, em especial do Município de Bagé, encarnar na 

construção do habitus (BOURDIEU, 2007) do policial militar, ao questionarmos como 

os policias militares acreditam que são recepcionados pela população bajeenses, se 

eles percebem alguma diferença de tratamento da população de Bagé em relação a 

outras cidades que tenham trabalhado e se essa diferença pode ser atribuída à 

cultura história da população (perguntas 6, 7 e 7a). 

 

5.2.1 Análise das entrevistas dirigidas aos componentes do CVMI e do AIPSA 

(subgrupos 1 e 2)  

 

As respostas do primeiro tópico do roteiro de entrevista (Apêndice B), 

destinada aos componentes dos subgrupos 1 e 2 (integrantes do CVMI e do AIPSA), 

giraram em torno do principal motivo que os fez ingressar na Brigada militar. 

Conforme a figura 3, abaixo, o principal motivo foi ―gostar do militarismo‖, no entanto 

foram mencionados outros dois motivos: a estabilidade e o incentivo da família.  

Quando questionados se houve algum incentivo para o ingresso na Brigada 

militar (pergunta 2), a maioria dos entrevistados, mesmo não sendo filhos de 

militares, como mostrou a tabela 5, foi incentivado pelos familiares (8 respostas), 

cinco (5) entrevistados mencionaram que foram incentivados por amigos e dois (2) 

entrevistados relataram que não foram incentivados por ninguém. 
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Figura 3: Motivos de ingresso na Brigada Militar

50
. 

Fonte: Entrevistas realizadas em Bagé-RS, 2015/2016. Extraído do Programa Nvivo11. 
 

Observa-se, também, conforme a tabela 6, que segue, que a última atividade 

exercida pelos entrevistados, antes de ingressarem na Brigada Militar, foi o Exército, 

ou seja, são diretamente oriundos de uma instituição militar, o que completa a 

informação da tabela 5.  

Outra variável analisada refere-se ao exercício de alguma atividade antes de 

ingressar no CVMI. Isto é, para integrarem o CVMI, os policiais militares, primeiro 

entram na reserva, e, após, fazem o requerimento para seu ingresso no CVMI. A 

partir daí, ficam aguardando a nomeação, conforme foi explicado no quadro II, do 

capítulo I. Nesse lapso de tempo, entre o requerimento e a nomeação, três (3) 

entrevistados não exerceram nenhuma atividade profissional, um (1) entrevistado 
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 Esse gráfico demonstrando os motivos de ingresso na Brigada Militar inclui todos os quinze (15) 
entrevistados e não somente os componentes do CVMI e do AIPSA, em função de que o banco de 
dados inserido no programa Nvivo 11 contém as informações do total de entrevistados. Os demais 
gráficos que compõem esse tópico 5.2.1, possuem informações referentes a questões que 
efetivamente só os componentes do CVMI e do AIPSA responderam. 
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exerceu a atividade de cobrador de loja e outro entrevistado de personal trainer. Em 

relação aos integrantes do AIPSA, não foi possível analisar essa variável, pois eles 

não chegam a sair da corporação para depois voltarem, como acontece com os 

integrantes do CVMI. No caso dos integrantes do AIPSA, eles apenas requerem seu 

ingresso no programa, conforme referimos no capítulo I.  

 Em relação à hierarquia, a maioria dos entrevistados possui o grau 

hierárquico de Sargento. Importante lembrar que a presente pesquisa engloba a 

graduação até Sargento. O posto de Primeiro Tenente, dos entrevistados, atinge 

apenas os integrantes da reserva e lhes foi concedido em função de que, ao se 

completar o tempo de serviço para a reserva remunerada, passa-se a receber o 

soldo da graduação acima, pois conforme explicamos no capítulo I os programas de 

governo não atingem o posto de Oficial51. 

 
Tabela 6. Atividade profissional antes de ingressar na Brigada militar, grau hierárquico que ocupa, 
atividade profissional que exerceu até ser chamado para o CVMI, conforme os policias militares 
entrevistados em  Bagé-RS 2015/2016. 

Entrevistados/ 
subgrupo 

Atividade antes de 
ingressar na BM 

Grau hierárquico Atividade até a 
nomeação para o 

CVMI 

1-CVMI Comércio, 
construção civil, 

exército. 
 

Segundo 
Sargento 

Não 

2-CVMI Comércio, 
indústria 

 

Segundo 
Sargento 

Sim, cobrador de loja 

3-CVMI Construção civil, 
comércio, exército 

Segundo 
Sargento 

 

Não 

4-CVMI Construção civil, 
exército 

Segundo 
Sargento 

 

Não 

5-CVMI Exército Segundo 
Sargento 

 

Sim, personal trainer 

6-AIPSA Exército Terceiro 
Sargento 

 

___ 

7-AIPSA Frigorífico, exército Terceiro 
Sargento 

___ 
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  Embora, o posto de Primeiro Tenente  seja considerado oficial subalterno, conforme o artigo 14 do 
Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Rio Grande do Sul L.C. nº10990/97, tal 
graduação hierárquica, no caso dos entrevistados, foi obtida em função de seu ingresso na reserva.   
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8-AIPSA Office boy, 

exército 
Segundo 
Sargento 

 

___ 

9-AIPSA Vigilante, exército Segundo 
Sargento 

 

___ 

10-AIPSA Hotel, exército Terceiro 
Sargento 

___ 

Elaboração da autora. 

 
O próximo tópico do roteiro de entrevista (apêndice B), está relacionado à 

análise do contexto profissional e familiar. Ao serem questionados sobre o que 

representa o trabalho de policial militar, sete (7) entrevistados mencionam o orgulho 

que sentem da profissão e, ao mesmo tempo, o rigor, o estresse e a dedicação que 

essa atividade envolve (8 respostas). 

 
Entrevistado 1: representa estar servindo toda uma população com o risco 
da própria vida, no próprio juramento que a gente faz, defender  a 
sociedade perigando a própria vida e é o que a gente acaba fazendo[...].Tu 
acaba não tendo sábado e domingo, tu não tem horário, não tem 
programação. Então, até para tirar umas férias fica mais difícil, não é como 
um funcionário público normal, um civil, que tu pode organizar os teus 
feriados, as tuas férias, te programar, [...]. No fim do ano, eu me 
candidatava para a operação golfinho, porque aí eu trabalhava e levava a 
família de férias. 
 
Entrevistado 2:  É o mais digno de todos, mas é estressante. [...] A Brigada 
é muito solicitada [...] uma pessoa está passando mal, uma parturiente [...] 
quantos partos já houve dentro da viatura e, até hoje, mesmo tendo a 
SAMU

52
, chamam a Brigada. 

 
Entrevistado 4: Eu tenho orgulho de ser policial militar. O policial militar tem 
que ser uma pessoa um pouco diferenciada dos demais na conduta.[...] eu 
não devo andar em barzinhos ou em lugares que não sejam adequados 
porque como é que eu vou cobrar da sociedade?! [...]eu tenho que servir de 
exemplo para a comunidade [...] a minha postura tem que ser diferente. 
 
Entrevistado 6: A gente se depara com todo o tipo de situação[...] eu já 
peguei cara na rua com setenta facadas, com as vísceras de fora que eu 
tive que botar um pano para ele não morrer, eu já tive que recolher a 
cabeça de um cara ali na Santa Tecla, quando a cabeça ficou a 100 metros 
do corpo. É isso aí que estressa a gente. [...] o fundamental na vida do 
policial militar é tu saber tratar as pessoas [...] tu pode fazer o teu serviço, 
mas tu tens que fazer o teu serviço tratando as pessoas bem. 
 

Pode-se perceber que o orgulho e a satisfação que os policiais militares 

sentem em relação à atividade, mesmo com as mazelas do militarismo, é em função 

de disposições adquiridas e incorporadas durante todo o período socialização na 
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 Sigla de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. (FERREIRA, Aurélio. Mini Aurélio: O 
Dicionário da Língua Portuguesa.Curitiba: Positivo, 2010. 
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instituição da Brigada Militar fazendo com que suas ―disposições de ver, sentir ou 

agir‖ vão se ajustando as situações que lhes são apresentadas diariamente no 

exercício de sua atividade.  (LAHIRE, 2004a, p. 30). 

Em relação ao risco que a profissão envolve (pergunta 2), oito (8) 

entrevistados refeririam que ―o risco é normal‖, ―como em qualquer outra profissão‖; 

um (1) entrevistado referiu que tem bastante risco e outro que ―o risco é muito 

grande‖. 

Quando questionados a respeito de terem ou não utilizado o serviço de 

apoio psicológico que o quartel oferece (perguntas 3, 3a e 3b) , apenas um (1) 

entrevistado informou que o utilizou, nove (9) entrevistados mencionaram que nunca 

utilizaram, alegando que ―superaram‖, que ―não houve necessidade‖, que souberam 

―contornar sozinhos‖.  

Por outro lado, nove (9) entrevistados referiram que se achassem necessário 

procurariam o serviço de apoio psicológico do quartel, e um (1) entrevistado 

mencionou que se precisasse, procuraria esse apoio com profissionais fora do 

quartel. 

Entrevistado 7: não [utilizei], se precisar vou procurar uma [psicóloga] civil. 
Ela [a psicóloga do quartel] é soldado e é ligada ao comando, acredito que 
por questões de ética ela não reportaria [ao comandante], mas a gente sabe 
que não é assim. Então não funciona, se tivesse uma psicóloga civil 
funcionaria melhor. Ela [psicóloga] até hoje é C.C. [cargo de confiança] do  
comandante. 

 

Quando questionados se deveria haver algum tipo de preparação ou apoio 

psicológico para o policial militar que estivesse às vésperas de ingressar na reserva, 

nove (9) entrevistados manifestaram-se a favor e apenas um (1) entrevistado 

respondeu que ―não mudaria nada‖. Entre os que se manifestaram a favor, as 

alegações giraram em torno do seguinte:  

 
Entrevistado 1: Eu acho importante [...]. Inclusive,tem muitos colegas que a 
gente já conviveu, que a gente sabe, que [entram para reserva] se atiram na 
bebida, entram em depressão. 
 
Entrevistado 2: Sim. A gente não está preparado para parar.  
 
Entrevistado 6: Sim, teria que desacelerar o policial.  
 
Entrevistado 8: Eu acho que quase 100% do policial militar não está 
preparado para encarar a reserva. É totalmente diferente das outras 
profissões, pela questão do compromisso, da adrenalina da própria 
hierarquia e disciplina, são trinta anos disso aí e de uma hora para outra tu 
te liberta disso, fica dono da tua própria vida e a gente não está acostumado 
com aquela liberdade toda eu acho que é por aí. 
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Entrevistado 9: Sim. Deveria ter um preparo, porque a gente passa trinta 
anos cumprindo horário e de uma hora para outra tu para. 
 

A maioria dos entrevistados mencionou que não houve necessidade, 

enquanto estão na ativa, de procurarem um serviço psicológico afirmando que 

superaram eventuais dificuldades, depreende-se dessas respostas uma certa 

estigmatização por parte dos policiais em relação a utilização desse serviço, o 

contrário ocorre quando questionados sobre haver uma preparação psicológica às 

vésperas de seu ingresso na reserva remunerada.  

No tocante à relação familiar, com cônjuge e filhos (pergunta 5), quatro (4) 

dos entrevistados referiram que conseguem separar a atividade profissional  da 

família. No entanto, informam ser muito difícil fazer essa separação: 

 
Entrevistado 1: Com a minha mulher e os meus filhos é outro tipo de 
relação, mas é difícil fazer essa separação. [...] O horário tem que ter. 
Infelizmente, o policial fica cheio de mania. [...] A disciplina do quartel no 
final acaba influenciando dentro de casa, porque a gente viveu aquilo ali, a 
gente já tem regras. A Brigada Militar nada mais é do que o que seria o 
ideal para uma família. 

 

Os outros seis (6) entrevistados informaram não conseguir separar a 

atividade profissional da relação familiar, como mencionam os entrevistados 2, 7 e 8: 

 
Entrevistado 2: Eu procuro até não levar o militarismo para a casa, mas 
aquilo que eu aprendi de bom, ser educado, tratar bem as pessoas, isso aí, 
eu procuro passar para os meus filhos. 
 
Entrevistado 7: Eu criei as gurias em regime militar na questão de horários. 
[...]eu sou rígido com o horário. 
 
Entrevistado 8:  Eu não eduquei meus filhos com regime militar, mas passei 
disciplina militar. 

 
Essa questão relativa à vida familiar proporciona que se apreenda o nível de 

deslocamento das formas de convivência da vida militar dos entrevistados para a 

civil e vice versa, e como eles lidam com isso. 

Ao serem questionados se gostariam ou não que seus filhos seguissem a 

carreira de policial militar, cinco (5) entrevistados referiram que ―sim‖ e que o risco da 

profissão é normal; quatro (4) entrevistados referiram que ―não‖, em função do risco 

da profissão e apenas um (1) entrevistado respondeu ser ―indiferente‖ seu filho 

seguir ou não a carreira de policial militar.   

Sobre a influência ou não do trabalho de policial militar e da instituição na 

vida particular de cada um (pergunta 7), todos os entrevistados mencionaram que há 
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influência, sim, principalmente em relação a obediência a horários, outra alegação 

foi de que a profissão os fez mais atentos para tudo, mais desconfiados. Assim 

referem os entrevistados 1, 2, 7 e 9: 

 
Entrevistado 1: A gente sendo policial, fica muito bitolado, muito 
desconfiado com tudo. Infelizmente a gente é policial 24 horas por dia e isso 
pesa, porque a gente não tem descanso. A própria população, os vizinhos, 
qualquer coisa vem falando para a gente, e não adianta dizer para ligar para 
o 190 que a gente está de folga. [...] Quando termina o serviço a gente até 
tenta ser outra pessoa, mas não dá porque está enraizado, são muitos 
anos. 
 
Entrevistado 2: [...] de tão estressado acabei me separando da primeira 
esposa, andava nervoso, estressado, com certeza foi o que ajudou, porque 
a gente não tem hora para chegar em casa e tem aquela cobrança [...].  
[...] a gente fica mais atento na Brigada. 
 
Entrevistado7: Eu chego em casa, do serviço,  eu tomo um banho sempre. 
Se eu largar às 7 horas da manhã, eu tomo um banho e eu fico de 40 a 45 
minutos até baixar a adrenalina para eu conseguir descansar. É assim, 
sempre, eu não consigo dormir eu não consigo [fazer] nada, geralmente eu 
ligo a TV e fico [olhando]. [...] Eu tenho vários hábitos em decorrência da 
profissão, por exemplo: eu não bebo fora de casa, eu não posso me dar o 
luxo de beber, de ficar bêbado mesmo que seja em uma festa, eu tenho que 
estar sempre lúcido, eu sou policial 24 horas, embora eu não receba para 
isso, mas eu sou. Se acontecer um crime no local que eu estiver eu sou 
polícia, eu estou ali, a instituição, o Estado vai me cobrar como polícia, 
então esse é um hábito, eu não bebo fora de casa. Eu nem bebo, mas se eu 
tiver que tomar uma caipira, por exemplo, eu bebo dentro de casa eu não 
bebo fora de casa. Eu não posso beber, eu não posso calotear.[...] Eu fico 
mais ligado em relação à violência e isso foi na Brigada [...]. 
 
Entrevistado 9: Se tu vais sair com a tua família, tu já sai bem atento a tudo 
que está acontecendo ao redor, que antes da instituição não, tu saía bem 
tranquilo, tu caminhava na rua bem tranquilo, hoje não. A própria instituição 
te deixa mais alerta, mais disciplinado.[...] A organização militar entra na 
pessoa. 
 

Todos os entrevistados mencionaram que a Brigada os tornou mais atentos, 

desconfiados, enfim, fez com que tomassem mais cuidado no dia a dia. Depreende-

se dessas colocações que as ―disposições adquiridas pela experiência‖ na atividade 

de policial militar, é um ―habitus gerador‖ (BOURDIEU, 2004, p.21-23) de uma 

prática de vigilância a qual se manifesta, muitas vezes, sem nenhuma reflexão.  

A última pergunta desse segundo tópico diz respeito a como os 

entrevistados acham que a família e seus amigos próximos percebem seu trabalho 

de policial militar (pergunta 8). Seis (6) entrevistados responderam que seus amigos 

consideram normal, como qualquer outra profissão; em relação à família, os mesmos 

entrevistados responderam que a família, de um modo geral, se preocupa com risco 

de morte a que estão sujeitos. Outro entrevistado respondeu que seus amigos e a 
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família consideram o seu trabalho perigoso. Os três (3) entrevistados restantes 

disseram que os amigos consideram um risco ser policial militar, e que suas famílias 

ficam preocupadas com os perigos inerentes à atividade policial. 

O modo como a maioria dos amigos percebem a profissão de policial militar 

— ―normal como qualquer outra profissão‖ — vai ao encontro da resposta da 

primeira pergunta do próximo tópico, pois como se pode observar, a maioria dos 

amigos dos entrevistados são militares. 

O terceiro tópico do roteiro de entrevista destinada aos subgrupos 1 e 2 

(CVMI e AIPSA), refere-se às variáveis ―amizade‖, ―lazer‖ e ―profissão‖ versus 

―Instituição Brigada Militar‖. 

Em relação à variável amizade (pergunta 1), sete (7) entrevistados 

responderam que a maioria dos seus amigos são militares; um (1) entrevistado 

respondeu que a maioria de seus amigos são civis; e dois (2) responderam que têm 

tantos amigos civis quanto militares.   

Todos os entrevistados consideraram o relacionamento entre colegas e 

superiores, no quartel, como sendo bom, e atribuíram isso à disciplina e a hierarquia 

da Brigada Militar (pergunta 2).  

Todos os entrevistados destacaram que ―sempre‖ avaliam os lugares, sejam 

públicos ou privados, para frequentá-los, em virtude do risco que a profissão 

acarreta a sua vida pessoal (pergunta 3), o entrevistado 1, inclusive,  afirma: ―[...]a 

gente tem que dar uma filtrada [...] se fosse em qualquer outra profissão não 

[precisaria]‖. 

Ao serem questionados a respeito do que costumam fazer nas horas de 

lazer, os entrevistados mencionam o lazer com a família, embora façam referência a 

atividade de lazer com os colegas de profissão, conforme os entrevistados  2, 3, 5, 

6, 9 e 10: 

 
Entrevistado 2: [...] nosso lazer é com os próprios policiais militares, um 
futebol, por exemplo, as confraternizações [...]. 
 
Entrevistado 3:  [faço] alguma atividade em casa, mas eu prefiro as reuniões 
da Brigada, eu sou muito bem aceito, na família brigadiana. 
 
Entrevistado 5: Vou para o âmbito da corporação, para a família brigadiana. 
 
Entrevistado 6: Fico em casa curtindo a família, mas quando tem ‗janta‘ na 
Brigada eu prefiro levar a família do que ficar em casa. A minha mulher não 
gosta de ir, eu gosto.  
 
Entrevistado 9: Eu procuro atender os dois, amigos militares e família. 
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Entrevistado 10: Eu divido, fico com a família e com a Brigada. [...] A 
confraternização do final do ano poderia acontecer mais vezes. 

 

 A possível influência da cultura histórica militarizada do Estado do Rio 

Grande do Sul, em especial do Município de Bagé, na construção do habitus 

(BOURDIEU, 2007) do policial militar, foi analisada a partir do questionamento sobre 

a percepção de cada policial militar entrevistado, no que tange ao tratamento 

dispensado pela população bajeense em relação à Brigada Militar, e se essa 

deferência é distinta de outras cidades onde já trabalharam (perguntas 7 e 7a).  

Do total de entrevistados desse subgrupo, sete (7) disseram que a Brigada 

Militar, em Bagé, é bem acolhida e respeitada; dois (2) entrevistados mencionaram 

que a recepção da população depende da situação da ocorrência que está sendo 

atendida; e um (1) entrevistado referiu que a Brigada é mal recebida. No entanto, 

todos os entrevistados referiram que a cultura histórica militarizada da população, 

hoje em dia, não influencia mais no tratamento da população com a Brigada Militar, 

como menciona o entrevistado 8: ―O pensamento machista de Bagé já está ficando 

ultrapassado, o jovem de hoje tem outra cultura e isso de ser macho está 

passando[...]‖. 

Os entrevistados 5 e 10 referiram: 

 
Entrevistado 5:[...]depende da ocorrência. Já me aconteceu de uma mãe 
chegar na minha frente quando a gente ficava ali na praça Silveira Martins e 
dizer [para o seu filho] : olha aqui o policial, se tu teimar ele vai te prender. E 
eu disse: não, mãe, o policial não vai prender ele, a educação quem tem 
que dar é a senhora, o policial não vai te prender, o policial é teu amigo se 
tu precisares procura o policial. Esse tipo de atitude da mãe vai contra a 
segurança do próprio filho, porque ele vai disparar da polícia.Tem que 
começar ensinado as crianças a tratar bem a polícia, mas a cultura militar 
de Bagé não influencia.‖  
 
Entrevistado 10: No geral somos bem recebidos. 

 

Através das perguntas 8 e 9, buscou-se investigar o significado da farda e do 

portar arma de fogo quando os policiais militares não estão em serviço. 

Consideraram-se a farda e a arma de fogo duas categorias que permitiriam 

compreender, primeiro, o que representa a farda para cada um, sobretudo no que 

expressa um sinal de reconhecimento e de estigma (GOFFMAN, 1988). Conforme já 

foi mencionado no capítulo II, Mombach (2006, p.106) refere ser a farda o sinal 

exterior do estigma; a segunda análise, refere-se à questão de portar arma ou não 

fora do serviço. 
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Dos entrevistados, seis (6) referiram que andam armados mesmo fora do 

serviço; dois (2) mencionaram que não portam a arma se não estiverem no serviço; 

um (1) relatou que, às vezes, porta arma mesmo fora do quartel; e um (1) mencionou 

que só porta a arma fardado. 

A alegação do motivo de portar a arma fora do período de serviço é a de que 

são policiais vinte e quatro horas por dia, ou, como menciona o entrevistado 9 : ― A 

gente até não é obrigado a andar armado civil, mas já cria o vício‖. 

As repostas dos entrevistados quanto à farda giraram em torno dos valores 

que a mesma impõe, como respeito, orgulho e responsabilidade, além de 

mencionarem que são tratados de maneira diferente quando estão fardados, e que a 

farda também os transforma em alvos ―dos inimigos‖, conforme referiram os 

entrevistados 1, 3, 5, 6, 9 e 10:  

 
Entrevistado 1:  [...]há sempre o receio de que alguém, o delinquente, vai te 
dar o troco. 
 
Entrevistado 3: [A farda significa] respeito, [quem usa a farda] é uma pessoa 
de referência, um exemplo. 
 
Entrevistado 5: [..] me dá orgulho. Fardado ou não eu vou comprometer a 
instituição, a minha moral. A farda impõe reconhecimento. 
 
Entrevistado 6: A farda impõe respeito a alguns, medo para outros, ódio 
para outros, [...]  impõe admiração, medo, impõe coisas boas e ruins. 
 
Entrevistado 9: Tu andar fardado significa que tu tens que ter uma conduta 
a seguir. [...] por exemplo, se tu [civil] vê um policial a paisana, tu não olha 
para ele com os mesmos olhos de quando ele estiver fardado, [...] fardado 
tu é mais cobrado. 
 
Entrevistado 10: A farda impõe respeito. Quando eu estou de farda as 
pessoas me recebem melhor, sou melhor tratado. 
 

Quando questionados sobre as vantagens e desvantagens de ser um policial 

militar (pergunta 10), entre as vantagens citadas estão: ajudar a comunidade, 

orientar, ter uma estabilidade profissional, ser útil, fazer o que gosta e ser 

respeitado. Em relação à desvantagem, nove (9) entrevistados responderam ―ser 

muito visado‖; e apenas um (1) entrevistado mencionou não ter desvantagem: 

 
 
Entrevistado 2: a vantagem é a estabilidade na carreira e a desvantagem é 
ser visado, a gente sai para trabalhar e não sabe se volta. 
 
Entrevistado 3: a vantagem é ter uma profissão, estabilidade e a 
desvantagem é que a gente é muito visado, eu penso, às vezes, em estar 
sentado na frente da minha casa, passar alguém e me dar um tiro porque 
eu sou policial. 
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Entrevistado 4: a vantagem é poder ajudar as pessoas, a comunidade e a 
desvantagem é ser um alvo. 
 

A visibilidade alegada pela maioria dos policiais militares entrevistados, em 

função do trabalho que exercem, vai ao encontro tanto do reconhecimento quanto do 

estigma (GOFFMAN, 1988) que é externado pela farda (MOMBACH, 2006, p. 106), 

conforme mencionado no capítulo II.  

Ao serem questionados sobre o principal motivo que fez com que eles 

(entrevistados) pedissem para continuar na corporação e não ingressassem 

definitivamente na reserva remunerada (pergunta 11), quatro (4)  entrevistados, ou 

seja, 40%, alegaram motivos financeiros; três (3) entrevistados, 30%, referiram que 

seu pedido de continuidade na corporação foi pelo fato de terem problemas para se 

adaptarem à vida civil; dois (2) entrevistados, 20%, mencionaram como motivo o 

desejo de ascender na carreira (nesse caso referimo-nos aos integrantes do AIPSA); 

e um (1) entrevistado, 10%,  afirmou ter pedido para voltar por causa da própria 

instituição Brigada Militar, por acreditar que pode contribuir com a instituição. Assim 

demonstra a figura 4 abaixo. 

 
Figura 4: Principal motivo para continuar na corporação. 
Fonte: Entrevistas realizadas em Bagé-RS, 2015/2016. Extraído do Programa Nvivo11. 

 

Analisando a variável (principal motivo para continuar na corporação), 

observou-se que existem muito mais motivos importantes para o requerimento de 
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permanência ou retorno à instituição do que simplesmente o motivo financeiro, como 

a dificuldade de adaptação à vida civil, alegada pelos entrevistados; a contribuição 

com a instituição e, a expectativa de ascender na carreira, nesse caso, também 

pode-se imaginar motivos financeiros. No entanto, notou-se que o desejo de 

ascensão na carreira está muito mais ligado à posição hierárquica e ao orgulho que 

isso representa do que ao ganho financeiro, conforme refeririam os entrevistados 2, 

6, 8 e 9.   

    
Entrevistado 2: [...]a gente sempre acha que não vai voltar [...] eu voltei por 
causa da adaptação. 
 
Entrevistado 6: A ascensão, a vontade de subir de posto. E mesmo que não 
tivesse o abono [AIPSA] eu teria ficado igual. 
 
Entrevistado 8: [...] eu não estava preparado para a vida civil [...] eu não 
conseguiria me desligar da corporação. 
 
Entrevistado 9: Eu acho que ainda tenho alguma coisa para contribuir com a 
instituição na prestação de serviço para a sociedade. 
 

 

Ao se proceder à análise da variável disciplinar, com as perguntas 12,13 e 

14, quando os entrevistados foram questionados se já tinham sido punidos, se 

consideravam as punições na sua maioria justas ou injustas e qual seria a opinião 

de cada um sobre o regulamento disciplinar e a hierarquia na Brigada Militar, sete 

(7) entrevistados informaram que já haviam sido punidos e três (3) que nunca tinha 

sido punido. No entanto, todos os entrevistados consideraram a maioria das 

punições justas. 

 A respeito do regulamento disciplinar e à  hierarquia, seis (6) entrevistados 

os consideram bons, três (3) acham que o regulamento disciplinar é brando e que 

deveria ser revisto. Quanto à hierarquia, referem que esta deve existir, e um (1) 

considera o regulamento disciplinar rígido, mas concorda com a hierarquia, 

conforme mostra a tabela 7 que segue.  

 
Tabela 7. Já foi punido, considera as punições na sua maioria justas ou injustas, opinião sobre o 
regulamento disciplinar e hierarquia, conforme os policiais militares (CVMI e AIPSA) entrevistados em 
Bagé-RS, 2015/2016.  

Entrevistado/ 
subgrupo 

Já foi punido Punições 
justas ou 
injustas 

Regulamento disciplinar 
e hierarquia  

1-CVMI Não Justas Bons 
 

2-CVMI Sim Justas Bons 
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3-CVMI Sim Justas Brando, deveria ser revisto. A 

hierarquia deve existir. 
 

4-CVMI Sim Justas Brando, deveria ser revisto. A 
hierarquia deve existir.  

 
5-CVMI Sim Justas Bons 

 
6-AIPSA Sim Justas Bons 

 
7-AIPSA Não Justas Brando, deveria ser revisto. A 

hierarquia deve existir. 
 

8-AIPSA Não Justas Bons 
 

9-AIPSA Sim Justas Bons 
 

10-AIPSA Sim Justas Rígido, deveria ser revisto. A 
hierarquia é boa 

Elaboração da autora. 

 

Em relação à categoria de análise, ―disciplina‖, constatou-se que os 

entrevistados sentiram-se constrangidos ao falarem sobre as punições que 

eventualmente receberam; apenas dois entrevistados mencionaram superficialmente 

porque teriam sido punidos; os demais não quiseram descrever o fato. Observou-se, 

ainda, que o sentido de justo e injusto de cada um é amparado no que o 

regulamento disciplinar da Brigada Militar (Decreto nº. 43.245 de 19 de julho de 

2004), considera transgressões disciplinares e punições.   

 
Entrevistado1: [...] as punições são justas, inclusive hoje existe o PAD 
[processo administrativo disciplinar] que anteriormente não existia. Hoje se 
foi punido é porque realmente fez. 

  

Portanto, o justo e injusto, tem por referência o regulamento disciplinar 

acima mencionado. 

A totalidade dos entrevistados (CVMI e AIPSA) considerou que em função 

do atual comando da Brigada Militar, em Bagé, o quartel recebeu muitas melhorias. 

Mencionaram, ainda, o senso humanitário do atual comandante e sua atenção e 

preocupação com a tropa (pergunta15). 

As perguntas 16 e 17 trataram do ―nome de guerra‖, pois, ao ingressarem na 

Brigada Militar, os policiais recebem um nome, o nome de guerra. Como a maioria é 

oriunda do exército, já vem com o nome de guerra. Assim, se não tiver outro colega 



103 
 

com o mesmo nome, permanece o nome que usavam no quartel. Ao serem 

questionados sobre a preferência de cada um de ser reconhecido pelo seu nome 

civil, ou pelo nome institucional, de guerra, dois (2) entrevistados afirmaram que 

preferem ser reconhecidos pelo nome de guerra, quatro (4) mencionaram que não 

têm preferência, ou seja, poderia ser por qualquer um dos dois nomes; e quatro (4) 

preferem o nome civil. 

Quando questionados ―se pudessem voltar atrás escolheriam a profissão de 

policial militar novamente‖ (pergunta 18), todos os entrevistados (CVMI e AIPSA) 

responderam que ―sim‖, e os motivos mais alegados foram: por gostar da instituição, 

por gostar da corporação (8 entrevistados) e pela falta de rotina ( 2 entrevistados).  

 
Entrevistado 5: Sim, porque me completa é a minha vida. Se eu vier em 
outra vida quero ser militar, gosto da instituição. A Brigada não é um 
trabalho, é um sacerdócio. 
  
Entrevistado 7: Sim, sem dúvida. Todos os dias na brigada são diferentes. 
Isso é bom, não tem uma rotina. 
 

Em relação ao aprendizado durante todo o tempo de permanência na 

instituição (pergunta 19), conforme os entrevistados, vários foram os aprendizados,  

tendo destacado dentre eles, o respeito, a organização, a disciplina e o horário. 

Ao serem questionados a respeito de estarem ou não apreensivos em 

relação à possibilidade do governo do Estado extinguir o CVMI e/ou o AIPSA, 

conforme informado no capítulo I, oito (8) entrevistados responderam que não estão 

apreensivos e dois (2) responderam que estão apreensivos, sim, (pergunta 20).  

A última pergunta do roteiro de entrevista destinado aos integrantes do CVMI 

e do AIPSA apresenta o seguinte questionamento: Se não houvesse mais a 

possibilidade de retorno à corporação através dos programas de incentivo do 

governo (CVMI e AIPSA), o Sr. escolheria realizar atividades afins à profissão de 

policial militar ou escolheria áreas diferentes de atuação? Por quê (pergunta 21)? 

Todos os dez (10) entrevistados responderam que fariam alguma coisa diferente do 

que fazem até hoje, na qual corressem menos riscos. Os que especificaram a 

atividade em que atuariam mencionaram: trabalhar em academia de ginástica (1 

entrevistado), advogar (1 entrevistado), ser condutor de autoescola (1 entrevistado). 

Os demais entrevistados não especificaram o tipo de atividade que realizariam, 

apenas reforçaram que seria uma atividade diferente da que exercem na Brigada, ou 

seja, não trabalhariam com atividade de segurança, pois a consideram arriscada.  



104 
 

 

5.2.2 Análise das entrevistas dirigidas aos integrantes da reserva remunerada 

(subgrupo 3) 

 

Esse segundo roteiro de entrevista (Apêndice C), dirigido aos integrantes da 

reserva remunerada, subgrupo 3,  está dividido em quatro tópicos. As respostas do 

primeiro tópico dizem respeito aos motivos do ingresso na Brigada militar; o segundo 

tópico refere-se ao principal motivo pelo qual os entrevistados preferiram não 

retornar a corporação, ingressando, portanto, na reserva remunerada; o terceiro, 

analisa as variáveis ―relacionamento profissional‖ em contraste ao ―relacionamento 

familiar‖; e o quarto e último tópico trata das variáveis ―amizade‖, ―lazer‖ e ―profissão‖ 

versus a ―instituição Brigada militar‖. Os quatro tópicos totalizam trinta e uma (31) 

perguntas.  

Entre os entrevistados componentes da reserva remunerada, quatro (4) 

informaram que ingressaram na Brigada Militar por ―gostar do militarismo e um (1) 

mencionou a estabilidade na carreira (pergunta 1). 

Desses entrevistados, 100% não é filho de militar, conforme demonstrado 

anteriormente, na tabela 5, ao ser analisado o questionário. De acordo com três (3) 

entrevistados, o incentivo para seu ingresso na Brigada Militar foi de amigos e dois 

(2) entrevistados mencionaram que foram incentivados pela família.   

Conforme a tabela 8, abaixo, observa-se que três (3) entrevistados 

―trabalharam‖ apenas no exército antes de ingressar na Brigada, e dois (2) 

trabalharam em outras áreas, mas também no exército.  

Ao contrário dos subgrupos 1 e 2 (CVMI e AIPSA) analisados anteriormente, 

a maior parte dos entrevistados deste subgrupo 3 (reservistas), possuem grau 

hierárquico de Primeiro Tenente53 (3 entrevistados), sendo que apenas dois (2) 

entrevistados possuem a graduação de  Segundo Sargento. 

 

 

 

 

                                                           
53

  Repete-se que o grau hierárquico de Primeiro Tenente foi obtido pelos componentes desse subgrupo 3, apenas 

pelo fato de terem ingressado na reserva remunerada,  momento em que passam a receber o soldo do grau 

hierárquico imediatamente superior.  
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Tabela 8. Atividade profissional antes de ingressar na Brigada Militar, graduação hierárquica na 
reserva remunerada, conforme os policiais militares entrevistados em Bagé-RS, 2015/2016. 

Entrevistado/subgrupo Atividade antes 
de ingressar na 

BM 

Graduação hierárquica na 
reserva remunerada 

1- Reserva Zona rural, 
exército 

Primeiro Tenente 

 
2-Reserva 

 
Exército 

 
Primeiro Tenente 

 
3-Reserva 

 
Exército 

 
Segundo Sargento 

 
4-Reserva 

 
Exército 

 
Segundo Sargento 

 
5-Reserva 

 
Comércio, 
exército 

 
Primeiro Tenente 

Elaboração da autora.  
 

O segundo tópico deste segundo roteiro de entrevistas refere-se ao principal 

motivo pelo qual os entrevistados decidiram não retornar ou continuar na 

corporação, depois de completarem o tempo de serviço para ingresso na reserva 

remunerada (pergunta 1). Questiona-se, também, se a família de cada policial 

influenciou nessa decisão (pergunta 2), se algum dos entrevistados teve ou está 

tendo dificuldades para se adaptar à vida como civil (pergunta 3), e, finalmente, o 

que os entrevistados consideram como vantagem e desvantagem de ter sido 

policiais militares  (pergunta 5). 

Conforme se observa no gráfico que segue, três (3) entrevistados, 60%, 

informaram que o motivo pelo qual não continuaram na corporação foi o fato de não 

poderem mais evoluir na carreira; um (1) entrevistado, 20%, referiu que não 

permaneceu porque ―é um trabalho muito desgastante [...] e em função da perda de 

uma filha senti que não tinha mais condições de dar tudo o que a brigada merece‖;  

e um (1 ) entrevistado, 20%, mencionou ―não ter mais incentivos financeiros‖. 
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Figura 5: Principal motivo para não continuar na corporação. 
Fonte: Entrevistas realizadas em Bagé-RS, 2015/2016. Extraído do Programa Nvivo11. 

 

Essa variável (principal motivo para não continuar na corporação) demonstra 

que, independentemente do risco ou do estresse que a atividade de policial militar 

proporciona, o fato de não terem mais oportunidade de evoluir na carreira e ocupar 

uma posição hierárquica superior, levou-os a ingressar na reserva remunerada, pois 

como já foi mencionado anteriormente, a posição hierárquica, muito mais do que 

retorno financeiro, significa orgulho de pertencimento ao grupo, conforme relatou o  

entrevistado 15:  ―Eu até ontem era o Tenente fulano de tal, e hoje eu sou só o 

Pedro54 [...], eu era uma autoridade, comandante do pelotão de Candiota‖. 

Ao serem questionados sobre a influência da família na sua decisão, três (3) 

entrevistados referiram que a família não influenciou na decisão de não retornar ou 

permanecer na corporação; e dois (2) entrevistados mencionaram que a família 

influenciou na sua escolha. 

Quanto a terem ou não dificuldade de adaptação à vida civil, três (3) 

entrevistados afirmaram não terem dificuldades e dois (2) referiram que tiveram 

dificuldades, conforme os relatos dos entrevistados 11, 12, 13, 14 e 15:  

 

                                                           
54

 Nome fictício, em virtude da garantia de anonimato dos entrevistados dessa pesquisa. 
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Entrevistado 11: Não [tive dificuldade] porque a minha cabeça sempre foi 
bem feita. O que eu senti foi a questão do horário, eu acordava na mesma 
hora, fazia a barba todos os dias na mesma hora. Aí lembrava que eu não 
iria para o serviço. Até pouco tempo eu ainda andava fazendo a barba e de 
vez em quando eu limpava o coturno e passava a farda. Até cair a ficha. 
 
Entrevistado12: Nenhuma [dificuldade], [...] já sabia fazer essa diferença: na 
Brigada é uma coisa, aqui [fora] é outra, tanto é que eu nunca tive 
problemas. 
 
Entrevistado 13: Por enquanto eu não tive dificuldade nenhuma. 
 
Entrevistado 14:  Não, porque eu sempre fui um cara assim, até porque eu 
além da Brigada eu sou cantor regionalista. Eu tenho quatro CDs gravados, 
então eu sempre participei muito do mundo civil. Então para mim não teve 
dificuldade, eu só sinto falta do trabalho, dos colegas, da convivência, disso 
aí eu sinto muita falta. 
 
Entrevistado 15: Nos primeiros dias eu me acordava no meio da noite e 
pensava: Será que eu tenho que ir para o quartel? Será que eu tenho 
alguma reunião? Tenho que tirar algum serviço?  [isso] nos primeiros três, 
quatro meses, agora parece que melhorou um pouco, depois que eu 
comecei a trabalhar, melhorou. 

 

 De acordo com relatos mencionados acima, apesar de referirem que não 

sentiram dificuldade de adaptação, constata-se, ao contrário, que a instituição ainda 

se fazia presente na sua vida cotidiana, como no caso dos entrevistados 11 e 15.  

Na pergunta 4, última desse tópico, os entrevistados relacionaram as  

vantagens e desvantagens de terem sido policiais militares. O entrevistado 11 

considerou vantagem ―estar alerta o tempo todo‖ e, como desvantagem: ―não vejo 

desvantagem; o entrevistado 12 afirmou como vantagem, ―ser útil‖, e como 

desvantagem manifestou: ―o isolamento, a família e a sociedade isolam a gente‖; o 

entrevistado 13 destacou como sendo vantagem ―prestar um serviço para a 

sociedade‖ e, como desvantagem, afirmou: ―o nosso serviço é um serviço antipático, 

nem todo mundo concorda com o serviço da Brigada militar‖; por sua vez, o 

entrevistado 14 considerou vantagem, ―aprender muito‖, e como desvantagem 

afirmou: ―não sinto desvantagem‖; por fim, o entrevistado 15 considerou vantagem, 

―ser respeitado e ter credibilidade‖, e como desvantagem destacou: 

  
A desvantagem é que o delinquente conhece a gente. Se tu entrares em um 
mercado, mesmo civil, e tiver um roubo em andamento provavelmente tu 
vais sofrer represália. Essa é a desvantagem, dos delinquentes, dos caras 
que tu prendeste ou até mesmo daqueles que tu não prendeste, mas que 
sabem que tu és policial, eles te têm para o resto da vida como inimigo. 

 

Foi possível observar que os entrevistados, tanto dos subgrupos 1 e 2 

quanto desse subgrupo 3, utilizam a expressão ―delinquentes‖ , ou seja, assim como 
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eles, os entrevistados, sentem-se estigmatizados pelo uso da farda ou em função da 

própria atividade policial, ao mesmo tempo também acabam estigmatizando ao 

definirem os indivíduos que  se tornam objetos de sua atividade profissional.  

O terceiro tópico desse roteiro direciona-se à análise do relacionamento 

profissional em contraste ao relacionamento familiar. A primeira pergunta refere-se 

ao que representou o trabalho de policial militar na vida de cada um. Três (3) 

entrevistados responderam que foi uma experiência de vida que só teria sido 

possível na Brigada, e não em outras profissões, e dois (2) mencionaram  a pressão 

sofrida pelo policial militar durante todo o tempo de sua atividade, como se pode 

observar nos relatos dos entrevistados 11, 13 e 15:  

 
Entrevistado 11: O policial vive em uma eterna pressão e a decisão dele é 
na hora, não pode pensar. O policial é o camarada que tem o direito e talvez  
o dever de tirar a vida de uma pessoa na hora, para defender a vida de um 
terceiro [...], tu ter todo esse poder nas mãos e depois ter que lidar com 
isso, talvez as pessoas não tenham esse conceito de ver que o policial tem 
esse poder e tem que decidir na hora. 
 
Entrevistado13: Foi uma experiência de vida muito boa, a gente lida em 
diversos setores com todo o tipo de pessoa, do pobre ao rico, sem diferença 
de cor, classe ou financeira [...]. Lidar com pessoas embora seja muito difícil 
é um trabalho bom, é uma grande experiência, é impar, [...]. 
 
Entrevistado 15: Para mim foi uma experiência ímpar. [...] a gente tem uma 
experiência muito grande porque a gente trata com aquela pessoa pobre 
que é honesta, trabalhadora, trata com o traficante, trata com todos os tipos 
de pessoas. Então a gente adquire uma enorme experiência.[...] é uma 
experiência de vida que em outra profissão com certeza não teria. 
 

Em relação ao risco oriundo da profissão de policial militar (pergunta 2), 

todos os entrevistados desse subgrupo afirmaram que o risco existe (2 respostas), e 

que é grande, porém pode ser controlado (3 respostas). 

 
Entrevistado 11: É muito risco, mais é administrável dentro da cabeça do 
policial. Por exemplo, quando chamam pelo rádio e mandam deslocar a 
viatura para algum lugar em que está dando briga ou um assalto a banco, 
evidentemente que a adrenalina salta pelos cabelos na hora. Entretanto, ele 
[o policial] não deixa de ir. 
 
Entrevistados 15: O risco é enorme. [...] toda a profissão tem risco, mas o 
risco da Brigada com certeza é o pior, porque ele [policial] pode estar 
patrulhando normalmente uma rua da cidade, aparentemente sem risco 
nenhum, e se deparar com um assalto em andamento e ele está identificado 
como policial que não é o caso da polícia federal, da polícia civil, que anda 
em viatura discreta, anda com roupa civil. Então, de todas as polícias, com 
certeza a polícia militar, por identificar o seu ostensivo, corre maior risco, 
mas é administrável.  
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Quando questionados sobre os motivos de terem ou não utilizado o serviço 

de apoio psicológico que a corporação oferece (perguntas 3 e 3a ), três (3) 

entrevistados responderam que não utilizaram, pois nunca sentiram necessidade. 

No entanto, destacaram que se tivessem precisado, teriam utilizado o serviço 

psicológico do quartel e não procurariam um profissional civil; dois (2) entrevistados 

mencionaram que utilizaram o serviço de apoio psicológico do quartel, tendo um 

deles afirmado como motivo, não problemas profissionais, mas problemas pessoais 

em função da perda de uma filha. E o outro entrevistado alegou ter recorrido ao 

apoio psicológico oferecido pela corporação, em função de problemas da profissão, 

relatando, inclusive que:   

 
Se precisasse, hoje eu procuraria a psicóloga [do quartel], porque eu 
conheço ela, sei da capacidade dela. Eu não falaria com qualquer psicólogo 
do batalhão, eu falaria com ela em especial porque eu conheço ela, sei que 
ela vai obedecer às normas de guardar segredo e tal. A gente sabe que 
todos têm que obedecer, mas não sabe se todos [os psicólogos] obedecem. 
Caso contrário eu procuraria fora [um psicólogo civil] (entrevistado 15).  

 

  Ao serem questionados se deveria haver um preparo ou apoio psicológico 

para quando o policial militar estivesse às vésperas de ingressar na reserva 

(pergunta 5), quatro (4) entrevistados responderam que ―sim‖, e apenas um (1) 

respondeu que não. O entrevistado 15 fez a seguinte afirmação:  

 
Eu vou te dar um exemplo de como tem a necessidade de preparação. Em 
primeiro lugar, por conversa com colegas que saíram e entraram em 
depressão, e não foi um nem dois, foram vários colegas, que por ter 
intimidade comigo me relataram isso. Então, isso é fato, não é boato. E 
outra, por exemplo, tu vens numa corrida a 30 km, aí terminou a tua corrida, 
tu para, troca de ritmo 100%. Então eu acho de deveria ter, sim, deveria 
desacelerar. Tu está no policiamento todos os dias e amanhã tu não usa 
mais a tua farda, é um corte. 

 
No tocante ao relacionamento com filhos e cônjuge (pergunta 6), três (3) 

entrevistados referiram que souberam separar o trabalho em relação à família, e 

dois (2) mencionaram a dificuldade de fazer essa separação, conforme se observou 

nos depoimentos dos entrevistados 11, 13 e 15:  

 
Entrevistado 11: [...] eu nunca cheguei em casa e descontei na família. O 
que tinha era um pouco de cara amarada pelo estresse do trabalho, eu não 
chegava em casa com aquela corda toda. O meu casamento se deteriorou 
em função do meu humor, mas esse humor, talvez também vinculado a 
problemas dentro da instituição, não 100%, claro, porque tem que saber 
separar as coisas e talvez eu não tenha sabido separar.  
 
Entrevistado 13: Eu sempre consegui discernir a função da família [...]. Eu 
sempre separei bem, assim como na situação inversa, de não levar a 
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situação de casa para o trabalho. Eu sempre tive uma conduta muito regular 
graças à boa base da família. 
 
Entrevistado 15: Claro que coisas ruins que acontecem na rua que a gente 
vê, a gente tenta extrair alguma coisa de bom para passar para os filhos, de 
prevenção, como não sair tarde de casa, se forem em uma boate não sair 
para a rua, ligar na hora da saída. Agora, na Brigada, o que eu senti, se eu 
botava para fora e respingava na família, é a pressão dentro do quartel, 
pressão administrativa. Era muito trabalho administrativo, muita ordem e tu 
não conseguia suprir a demanda. [...]Tu chega em casa, às vezes, e 
explode por qualquer coisinha. Depois eu consegui me policiar, para não 
levar para a casa os problemas, porque queira ou não queira a gente vive 
um regime militar. 
 

Ao serem questionados se gostariam que seus filhos seguissem a carreira 

de policial militar (pergunta 7), todos os cinco (5) entrevistados desse subgrupo 

informaram que não, em função do risco da profissão. Embora três (3) entrevistados 

tivessem respondido, anteriormente, na pergunta 2 do terceiro tópico desse roteiro,  

que o risco profissional seria administrável, observou-se, agora, que os policiais não 

desejam essa atividade para seus filhos. 

Sobre a disposição para crer e agir do trabalho de policial militar e da 

instituição, na vida particular de cada um (pergunta 8), todos os cinco (5) 

entrevistados mencionaram que de uma forma ou de outra incide na sociedade 

familiar. Relataram que a maior influência foi não só em relação à obediência de 

horários (4 entrevistados), mas também na educação dos filhos. Todos os 

entrevistados mencionaram que eles próprios cuidavam da farda, mas da sua roupa 

civil a esposa cuidava. Os entrevistados 11 e 12 assim relataram:  

 
Entrevistado 11: A minha profissão influenciou tudo. O meu filho tem 16 
anos, usa o cabelo militar, não tem tatuagem e não tem brinco. A minha 
doutrina em cima dele com 5, 6 anos, quando ele iniciou a trajetória dele já 
foi nesse sentido.  Então isso influenciou muito na formação do meu filho. 
Ele aceitou isso e hoje ele quer cortar o cabelo. Isso introjetou nele.[...] A 
educação do meu filho foi totalmente militar. 
 
Entrevistado 12: Nos horários eu sou rígido até hoje. Eu até hoje mantenho 
o cabelo sempre curto e a barba feita, embora eu não precisasse fazer mais 
isso, mas eu não consigo.   
 

A pergunta nove (9), última desse segundo tópico, diz respeito a como os 

entrevistados acham que a família e os amigos próximos percebem sua profissão de 

policial militar. Três (3) entrevistados responderam que seus amigos consideram 

normal; um (1) entrevistado informou que os amigos militares a consideram normal e 

os amigos civis a consideram perigosa; e um (1)  entrevistado informou que seus 

amigos consideram uma profissão perigosa. Quanto aos familiares próximos, quatro 
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(4) entrevistados referiram que a família se preocupa, principalmente a esposa; um 

(1) entrevistado mencionou que sua família gosta de sua profissão.    

O quarto e último tópico desse segundo roteiro destinado aos policiais 

militares que integram a reserva remunerada refere-se às variáveis ―amizade‖, 

―lazer‖ e ―profissão‖ versus a ―instituição Brigada Militar‖. 

A pergunta número um (1) desse último tópico, analisando a variável 

―amizade‖, questiona os entrevistados sobre a maioria de seus amigos serem civis 

ou militares. Dois (2) entrevistados informaram que a maioria de seus amigos são 

civis; dois (2) mencionaram que a maioria são militares; e um (1) informou ter tantos 

amigos militares quanto civis. 

Em relação ao questionamento sobre o que costumam fazer nas horas de 

lazer (pergunta 2); três (3) entrevistados relataram que têm atividades de lazer só 

com a família; e dois (2) responderam que preferem ir às comemorações da Brigada 

ou fazer algum lazer com os colegas de corporação, mas levando a família.  

Todos os entrevistados informaram que quando estavam na ativa, escolhiam 

lugares para frequentar, em função da profissão, e que, até hoje, essas escolhas 

permanecem (pergunta 3). 

Ao serem questionados sobre frequentarem ou não as festas e 

comemorações da Brigada Militar, quando convidados (pergunta 4), três (3) 

entrevistados referiram que frequentam; e dois (2) mencionaram que ainda não 

tiveram oportunidade, pois a pouco tempo entraram na reserva. No entanto, se 

forem convidados afirmaram que irão. 

Quanto à percepção de cada um, no sentido de como a população bajeense 

recepciona a Brigada Militar, comparando como outras cidade que eventualmente 

tenham trabalhado, se há diferença, e se essa diferença poderia ser atribuída à 

cultura histórica da população (perguntas 5, 6 e 6a), todos os entrevistados referiram 

que Bagé recepciona melhor do que outras cidades em que trabalharam, e que, em 

geral, a polícia militar é bem acolhida em Bagé. Em relação à cultura histórica da 

população, igualmente mencionaram que hoje em dia não influencia mais. No 

entanto, o entrevistado 13 relatou que o que existiu foi influência política: 

 
Hoje a cultura [machista] não influencia mais, o que havia era influência 
política, do pessoal de maior poder aquisitivo que achavam que para eles as 
coisas não podiam acontecer. Como, por exemplo, um vereador que foi 
abordado e estava com a documentação do carro vencida e ele achava que 
por ser vereador aquela providência não poderia ser tomada, que era uma 
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falta de respeito em função da profissão dele, da classe financeira, mas não 
em função da cultura do machismo, isso não influenciava.   
 

Em relação ao significado da farda (pergunta 7), três (3) entrevistados 

destacaram a responsabilidade que a farda impõe, tendo um (1) entrevistado 

mencionado: ―A farda pesa e hoje é lágrima‖(entrevistado 11), referindo-se à 

saudade que sente da corporação. Outro entrevistado mencionou a diferença de 

tratamento ao estar fardado: ―Quando tu estás fardado, quem está ali é o Estado. 

Quando tu estás à paisana, quem está ali é o cidadão. [...] a farda impõe, tu chega 

fardado é uma coisa, tu chega à paisana é outra, o tratamento é diferente‖ 

(entrevistado 14). 

No que diz respeito às punições, à disciplina e à hierarquia (perguntas 8, 9 e 

10), a tabela 9, abaixo, demonstra que três (3) entrevistados relataram já terem sido 

punidos e dois (2) informaram que nunca foram punidos. No entanto, todos os cinco 

(5) respondentes desse subgrupo consideram as punições, na sua maioria, justas. 

Em relação ao regulamento disciplinar e a hierarquia, quatro (4) entrevistados 

afirmaram que o regulamento disciplinar é necessário, assim como a hierarquia. Já o 

entrevistado 14 respondeu que o regulamento disciplinar deveria acabar, em prol de 

um código de ética: 

 
Entrevistado 14: Na verdade, eu como classista que sou, como presidente 
da associação, a nossa luta no governo Tarso foi pelo código de ética, 
terminar com o RDBM[ regulamento disciplinar da Brigada Militar], porque 
no regulamento da Brigada tem absurdos, e eu sinceramente acho que a 
prisão não tem que ser para o policial, tem que ser para o delinquente, 
porque o código de ética não existe e as associações, aprovado em 
assembleia, queriam criar o Código de Ética. Só que até agora nós não 
conseguimos e continua lá no regulamento a prisão, a detenção; o código 
de ética tem a suspensão ao invés disso. 

 

Salienta-se que, em relação ao que os entrevistados desse subgrupo 

consideram como justo e injusto, no tocante às punições, da mesma forma que os 

entrevistados do subgrupos 1 (CVMI) e 2 (AIPSA), a noção de cada um é pautada 

ao que o regulamento disciplinar e hierárquico da Brigada Militar determina. Do 

mesmo modo, os entrevistados não quiseram falar sobre as eventuais punições que 

receberam, ficaram constrangidos, como se fosse uma vergonha terem sido 

punidos. 
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Tabela 9. Já foi punido, considera as punições na sua maioria justas ou injustas, opinião sobre o 
regulamento disciplinar e hierarquia, conforme os policiais militares entrevistados (reservistas) em 
Bagé-RS, 2015/2016.  

Entrevistado/ 
subgrupo 

Já foi punido Punições 
justas ou 
injustas 

Regulamento disciplinar e hierarquia 

11-Reserva Não Justas São necessários; o regulamento 
propicia a defesa 

 
12-Reserva Não Justas É necessário, os dois, deve ser 

assim 
 

13-Reserva Sim Justas São necessários, podem ser feitas 
algumas mudanças no regulamento 

 
14-Reserva Sim Justas O regulamento deve terminar e no 

lugar dele existir o código de ética  
 

15-Reserva Não Justas São necessários, tem que existirem 
Elaboração da autora. 
 

No que diz respeito à preferência de cada um em ser reconhecido pelo nome 

institucional ou civil (pergunta 11), dois (2) entrevistados informaram que seu nome 

institucional é o mesmo nome civil; dois (2) entrevistados responderam que preferem 

ser reconhecidos pelo nome institucional e um (1) declarou que não tem preferência. 

Quando perguntados se escolheriam a profissão de policial militar 

novamente, caso pudessem voltar atrás (pergunta 12), quatro (4) dos entrevistados 

responderam que ―sim‖, apontando os seguintes motivos: ―Eu consegui progredir na 

carreira‖ (entrevistado 11); ―É o que eu sei fazer, foi tudo na minha vida‖ 

(entrevistado 12); [...] ―porque é o que eu sei fazer‖ (entrevistado14); ―Mesmo com 

tudo isso, mesmo com o salário, independentemente, eu sou um apaixonado‖ 

(entrevistado 15). Apenas um (1) entrevistado respondeu o seguinte:  

 
―Se eu tivesse passado em dois concursos, do Exército e da Brigada Militar, 
eu ficaria com o Exército. Mas se fosse entre um concurso civil e o concurso 
da Brigada Militar, eu optaria pela Brigada Militar‖ (entrevistado 13). 
 

O último questionamento desse segundo roteiro de entrevista diz respeito 

aos aprendizados que os policiais militares retiram do tempo em que serviram à 

corporação. Os entrevistados responderam que foram vários aprendizados, no 

entanto destacaram: a responsabilidade, a lealdade, a organização e o fato de 

estarem sempre alerta.  
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5.3 Análise do grupo focal 

 

O grupo focal, conforme mencionado no capítulo IV, foi realizado apenas 

com os policiais militares integrantes da reserva remunerada, subgrupo 3 

(reservistas), em função da indisponibilidade de horário dos policiais integrantes dos 

subgrupos 1 e 2, componentes do CVMI e do AIPSA, mas principalmente para que 

fossem colhidas mais informações relativas a esses policias militares que não 

desejaram continuar na corporação, pois em relação àqueles policias que 

escolheram voltar ou continuar na corporação já se tinha uma quantidade 

significativa de informações.  

O roteiro do grupo focal foi composto por dois tópicos, os quais totalizaram 

seis (6) perguntas norteadoras, que foram gravadas em áudio para serem 

analisadas no Programa Nvivo 11. 

Primeiramente, solicitou-se que cada um dos policiais dissesse que atividade  

estava fazendo no momento e há quanto tempo estava na reserva. O entrevistado 

11 afirmou estar na reserva há cinco (5) meses e, que realiza trabalho voluntário na 

APAE; o entrevistado 12 declarou estar na reserva há dezoito (18) anos, e que e 

trabalha no GGI-M; o entrevistado 13 informou que está na reserva há um (1) mês e, 

que, por enquanto, está apenas em casa; o entrevistado 14 respondeu que está na 

reserva há oito (8) meses, e, que trabalha na rádio, é músico e presidente da 

associação; e, por fim, o entrevistado 15 referiu que está na reserva há um (1) ano e 

um (1) mês e,  que, trabalha no GGI-M.   

A partir daí desenvolveu-se os tópicos de discussão com as perguntas 

norteadoras (Apêndice D) que conduziram o grupo focal, as quais centraram-se na 

condição de reservista dos entrevistados, suas opiniões e seu universo social.  

Por meio do programa Nvivo 11, classificaram-se as respostas a serem 

analisadas em sete ―nós‖55 [grifamos] ou categorias, quais sejam: Influência, 

adaptação, pertencimento, postura, perfil, envolvimento e desligamento, conforme a 

tabela que segue. 

 

 

 

                                                           
55

 O termo ―nó‖ [grifamos], utilizado pelo programa, representa as categorias ou conceitos relativos ao 
material de pesquisa analisado (TEIXEIRA, 2010, p. 6). 
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       Tabela 10: Nós ou categorias e frequência. Conforme os policiais militares entrevistados em 
Bagé-RS, 2015/2016.  

Nós (ou categorias) Frequências 

Influência 9 referências 
Adaptação 6 referências 

Pertencimento 5 referências 
Postura 4 referências 

Perfil 5 referências 
Envolvimento 4 referências 
Desligamento 3 referências 

        Elaboração da autora. Conforme o Programa Nvivo11. 

 

5.3.1 Influência 

 

Na categoria influência, foi analisada a interferência da atividade policial na 

vida pessoal dos entrevistados, após ingressarem na reserva remunerada. 

Observaram-se os deslocamentos de modos de agir, pensar e sentir sobre a 

atividade militar na vida civil, seja quando estão na ativa, seja quando estão na 

reserva. Percebeu-se, então, como as interações que constroem o dia a dia do 

policial militar intervêm, nas suas ―matrizes socializadoras‖ família e universo de 

trabalho, tornando as relações ―muito mais entrelaçadas do que se imagina‖ 

(LAHIRE, 2004, p. 38).   

 
Entrevistado 12: Eu levava os meus filhos para o quartel, eu sempre 
encaminhei eles para o lado militar [...]. Hoje eu incentivo o meu neto.  
[...] Mas, o que me marcou  [na atividade profissional], é que eu fui refém de 
um grupo de colonos sem-terra em uma fazenda que foi invadida. Toda a 
patrulha ficou refém, por 16 horas, nós éramos ameaçados de morte desde 
o início. 
 
Entrevistado 11: a vida policial vai te dando suporte para enfrentar 
determinadas coisas que talvez um civil não irá conseguir. [Quando houve a 
invasão de uma propriedade rural pelos colonos sem-terra] eram 3.600 
colonos e me colocaram em uma patrulha com seis brigadianos, bem 
pertinho de onde eles [colonos sem-terra] estavam. Eu tive que passar a 
noite em cima de uma árvore para não morrer, porque eles já tinham 
pegado uma patrulha [de refém]. Isso me marcou muito. [...]Tu olhava para 
o colega do lado e tu via a tensão no rosto dele, tu pensava se iria sair 
dessa, se um de nós desse um tiro todo mundo morria.  
[...] Eu até hoje mantenho a desconfiança, o que um cidadão comum não 
vê, a gente vê. Se eu abro a janela da minha casa e vejo um cara 
encostado no poste eu já fico cuidando o que ele está fazendo ali, isso 
parece meio neurótico.  
  
Entrevistado 15: eles [colonos sem-terra] judiaram, de madrugada 
torturaram, coloravam baldes na cabeça [dos brigadianos]. 
 
Entrevistado 13: ficou acertado que os colonos não iriam invadir a estância, 
que nós estávamos guarnecendo, nós éramos só quinze [brigadianos] do 
choque. O acertado era não invadir onde a instituição Brigada estava 
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guarnecendo, para não afrontar a corporação. [...] a brigada não iria fazer 
uma guerra, mas eles tinham instrução de guerra, paramilitares. [...] eles [os 
colonos, em outra ocasião] cavavam uns buracos e colocavam estacas de 
madeira com fezes para causar infecção. Quem caísse, de noite, nos 
buracos se infectava, morria. Isso é tática de guerra. Isso tudo foram 
experiências traumáticas, que influenciaram muito nas nossas vidas. A base 
que a gente teve na brigada, embora, com todo o radicalismo, ajudou [na 
vida civil]. 
 
Entrevistado 15: Nós tínhamos uma informação que o cara [o foragido] só 
vinha almoçar [em casa]. Na época ele estava foragido. A casa dele era 
uma casinha atrás de um campo de futebol. Aí, meio dia nós entramos na 
casa, e aquilo me marcou muito. Nós chegamos lá e tinha umas quatro ou 
cinco crianças sentadas em umas caixas de papelão, comendo arroz puro 
com tempero em cima. Eu nunca mais consegui esquecer aquilo. Às vezes 
as minhas filhas reclamam da comida e até hoje eu conto isso para elas. 
Para mim, isso foi uma lição. E isso faz anos, mas eu lembro até hoje. Se 
eu fosse civil eu não teria visto essa história real. 
[...] o Tenente na época [das invasões dos colonos] tomou a atitude mais 
correta. Os caras [colonos sem-terra] davam o grito de guerra e avançavam 
dois passos para a frente e o Tenente nos orientou que a cada vez que eles 
dessem dois passos para a frente, nós daríamos dois passos para trás, 
porque nós não tínhamos supremacia de força éramos só 15.  
[...]é o tino policial, não é que tu queira ser assim, mas é introjetado em ti. 
[...] numa multidão tu não fica muito tempo sem olhar para os lados, sem 
olhar para trás. 
 

Quando o entrevistado 11 explica que fica desconfiado ao ver ―um cara 

encostado no poste‖ perto de sua casa, ou quando o entrevistado 15 menciona que 

numa multidão não consegue ficar sem olhar para os lados e para trás, percebe-se 

que se trata de ―antigas experiências incorporadas e que estão em estado de vigília‖  

(LAHIRE, 2004a, p.40), fruto de uma socialização adquirida durante todo o tempo 

em que serviram à corporação. Assim, em determinadas situações essas 

experiências incorporadas saem do estado de vigília e vem à tona. 

 

5.3.2 Adaptação 

 

Nessa categoria, os trechos das falas dos entrevistados mostram como 

ainda consideram difícil sair do militarismo para uma vida civil. Quando foram citados 

Nobre; Leão (2002, p. 178-179), no capítulo II, mencionou-se justamente a ruptura 

entre ―a vida lá fora‖ e a vida aqui dentro‖, aquela que os aproximava do grupo do 

qual faziam parte, ao mesmo tempo que os distanciava daqueles que não eram 

parte do grupo, quando estavam na ativa. Goffman (1974) referiu-se a essas 

condições como sendo parte da  instituição total (quartel). Em razão de tudo isso, 

percebeu-se que os policiais reservistas consideram-se em eterna adaptação, 

tentando reconstruir seu novo estilo de vida, tarefa difícil a partir da constatação de 
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que mesmo estando na reserva, alguns não descartam a possibilidade de retorno à 

corporação.  

 
Entrevistado 11: A instituição é maravilhosa, nos deu tudo o que a gente 
tem. 
 
Entrevistado 12: Eu estou a mais de dez anos na reserva e até hoje é muito 
difícil. 
 
Entrevistado 13: Eu nunca disse que não voltaria, mas por enquanto eu não 
tenho a intenção de voltar [...], mas não está descartada essa possibilidade. 
 
Entrevistado 14: A adaptação é difícil, tu sente falta de muita coisa, [...] 
quando a gente sai fica um vazio, dá vontade de voltar. 
 
Entrevistado 15: faz um ano e um mês [que está na reserva] e eu ainda 
estou em período de adaptação. 

 
Portanto, a categoria ―adaptação‖ demonstra a relação dos entrevistados 

com a instituição. Independente da disciplina, da hierarquia e da rigidez que fazem 

parte do militarismo, os policiais expressaram sentimentos de agradecimento e 

nostalgia no que diz respeito à instituição.   

 

5.3.3 Pertencimento 

 

A categoria ―pertencimento‖ foi adotada, em função da necessidade 

demonstrada pelos entrevistados de reconhecimento da corporação pelo trabalho 

realizado e do sentimento de mágoa que o não reconhecimento causa nos policiais 

reservistas. 

 
Entrevistado 12: A Brigada Militar nunca me chamou para entregar um 
diploma, uma medalha, por todos esses anos de trabalho. 
 
Entrevistado 15: Os comandos deveriam chamar os inativos e fazer uma 
reunião, uma confraternização [...]. Teria que ter alguma coisa escrita [no 
Diário Oficial] para o dia dos inativos

56
; [...] deveria estar previsto em uma 

Nota de Instrução Normativa que todos os anos, no dia do inativo, o 
comando deveria proporcionar uma janta, fazer alguma coisa, um torneio de 
futebol, alguma coisa. 
 
Entrevistado 13: Qualquer empresa privada, no final do ano, fecha as portas 
e faz uma confraternização; fizeram [a corporação] uma só e não teve mais. 
Claro, tem custos e hoje a Brigada talvez não tenha condições de bancar, 
só com doações. [...] o policial se reforma e nunca mais volta para o quartel, 
e isso afasta o pessoal. [...] nunca convidaram para receber uma medalha, 
um diploma [...] têm casos que até fazem um coquetel, uma despedida, 
fazem uma placa, recebe uma medalha, é ato discricionário do comando. 

                                                           
56

 O Dia do inativo é comemorado dia 12 de novembro. 
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Pôde-se observar, na fala dos entrevistados, que mesmo desligados da 

corporação ainda querem fazer parte dela, seja participando de comemorações, seja 

sendo agraciados com medalhas por serviços prestados. Percebeu-se que cultivam, 

ainda, uma noção de pertencimento ao grupo. Nesse sentido vale citar Halbwachs 

(2006, p. 21), quando afirma que ―o homem se caracteriza essencialmente por seu 

grau de integração no tecido da relações sociais‖. Assim, o fato de não serem 

chamados a participar de eventos na corporação, acaba caracterizando uma falta de 

integração e isolamento com o grupo que consideram ainda pertencer. 

Consequentemente, sentem-se menosprezados, em função de que a sua atividade 

de policial militar, agora, faz parte de um ―passado incorporado‖ (LAHIRE, 2004a) 

que eles tentam manter ativo.  

Por outro lado, o desejo de receber uma medalha ou diploma como símbolo 

de reconhecimento e valorização pelo trabalho prestado também indica, no caso dos 

reservistas,  uma espécie de ―ritual‖ de passagem da vida militar para a vida civil.  

 

5.3.4 Postura 

 

Essa categoria atenta para a questão da conduta e das atitudes do policial 

militar reservista, o crer e o agir diante das situações. Os entrevistados procuram 

estabelecer uma certa coerência entre suas atitudes, como, por exemplo, a maneira 

de se portarem, em relação a profissão que exerceram por tanto tempo, mas que 

ainda faz parte da sua vida cotidiana. Mesmo estando na reserva, os policias 

impõem-se certas obrigações e renúncias, frutos de um patrimônio de disposições 

incorporado durante o processo de socialização na corporação.    

 
Entrevistado 11: o policial tem que ter uma conduta reta. Se eu saio para a 
rua e abordo por falta do cinto de segurança, eu tenho que usar cinto de 
segurança. [...] tem que saber separar [a vida policial da civil], mas têm 
certas coisas que não se separam. [...] tu nunca vais deixar de ser policial. 
Nós já tivemos casos de encontrar colegas reservistas bêbados em um 
banco de ônibus. Isso não pode acontecer, porque ele não deixou de se 
policial, isso envergonha a corporação que ele representa. 
 
Entrevistado 15: [...] a mídia sempre se refere ao o ex-policial quando 
acontece alguma coisa, não cita o cara como um cidadão civil, sempre 
como o ex-policial militar fez isso ou aquilo, por isso tem que ter uma 
postura. 
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5.3.5 Perfil 

 

Com essa categoria, procurou-se observar a percepção dos entrevistados 

quanto a precisar ou não ter um perfil para ser policial militar. Em geral, os policiais 

referiram que não seria necessário ter perfil, pois a própria instituição ―molda‖ o 

agente. No entanto, mencionaram que seria importante ter uma vida pregressa 

regrada e pautada em valores como honestidade. 

Pode-se observar, na fala dos entrevistados, que, embora conscientes do 

risco da atividade, têm incorporado um comprometimento com a instituição e 

sentem-se orgulhosos de, por tanto tempo, terem feito parte dela.   

 
Entrevistado 11: Eu posso estar muito bem armado, mas nós não somos 
super-homens [...]. É arriscado pela falta de efetivo, não adianta estar 
armado de fuzil. [...] tu colocastes a farda na Brigada, tu já estás em risco 
[...]. Tu não precisa ter perfil de brigadiano, tu vais assimilando, o ser 
humano se adapta. 
 
Entrevistado 15: Eu acho que antes de entrar para a corporação, o perfil 
que tu tens que ter é de honestidade, de uma vida regrada, dentro dos 
padrões. 
[...]porque se tu fostes um policial corrupto, geralmente tu não completa o 
teu tempo de serviço. Principalmente na Brigada que é muito rígida, te 
colocam para fora. 

 
 

5.3.6 Envolvimento 

 

 A categoria ―envolvimento‖ abarcou a questão do equilíbrio emocional, da 

resiliência, do prazer e do sofrimento, diante das ocorrências, que fazem parte do 

dia a dia da atividade de policial militar. Procurou-se apreender como os reservistas 

percebem essa questão.  

 
Entrevistado 11: O prazer de ser policial está nos amigos e não na 
atividade. Na atividade, tem, também, a expectativa de enfrentar o 
sofrimento, do que tu vais encontrar.  
 
Entrevistado 15: Na atividade, existe mais sofrimento [do que prazer], 
porque é difícil fazer o flagrante. Quando a gente chega já aconteceu. Tu vê 
muita miséria, o pai bêbado que quebrou a casa toda, famílias 
desajustadas, e isso marca. 
 
Entrevistado 14: Houve um tiroteio no Bairro Passo das Pedras, onde eu 
socorri um cara baleado que foi conversando [dentro da viatura] até o 
hospital e, de repente, estava morto. O que que a gente vai fazer?! 
 
Entrevistado 13: Tu sai [para trabalhar] e não sabe o que vai acontecer. 
Pode acontecer uma ocorrência boa como recuperar roubos, mas podem 
acontecer só tragédias.  
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As colocações dos policias, no grupo de discussão, nos permitiram observar 

que, apesar de todo o controle emocional que devem ter para o exercício de sua 

atividade, parece que existe uma tolerância quanto ao sofrimento e os momentos de 

prazer que foram trabalhados ao longo dos anos de profissão. Portanto, para 

entender o comportamento dos atores é necessário levar em conta que existe um 

―social incorporado‖ como disposição para agir e crer, conforme refere LAHIRE 

(2013, p. 17).  

 

5.3.7 Desligamento 

 

Esta categoria possibilitou observar que o policial militar ao se desligar da 

corporação considera importante estar em boas condições físicas e psicológicas, 

pois, ficou claro na fala dos entrevistados que, ingressando na reserva nessas 

condições significa que foi possível exercer satisfatoriamente sua atividade. 

Portanto, consideram que completar o tempo para a reserva remunerada, 

relativamente jovens, seria inerente ao exercício da atividade de policial militar, 

como se pode perceber nos depoimentos abaixo:  

 
Entrevistado 15: O policial tem que sair mais cedo para a reserva, porque se 
ele tiver que deter um guri de 16 anos, se ele tiver que pular um muro, ele 
vai ter que ter vigor físico. Tem que estar fisicamente, psicologicamente 
bem, tem que ter boa visão, tem que ter todo o vigor físico para imobilizar 
um guri drogado, por exemplo. O policial não pode estar velho. 
[...] o que deveria acontecer é que o policial teria que desacelerar, tirar 
menos serviços por mês quanto estivesse perto de entrar na reserva. 
 
Entrevistado 11: [...] se ele [policial] sair mais velho, inclusive, ele não vai 
transmitir a sensação da segurança que ele exerce. 

 

Enfim, observou-se que para apreender o ―grau de homogeneidade ou 

heterogeneidade das disposições‖ incorporadas pelos atores, é necessário 

considerar suas ―experiências socializadoras‖ (LAHIRE, 2004a, p. 26). Portanto, se 

por um lado os policiais militares possuem uma forma de crer e de agir muito 

semelhantes, enquanto grupo, em outras situações, percebe-se uma variação no 

seu comportamento ―intra-individual‖ (LAHIRE, 2004a), justamente em função da 

trajetória de vida de cada um. 

 



 
 

Considerações finais 

 

O presente estudo abordou as noções de habitus e disposição através do 

diálogo que Bernard Lahire (2004 a) propõe com a sociologia de Pierre Bourdieu 

(2007), tendo como foco o policial militar que completa o período de tempo 

necessário para ingressar na reserva remunerada e a partir daí pode requerer 

continuar na corporação por meio do AIPSA, retornar à corporação por meio do 

CVMI ou, ingressar na reserva remunerada. 

Assim, os motivos referidos pelos atores para continuarem ou não na 

corporação apontaram a questão econômica, porém, os motivos econômicos não 

foram suficientes para justificar suas escolhas, pois, existem fatores importantes que 

interferiram de modo significativo na sua maneira de crer e agir como, a 

possibilidade de ascender ou não na carreira, o sentimento de colaborar com a 

instituição, a dificuldade de adaptarem-se a vida civil e o fato da atividade ser 

desgastante e exigir dedicação. 

Percebeu-se que é em função das disposições incorporadas e adquiridas 

pela socialização na instituição da Brigada Militar que os policiais militares têm 

dificuldade em adaptarem-se à vida civil, tais disposições deslocam-se para suas 

relações na vida civil e consequentemente limitam sua capacidade de adaptação. 

 Por outro lado, como a maioria dos atores advém de uma instituição militar, 

pois, prestaram serviço militar, as disposições trazidas dessa socialização, no 

quartel, não foram modificadas, mas, sim, aprimoradas e algumas mantidas durante 

os anos de permanência do policial na instituição da Brigada Militar, como, por 

exemplo, quando referiram (entrevistados integrantes da reserva) que a sua roupa 

civil quem cuidava era a esposa e da farda quem cuidava eram eles mesmos, ou 

seja, a sua ―família civil‖ [grifo nosso] não cuida da sua roupa militar, aqui estão 
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sendo acionadas as disposições adquiridas e incorporadas na socialização do 

quartel, anterior à entrada na corporação da Brigada Militar. 

No entanto ―algumas disposições‖ [grifamos] trazidas de socializações 

anteriores foram modificadas pelas disposições incorporadas durante os anos de 

permanência na instituição da Brigada militar, como por exemplo quando os 

entrevistados referem que avaliam lugares para frequentá-los, sejam públicos ou 

privados, o que em outra profissão não seria necessário ou quando mencionam o 

extremo cuidado e atenção diárias em relação a segurança, que adquiriram ao longo 

dos anos de atividade na corporação. 

Em razão do sentimento de pertencimento de grupo, os atores, consideram-

se ―diferenciados dos demais‖ [grifo nosso] no tocante à conduta e postura que 

acreditam dever manter no mundo social. Inclusive o entrevistado 14 declarou que 

―sempre participou muito do mundo civil‖ [grifo nosso] confirmando o sentimento do 

grupo de fazer parte de ―outro mundo‖ [grifamos] diferente dos demais. 

Entretanto, apesar da categoria ―brigadiano‖ homogenizar pessoas enquanto 

grupo, considera-se a trajetória de vida dos atores, e suas experiências e 

socializações anteriores, assim, apreendeu-se que não necessariamente precisa ter 

perfil para ser policial militar, pois, a instituição aprimora e transmite padrões de 

conduta, disciplina, valores e modos de pensar que resultam nas práticas que os 

constituem policiais. 

Ao analisar-se o encadeamento dos patrimônios de disposições individuais 

percebeu-se que certas disposições adquiridas durante a socialização na 

corporação ficam como diria Lahire (2004 a, p. XII) em ―estado de vigília‖ e que são 

despertadas em determinadas situações, como por exemplo, quando, alguns dos 

atores, estão em uma multidão, ou quando vão entrar em casa, mesmo na condição 

de civis, ou não estando mais na ativa como no caso dos reservistas, sua forma de 

agir e crer de policial é ativada, justamente em função do que àquela socialização 

refletiu neles e do que o momento exige como resultado de tantos anos na atividade 

de policial militar. 

Outro fator importante foi a alegada falta de rotina na atividade de policial 

militar que os coloca diariamente em contato com as mais diversas situações e por 

isso são obrigados a apresentar uma oscilação de comportamentos e atitudes 

conforme o contexto social que estão inseridos naquele momento e a partir daí 

organizar suas práticas.  
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A falta de rotina e a dedicação à profissão referidas pelos policiais militares 

também influenciaram no fato de conseguirem ou não concluir os estudos e isso os 

limitaria, inclusive, na questão de poderem ou não escolher outra atividade para 

realizarem, ou para complementar a renda. 

Por outro lado, em relação à influência da cultura histórica militarizada no 

Estado, especialmente no município de Bagé na construção do habitus do policial 

militar, os entrevistados mencionaram o ―comportamento machista‖ da região, no 

entanto referiram que esse tipo de comportamento, nos dias atuais, não exerce 

qualquer influência; alegaram que, no geral, são bem acolhidos pela população 

bageense.  

Dito isso, vale salientar alguns pontos de tensão observados no 

desenvolvimento da empiria. Em primeiro lugar percebeu-se, entre os policiais 

integrantes da reserva, a necessidade latente de reconhecimento pela instituição em 

relação aos anos dedicados à corporação levando em conta o risco de morte a que 

sempre estiveram expostos e mesmo assim permaneceram por tantos anos na 

atividade. Esse reconhecimento dar-se-ia através do recebimento de medalhas e 

diplomas por serviços prestados, o não reconhecimento gera nos atores um 

sentimento de frustração que em outra atividade profissional não atingiria essa 

proporção.  

Essa questão tem a ver, inclusive, com a hierarquia no sentido da posição 

de destaque que representa frente a seus pares e a sociedade, muito mais do que a 

questão financeira. A hierarquia militar, específica à instituição, conforme foi 

mencionado no capítulo III, inclusive, é capaz de distingui-los do resto da sociedade. 

Portanto, ao sentirem-se parte de um grupo ―específico‖ [grifamos], por assim dizer, 

também sentem necessidade de um reconhecimento diferenciado das demais 

atividades profissionais. 

Percebe-se que a necessidade de reconhecimento pelo dever cumprido 

através de medalhas ou diplomas, faz parte de uma espécie de ―ritual de transição 

para a vida civil‖ [grifamos] por isso tal reclamação é feita especialmente pelos 

integrantes da reserva.   

O segundo ponto de tensão é encontrado na relação disciplinar, o conceito 

de punição justa e injusta na visão dos atores apresenta-se dependente do 

determinado no Regulamento disciplinar da instituição (Decreto nº. 43.245 de 19 de 

julho de 2004), como se fosse óbvio aceitar que, o que está determinado no 
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regulamento é o justo. Embora haja argumentos a favor da criação de um código de 

ética substituindo o Regulamento Disciplinar, o argumento dominante entre os atores 

ainda é o de que ―hoje, se foi punido é porque realmente fez‖ (Entrevistado 1), tal 

argumento baseia-se no Regulamento e no PAD (processo administrativo 

disciplinar), ou seja, totalmente resignados à norma. Além disso, percebeu-se um 

certo constrangimento daqueles que já foram punidos do mesmo modo que o 

orgulho daqueles que não o foram.  

Ainda em relação à disciplina constata-se essa resignação à norma, na fala 

do entrevistado 15 quando em relação ao seu ingresso na reserva remunerada 

afirmou: ― [...] de uma hora para outra tu te liberta disso, fica dono da tua própria vida 

e a gente não está acostumado com aquela liberdade toda [...]‖ . 

Além disso, ao serem questionados sobre a impossibilidade de retorno à 

corporação caso não houvesse os programas de incentivo do governo, CVMI e 

AIPSA, qual atividade escolheriam para realizar, a maioria informou que faria algo 

diferente do que realizou até hoje, no entanto não souberam dizer que tipo de 

atividade seria, os poucos que especificaram a atividade mencionaram personal 

trainer, advogado e condutor de autoescola. Dessas escolhas, observa-se que o 

personal trainer  ―educa‖ o corpo, o advogado ―educa‖ para o cumprimento das leis e 

o condutor de autoescola ―educa‖ para o trânsito, são, portanto, profissões que 

normatizam e disciplinam [grifamos]. Por conseguinte, constata-se que o processo 

de socialização dentro da instituição da Brigada Militar desloca-se para preferências 

na vida civil.   

O terceiro ponto de tensão apreendido refere-se ao risco e à constatação da 

exposição que a atividade policial os sujeita. O fato de considerarem-se um alvo, 

estando fardados ou não os fazem agir, sentir e crer de maneira diferenciada de um 

cidadão civil, por isso as alegações de que são policiais vinte e quatro horas por dia 

e de que a brigada os tornou mais atentos. Neste caso são acionadas aquelas 

disposições adquiridas durante a socialização na corporação da Brigada Militar, mas 

que em certos momentos podem estar em estado de vigília, como no caso dos 

reservistas, porém podem ser ativadas em determinadas situações ou contextos. 

Enfim, o embate analítico, aqui travado, procurou compreender o principal 

motivo pelo qual os atores investigados fazem tais escolhas, considerando que a 

atividade de policial militar envolve todo um contexto de risco, disciplina e hierarquia; 

a ideia foi investigar a possível influência do patrimônio de disposições incorporadas 
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pelo policial militar quando da sua socialização na corporação, a fim de compreender 

como acontecem os deslocamentos entre a vida civil e militar (e vice-versa) dos 

atores analisados. 

Acredita-se que a análise das disposições que orientam o modo de agir e 

crer desses policias militares que passaram três décadas ou mais na corporação 

proporcionará um novo olhar à segurança pública de maneira a sensibilizar o poder 

público para uma maior atenção e amparo aos policiais militares aptos a 

ingressarem na reserva remunerada ou os que já integram essa condição, seja 

quanto a seu reingresso no mercado de trabalho como também quanto ao aporte 

psicológico e qualidade de vida desse servidor ao integrar a reserva remunerada.   
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APÊNDICE A- Questionário 

 
 

 
    
 
 
  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-UFPEL 
INSTITUTO DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E POLÍTICA 

MESTRADO EM SOCIOLOGIA 
 
 

QUESTIONÁRIO 

 

Questionário destinado ao total de policiais componentes da amostra que integram a 

pesquisa, quais sejam: componentes do CVMI, componentes do AIPSA e 

reservistas. 

 

1-Gênero: 

(  )Masculino   (  )Feminino 

 

2-Etnia: 

(  )branco   (  )negro   (  )amarelo   (  )índio   (  )pardo 

 

3-Idade: _____________ 

 

4-Idade em que completou o tempo de serviço para ingresso na reserva 

remunerada:__________ 

 

5-Estado Civil: 

(  )solteiro   (  )casado*   (  )separado   (  )divorciado   (  )viúvo      

*considerou-se casado, também aqueles que vivem em união estável.    

 

6-Número de filhos: 
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(  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )mais de 4:___________ 

 

7-Já tinha filhos quando ingressou na Brigada Militar: 

(  )sim   (  )não    

 

8-Religião: 

(  )Católica   (   )Evangélica   (  )Protestante   (  )Espírita   (  )Outra:____________ 

 

9-Pratica sua religião: 

(  )sim   (  )não 

 

10-Possui casa própria: 

(  )sim   (  )não 

 

11-Adquiriu a casa própria durante o período em que serviu/serve à corporação: 

(  )sim   (  )não 

 

12-Local onde está localizada a residência: 

(  )centro   (  )bairro 

 

13-Como é o local da residência em termos de tranquilidade e violência: 

(  )violento   (  )tranquilo   (  )agitado mas não violento   (  )agitado e violento 

 

14-Possui veículo automotor: 

(  )sim   (  )não 

 

15-Ano do veículo:______________ 

 

16-Período em que o veículo foi adquirido: 

(  )antes de ingressar na Brigada Militar   (  )depois de ingressar na Brigada Militar 

 

17-Escolaridade: 

(  )ensino fundamental completo   (  )ensino fundamental incompleto    

(  )ensino médio completo             (  )ensino médio incompleto 
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(  )ensino superior completo          (  )ensino superior incompleto 

(  )pós-graduação 

18-Realizou a maior parte dos estudos em instituição: 

(  )pública   (  )privada     

 

19-O desenvolvimento escolar pode ser considerado: 

(  )ótimo, era estudioso   (  )bom, estudava pouco   (  )ruim, quase não estudava 

 

20-Formação escolar à época em que ingressou na Brigada Militar:   

(  )ensino fundamental completo   (  )ensino fundamental incompleto    

(  )ensino médio completo             (  )ensino médio incompleto 

(  )ensino superior completo          (  )ensino superior incompleto 

(  )pós-graduação 

 

21-Formação escolar à época em que ingressou na reserva remunerada: 

(  )ensino fundamental completo   (  )ensino fundamental incompleto    

(  )ensino médio completo             (  )ensino médio incompleto 

(  )ensino superior completo          (  )ensino superior incompleto 

(  )pós-graduação 

 

22-Através de qual veículo de comunicação busca informar-se: 

(  )Televisão   (  )internet   (  )rádio   (  )jornal   (  )revista 

 

23-Serviu ao exército: 

(  )sim   (  )não 

 

24-É filho de pais militares 

(  )sim   (  )não 

 

25-Formação escolar de seus pais à época de seu ingresso na brigada Militar: 

(  )ensino fundamental completo   (  )ensino fundamental incompleto    

(  )ensino médio completo             (  )ensino médio incompleto 

(  )ensino superior completo          (  )ensino superior incompleto 

(  )pós-graduação 
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26-Possui algum familiar próximo que é policial: 

(  )sim:_______________   (  )não 

 

27-Renda mensal oriunda da profissão de policial militar: 

(  )até dois salários mínimos    (  )até três salários mínimos    

(  )até quatro salários mínimos (  )mais de quatro salários mínimos 

 

28-Número de pessoas que depende da sua renda: 

(  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )mais de 4 

 

29-Exerce alguma atividade para complementar a renda, conforme permite a lei: 

(  )sim: ______________   (  )não  
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APÊNDICE B- Roteiro de entrevista destinada aos policiais militares 

integrantes do CVMI e do AIPSA 

 

 

 
    
 
 
  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-UFPEL 
INSTITUTO DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E POLÍTICA 

MESTRADO EM SOCIOLOGIA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevista destinada aos policiais militares integrantes do CVMI e do AIPSA 

 

1º. Tópico: motivos do ingresso na Brigada Militar 

 

1. Descreva o principal motivo pelo qual o Sr. ingressou na  Brigada Militar? 

2. Houve algum tipo de incentivo para o seu  ingresso na Brigada Militar? De quem? 

3. O Sr. trabalhou em alguma atividade antes de ingressar na Brigada Militar? Qual? 

4.Qual seu posto de serviço? 

5. O Sr. compõe o efetivo do CVMI ou dos integrantes da AIPSA? 

6. Até o momento de sua nomeação para integrar o CVMI o Sr. exerceu alguma 

atividade? Qual atividade e por quanto tempo? 

 

2º. Tópico: relacionamentos profissional e familiar  

 

1. O que representa o trabalho do Policial Militar para o Sr.? 

2. Qual sua opinião em relação ao risco da profissão? 

3. A corporação possui um serviço de orientação psicológica para os policiais 

militares, o Sr. já utilizou este serviço? 

3.a. Se o Sr. nunca utilizou o serviço de apoio psicológico, quais foram seus 

motivos? 
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4. Na sua opinião, deveria haver algum tipo de preparação ou apoio psicológico para 

quando o policial estivesse às vésperas de ingressar na reserva? 

 5. Como é o seu relacionamento em casa com seu cônjuge e filhos, em especial em 

relação a hábitos e educação dos filhos? 

6. O Sr. gostaria que seu(s) filho(s) seguisse a carreira de Policial Militar? Por quê? 

7. De alguma forma o trabalho de Policial Militar e a instituição, influenciaram ou 

influenciam na sua vida particular? 

8. Com relação à família e amigos próximos como o Sr. acha que eles percebem o 

seu trabalho como policial militar? 

 

3º. Tópico: amizade, lazer e profissão versus  instituição Brigada Militar 

 

1. A maioria dos seus amigos são civis ou militares? 

2. Como é seu relacionamento com seus colegas e superiores no quartel? 

3. Em função de sua profissão o Sr. escolhe determinados lugares para frequentar? 

4. O que o Sr. costuma fazer nas horas de lazer?  

5. O Sr. frequenta as comemorações e festas proporcionadas pela Corporação?  

6. Como o Sr. acha que a população de Bagé, recepciona a Brigada Militar? 

7. O Sr. Percebe alguma diferença de tratamento da população bageense com a 

Brigada Militar comparando com outras cidades em que o Sr. trabalhou? 

7. a. Se existe essa diferença ela poderia ser atribuída à cultura histórica da 

população?   

8. Qual o significado da farda para o Sr.? 

9. O Sr. costuma portar sua arma quando não está de serviço?  

10. Na sua opinião quais são as vantagens e desvantagens de seu um Policial 

Militar? 

11. Descreva o principal motivo pelo qual o Sr. pediu para continuar na Brigada 

Militar e não entrar para a reserva? 

12. O Sr. já foi punido alguma vez, durante todo o período em que serviu à 

corporação?  

13. Na sua opinião as punições foram em sua maioria justas ou injustas? 

14. Qual sua percepção do regulamento disciplinar e da hierarquia na Brigada 

Militar? 
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15. O que o Sr. considera que poderia ser melhorado dentro do quartel, quanto aos 

aspectos físicos, e de relacionamento humano? 

16.Na instituição da Brigada Militar os policiais são identificados pelo nome 

institucional, como é atribuído e quem atribui esse nome institucional a cada policial 

militar? 

17.Dentro do quartel e fora dele o Sr. prefere ser reconhecido pelo seu nome civil ou 

institucional? Por quê?  

18. Se o Sr. pudesse voltar atrás escolheria a profissão de policial militar 

novamente? Por quê? 

19. Quais são os aprendizados que o Sr. retira do tempo de permanência na Brigada 

Militar? 

20. O Sr. está apreensivo diante da possibilidade do novo governo do Estado 

extinguir o CVMI ou o AIPSA? 

21. Se não houvesse mais a possibilidade de retorno à corporação através dos 

programas de incentivo do governo (CVMI e AIPSA) o Sr. escolheria realizar 

atividades afins à profissão de policial militar ou escolheria áreas diferentes de 

atuação? Por quê? 
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APÊNDICE C-  Roteiro de entrevista destinada aos policiais militares 

reservistas. 

 

 

 
    
 
 
  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-UFPEL 
INSTITUTO DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E POLÍTICA 

MESTRADO EM SOCIOLOGIA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevista destinada aos policiais militares reservistas. 

 

1º. Tópico: motivos do ingresso na Brigada Militar 

 

1. Descreva o principal motivo pelo qual o Sr. ingressou na  Brigada Militar? 

2. Houve algum tipo de incentivo para o seu  ingresso na Brigada Militar? De quem? 

3. O Sr. trabalhou em alguma atividade antes de ingressar na Brigada Militar? Qual? 

4.Qual seu posto de serviço ao ingressar na reserva remunerada? 

 

2º.Tópico: motivos para não retornar ou continuar na corporação 

 

1.Descreva o principal motivo pelo qual o Sr. não quis continuar na Brigada Militar? 

2.Sua família influenciou na sua decisão? 

3.O Sr. teve alguma dificuldade para se adaptar a vida como civil? Quais foram 

estas dificuldades? 

4. Na sua opinião quais são as vantagens e desvantagens de ter sido Policial 

Militar? 

 

3º. Tópico: relacionamentos profissional e familiar  

1. O que representou o trabalho de Policial Militar na sua vida? 

2. Qual sua opinião em relação ao risco da profissão? 
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3. A corporação possui um serviço de orientação psicológica para os policiais 

militares, o Sr. alguma vez utilizou este serviço enquanto estava na ativa? 

3.a. Se o Sr. nunca utilizou o serviço de apoio psicológico, quais foram seus 

motivos? 

4. Na sua opinião, deveria haver algum tipo de preparação ou apoio psicológico para 

quando o policial estivesse às vésperas de ingressar na reserva? 

5. Como é o seu relacionamento em casa com seu cônjuge e filhos, em especial em 

relação à hábitos e educação dos filhos? 

6. O Sr. gostaria que seu(s) filho(s) seguisse a carreira de Policial Militar? Por quê? 

7. De alguma forma o trabalho de Policial Militar e a instituição, influenciaram ou 

influenciam na sua vida particular? 

8. Com relação à família e amigos próximos como o Sr. acha que eles percebiam o 

seu trabalho como policial militar? 

 

4º. Tópico: amizade, lazer e profissão versus  instituição Brigada Militar 

 

1. A maioria dos seus amigos são civis ou militares? 

2. O que o Sr. costumava fazer nas horas de lazer quando estava na ativa?  

3. Em função de sua profissão o Sr. escolhia determinados lugares para frequentar? 

E hoje em dia essa escolha permanece? 

4. O Sr. frequenta as comemorações e festas proporcionadas pela Corporação, 

quando convidado?  

5. Na sua opinião como a população de Bagé, recepcionava a Brigada Militar? 

6. O Sr. Percebia alguma diferença de tratamento da população bageense com a 

Brigada Militar comparando com outras cidades em que o Sr. trabalhou? 

6. a. Se existe essa diferença ela poderia ser atribuída à cultura histórica da 

população?   

7. Qual o significado da farda para o Sr.? 

8. O Sr. já foi punido alguma vez, durante todo o período em que serviu à 

corporação?  

9. Na sua opinião as punições foram em sua maioria justas ou injustas? 

10. Qual sua percepção do regulamento disciplinar e da hierarquia na Brigada 

Militar? 
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11. Na instituição da Brigada Militar os policiais são identificados pelo nome 

institucional, depois de seu ingressou na reserva, o Sr. prefere ser reconhecido pelo 

seu nome civil ou institucional? Por quê?  

12. Se o Sr. pudesse voltar atrás escolheria a profissão de policial militar 

novamente? Por quê? 

13. Quais são os aprendizados que o Sr. retira do tempo de permanência na Brigada 

Militar? 
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APÊNDICE D- Roteiro dirigido ao grupo focal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-UFPEL 

INSTITUTO DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E POLÍTICA 
MESTRADO EM SOCIOLOGIA 

 
 

ROTEIRO GRUPO FOCAL 

 

1º. Tópico: vida pessoal e instituição 

 

1. Seria possível relatar uma experiência marcante da interferência da atividade 

policial na sua vida civil? 

2. Descrevam brevemente como os senhores se sentem na condição de reservista?  

 

2º. Tópico: vida profissional e instituição 

 

1.Pensando nas suas atividades enquanto policiais militares os senhores julgam 

necessário ter perfil para ser um policial militar?  

2.Como é o relacionamento dos senhores com a corporação depois do seu ingresso 

na reserva? 

3.Na opinião de cada um dos senhores existe mais prazer ou mais sofrimento na 

atividade de policial militar? 

4.Os senhores se consideravam relativamente jovens quando ingressaram na 

reserva remunerada? 
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APÊNDICE E- Termo de consentimento 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-UFPEL 

INSTITUTO DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E POLÍTICA 
MESTRADO EM SOCIOLOGIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Declaro, por meio deste Termo de Consentimento, que concordei em 
colaborar com a pesquisa de Dissertação de Mestrado, intitulada: 
―______________________________________________________________‖      
Desenvolvida pela discente Ana Carine Nunes Vaz Tavares, aluna do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas, orientanda da 
Prof. Drª. Maria Thereza Rosa Ribeiro. 

Afirmo que aceitei participar, por minha própria vontade, sem receber 
quaisquer incentivo financeiro ou ter quaisquer ônus, com a finalidade exclusiva de 
colaborar para o sucesso da pesquisa. Minha colaboração se fará por meio de 
entrevista e/ou grupo focal a serem gravados a partir da assinatura desta 
autorização, podendo a pesquisadora utilizar a entrevista na íntegra ou parcialmente 
conforme o projeto de dissertação.  

Estou ciente de que os resultados originados a partir de tais entrevistas 
poderão ser publicados e/ou divulgados, sendo-me assegurando o total anonimato, 
bem como a liberdade de retirar-me deste estudo a qualquer momento sem sofrer 
quaisquer sanções ou constrangimento; podendo entrar em contato com a 
pesquisadora, a qualquer tempo, através do telefone (53)99562609 ou pelo e-mail 
vaztavaresadv@gmail.com 

O presente Termo de Consentimento foi lido e totalmente compreendido por 
mim. 

 
                     ____________, _____ de ______________ de _______ 
 
 
                                                                ______________________ 
                                                                            Entrevistado 

 
                                                                           ________________________ 
                                                                        Maria Thereza Rosa Ribeiro 
                                                               Prof. Drª. Orientadora do PPGS-UFPEL 

 
                                                           ___________________________ 
                                                            Ana Carine Nunes Vaz Tavares 
                                                            Mestranda em Sociologia-UFPEL 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
 
1) O Anexo A refere-se ao  Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do 
Estado do Rio Grande do Sul, Lei nº. 10.990/97, composto por 163 artigos, portanto, 
devido a sua extensão serão anexados apenas os artigos utilizados no presente 
estudo. A íntegra da Lei encontra-se no site da Assembléia Legislativa do Estado 
conforme informado nas referências. 
 
2)Igualmente em relação ao Anexo I, o qual refere-se ao Memorando nº. 
079/SEL/03, devido a sua extensão serão anexados apenas as três primeiras 
páginas, que interessam ao presente estudo.  
 
3) Da mesma forma, o Anexo N referente ao Regulamento Disciplinar da Brigada 
Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Decreto nº. 43.245/04, devido sua extensão 
serão anexados somente os artigos utilizados neste estudo. A íntegra do Decreto 
encontra-se no site da Assembléia Legislativa do Estado conforme informado nas 
referências.  O restante das leis anexadas constam em seu inteiro teor. 
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ANEXO A- Lei Complementar 10.990/97 

 
        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete de Consultoria Legislativa 

 

LEI COMPLEMENTAR N.º 10.990, DE 18 DE AGOSTO DE 1997. 

(atualizada até a Lei Complementar n.º 14.846, de 29 de março de 2016) 

 

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Militares da Brigada Militar do Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras providências. 

 

Art. 1º - Este Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas 

dos servidores militares do Estado. (Vide Leis Complementares n.os 11.831/02 e 11.832/02) 

 

Art. 2º - A Brigada Militar, instituída para a preservação da ordem pública no Estado 

e considerada Força Auxiliar, reserva do Exército Brasileiro é instituição permanente e 

regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 

Governador do Estado. 

 

Art. 3º - Os integrantes da Brigada Militar do Estado, em razão da destinação 

constitucional da Corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria 

especial de servidores públicos estaduais, sendo denominados servidores militares. 

 

§ 1º - Os servidores militares encontram-se em uma das seguintes situações: 

I - na ativa: 

a) os servidores militares de carreira; 

b) os servidores militares temporários; 

c) os componentes da reserva remunerada, quando convocados; 

d) os alunos de órgãos de formação de servidor militar da ativa. 

II - na inatividade: 

a) na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da Corporação e percebem 

remuneração do Estado, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante 

convocação; 

b) reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estão 

dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber 

remuneração do Estado; 

c) na reserva não remunerada, na forma da legislação específica. 

 

§ 2º - Os servidores militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e 

permanente do serviço policial-militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. 

 

§ 3º - Em casos especiais, regulados por lei, os servidores militares da reserva 

remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço 

ativo, em caráter transitório, por proposta do Comandante-Geral e ato do Governador do 

Estado. 

Art. 4º - O serviço policial-militar consiste no exercício de atividades inerentes à 

Brigada Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar. 
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[...] 

 

DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA 

 

Art. 12 - A hierarquia e a disciplina militares são a base institucional da Brigada 

Militar, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 

 

§ 1º - A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro 

da estrutura da corporação, sendo que a ordenação se faz por postos ou graduações e, dentro 

de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz pela antigüidade no posto ou na 

graduação, consubstanciada no espírito de acatamento à seqüência de autoridade. 

 

§ 2º - A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e 

coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo cumprimento do 

dever por parte de todos e de cada um dos seus componentes. 

 

§ 3º - A disciplina militar e o respeito à hierarquia devem ser mantidos entre 

servidores militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. 

 

Art. 13 - Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os servidores 

militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem 

em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. 

 

Parágrafo único - Os círculos hierárquicos serão disciplinados, na forma 

regulamentar, em: 

I - Círculos de Oficiais; 

II - Círculos de Praças. 

 

Art. 14 - Os círculos e a escala hierárquica na Brigada Militar são os constantes do 

quadro seguinte: 

 

 

CARREIRA CÍRCULO POSTOS E GRADUAÇÕES 

dos servidores militares de 

nível superior 

de Oficias Superiores Coronel 

Tenente-Coronel 

Major 

 de Oficiais Intermediários Capitão 

   

dos servidores militares de 

nível médio 

de Oficiais Subalternos Primeiro Tenente 

 de Sargentos 1º Sargento 

  2º Sargento 

 de Soldados Soldado 

 

 

 

Praças Especiais Em formação, para 

ingresso na carreira 

de nível superior 

Têm acesso ao 

Círculo de Oficiais 

Subalternos 

Aluno-Oficial 
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Praças Em formação, para 

ingresso na carreira 

de nível médio 

Têm acesso ao 

Círculo de Sargentos 

Aluno do Curso 

Técnico em 

Segurança Pública 

  Têm acesso ao 

Círculo de Soldados 

Aluno do curso de 

Formação de 

Soldados 

 

§ 1º - O Posto é o grau hierárquico do Oficial e a Graduação é o grau hierárquico da 

Praça, ambos conferidos por atos do Governador do Estado. (Redação dada pela Lei 

Complementar n.° 11.831/02) 

 

§ 2º - Os graus hierárquicos inicial e final dos Quadros e Classificações são os 

compreendidos nas carreiras de nível superior e médio, respectivamente, definidos em lei 

complementar específica. 

 

§ 3º - Sempre que o servidor militar que fizer uso do posto ou graduação for da 

reserva remunerada ou reformado, deverá mencionar essa situação. 

 

§ 4º - Os graus hierárquicos de Subtenente, 3º Sargento e Cabo, em extinção, 

freqüentam, os dois primeiros, o Círculo de Sargentos, e o último, o Círculo de Soldados. 

 

[...] 

 

Art. 57 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de merecimento e de 

antigüidade, ou, ainda, extraordinariamente. 

 

§ 1º - Em casos especiais, haverá promoções em ressarcimento de preterição. 

 

§ 2º - A promoção de servidor militar feita em ressarcimento de preterição será 

efetuada segundo os princípios de antigüidade ou merecimento, recebendo ele o número que 

lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, 

observado o princípio aplicável à sua promoção. 

 

§ 3º - A promoção de Oficiais será realizada na seguinte proporção: (Redação dada 

pela Lei Complementar n.º 12.413/05) 

I – de um Oficial promovido no critério de merecimento, para um no de antigüidade 

para o posto de Major; (Redação dada pela Lei Complementar n.º 12.413/05) 

II – de três Oficiais promovidos no critério de merecimento, para um no de 

antigüidade, para os demais postos, observando-se a seqüencialidade dos critérios. (Redação 

dada pela Lei Complementar n.º 12.413/05) 

 

§ 4º - A cada processo de promoção de Oficiais, no critério de merecimento, 

proceder-se-á a escolha do servidor militar promovido na primeira vaga dentre os três 

melhores pontuados no Quadro de Acesso respectivo e, para as vagas seguintes, se houver, os 

remanescentes da vaga anterior e mais 2 (dois) ocupantes da classificação imediatamente 

seguinte. (Incluído pela Lei Complementar n.° 12.011/03) 

 

§ 5º - Na avaliação do critério de merecimento não serão consideradas condecorações 

e medalhas, exceto as relativas a tempo de serviço. (Incluído pela Lei Complementar 

n.°12.011/03) 
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Art. 58 - A Praça que contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público 

militar, ao ser transferida, a pedido, para a reserva remunerada ou ao ser reformada, será 

promovida ao grau hierárquico superior imediato. (Redação dada pela Lei Complementar n.° 

12.351/05) 

 

§ 1.º O disposto no “caput” deste artigo estende-se à Praça que, com mais de vinte e 

cinco anos de serviço público militar, for transferida, “ex offício”, para a reserva remunerada, 

de acordo com os incisos I, III e V do art. 106 desta Lei Complementar. (Redação dada pela 

Lei Complementar n.° 14.295/13) 

 

§ 2.º Às Praças da carreira de nível médio que já tenham cumprido as exigências para 

a inatividade voluntária, ressalvadas as hipóteses que impliquem na transferência „ex officio‟ 

para a reserva remunerada, cuja permanência no desempenho de suas funções seja julgada 

conveniente e oportuna para o serviço público militar e que optaram por continuar na 

atividade poderão ter deferidas, por ato da Chefia do Poder Executivo, o abono de incentivo à 

permanência no serviço ativo de valor equivalente à diferença entre os vencimentos 

decorrentes da graduação que detenham no ato da transferência para a reserva remunerada e 

os proventos inerentes à inativação, acrescida de 80% (oitenta por cento) do valor do soldo 

básico do posto de Primeiro(a)-Tenente da Brigada Militar, como forma de compensação pela 

continuidade no serviço ativo. (Redação dada pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

 

§ 3.º O abono de que trata o § 2.º deste artigo tem natureza precária e transitória, 

podendo ser revogado um ano após a sua concessão ou renovação, não será incorporado ao 

soldo ou aos proventos quando da passagem da Praça para a reserva remunerada e não servirá 

de base de cálculo para fins de apuração da contribuição mensal para o Regime Próprio de 

Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul – RPPS/RS –, para o Fundo 

Previdenciário dos Servidores Militares – FUNDOPREV/MILITAR –, para o Fundo de 

Assistência à Saúde – FAS/RS – e nem para vantagens, exceto para as gratificações natalina e 

de um terço de férias constitucional. (Redação dada pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

 

§ 4.º O abono de que trata o § 2.º deste artigo será deferido por um período máximo 

de dois anos, sendo admitidas três renovações por prazo não superior a dois anos cada uma, 

mediante iniciativa do(a) Comandante imediato(a) e juízo de conveniência e oportunidade da 

Chefia do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

 

§ 5.º Fica suspenso o pagamento do abono de incentivo à permanência no serviço 

ativo à Praça no período que exceder a: (Incluída pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

I - 30 (trinta) dias, em razão de gozo de licença especial de que trata o art. 70 desta 

Lei Complementar, a cada período de 12 (doze) meses; e (Incluída pela Lei Complementar n.° 

14.385/13) 

II - 60 (sessenta) dias, em razão de licença para tratamento de saúde própria ou de 

licença para tratamento de saúde de pessoa da família, a cada período de 24 (vinte e quatro) 

meses. (Incluída pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

 

§ 6.º Fica revogada a concessão do abono de incentivo à permanência no serviço 

ativo à Praça que permanecer em alguma das condições previstas no § 8.º do art. 92 desta Lei 

Complementar ou que for afastada temporariamente do serviço ativo nos termos do disposto 

nas alíneas „m‟ e „n‟ do inciso III do § 1.º do art. 92 desta Lei Complementar, exceto se ficar 
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em exercício na Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo Estadual, ou, ainda, a 

partir da data de concessão de licença: (Incluída pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

I - para tratar de interesses particulares; (Incluída pela Lei Complementar n.° 

14.385/13) 

II - para acompanhar o(a) cônjuge; (Incluída pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

III - para exercício de mandato classista, de que trata o § 3.º do art. 69 desta Lei 

Complementar; (Incluída pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

IV - especial de que trata o § 1.º do art. 102 desta Lei Complementar, inclusive para 

tratamento de saúde aguardando aposentadoria por invalidez. (Incluída pela Lei 

Complementar n.° 14.385/13) 

 

§ 7.º O abono de incentivo à permanência previsto neste artigo integra o cálculo da 

remuneração para os fins previstos e especificados no inciso XI do art. 37 da Constituição 

Federal. (Incluída pela Lei Complementar n.° 14.385/13) 

 

[...] 

 

DAS LICENÇAS 

[...] 

 

Art. 70 -A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada 

quinquênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao servidor militar que a 

requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.  

§ 1º -A licença especial tem a duração de três meses.  

§ 2º -O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço.  

§ 3º -O tempo de licença especial não gozado pelo servidor militar será, mediante 

requerimento, computado em dobro para os efeitos da inatividade e de gratificações 

temporais, vedada a desconversão.  

§ 4º -A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para 

tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o 

direito àquelas licenças.  

§ 5º -Para os efeitos da concessão da licença especial, não se considerará como interrupção da 

prestação de serviços ao Estado os afastamentos previstos nos incisos V e VI do artigo 69, as 

licenças para tratamento de saúde própria, de até 4 (quatro) meses, e as licenças para 

tratamento de saúde de pessoa da família, de até 2 (dois) meses.  

 

[...] 

 

DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA 

 

Art. 104 - A passagem do servidor militar à situação de inatividade, mediante 

transferência para a reserva remunerada, se efetua: 

I - a pedido; 

II - "ex-officio". 

 

Art. 105 - A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, 

mediante requerimento, ao servidor militar que conte, no mínimo, com trinta anos de serviço, 

se homem, e vinte e cinco anos, se mulher. 
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Parágrafo único - No caso de o servidor militar haver realizado qualquer curso ou 

estágio por conta do Estado, de duração superior a seis meses, sem haver decorrido três anos 

de seu término, a transferência para a reserva só será concedida mediante indenização de 

todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as 

diferenças de vencimentos, na forma regulamentar. 

 

Art. 106 - A transferência "ex-officio" para a reserva remunerada verificar-se-á 

sempre que o servidor militar incidir em um dos seguintes casos: 

I - atingir as seguintes idades limites: 

a) Oficiais: 

Coronel - 59 anos; 

Tenente-Coronel - 57 anos; 

Major - 56 anos; 

Capitão - 55 anos; 

Tenente - 54 anos. 

b) Praças - 55 anos; 

II - o Oficial, ao completar 30 (trinta) anos de serviço e: 

a) 6 (seis) anos ou mais de permanência no último posto de seu Quadro, se for 

Oficial de nível superior; ou 

b) 35 (trinta e cinco) anos de efetivo exercício, em qualquer hipótese; 

III - ultrapassar 2 (dois) anos contínuos de licença para tratamento de saúde em 

pessoa da família; 

IV - agregar para, com prévia autorização ou mediante ato do Governador do Estado, 

assumir cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive na Administração Indireta, e 

permanecer afastado das funções por 2 (dois) anos, contínuos ou não; 

V – for diplomado para desempenho de cargo eletivo; 

VI - quando Coronel, for demitido por necessidade de serviço ou for dispensado da 

função de Comandante-Geral e não aceitar nomeação para outro cargo policial-militar; 

VII - for abrangido pela Quota Compulsória. 

 

§ 1º - A transferência para a reserva remunerada processar-se-á à medida que o 

servidor militar for enquadrado em um dos itens deste artigo. 

 

§ 2º - Enquanto permanecer no cargo que trata o inciso IV: 

a) fica assegurada a opção entre a remuneração do cargo e a do posto ou graduação; 

b) somente poderá ser promovido por antigüidade; 

c) o tempo de serviço será contado apenas para a promoção por antigüidade e para a 

transferência à inatividade. 

 

[...] 

 

DO TEMPO DE SERVIÇO 

[...] 

 

Art. 142 -"Anos de serviço" é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que  

se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:  

I -tempo de serviço público federal, estadual ou municipal prestado pelo servidor militar 

anteriormente a sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão na Brigada Militar, acrescido 

do tempo de serviço de que trata a Lei Estadual nº 7057, de 30 de dezembro de 1976;  

II -tempo relativo a cada licença-especial, ou parte dela, não gozada, contado em dobro.  
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§ 1º-Os acréscimos a que se refere o inciso I serão computados somente no momento da 

passagem do servidor militar à situação de inatividade.  

§ 2º-Os acréscimos a que se refere o item II serão computados somente no momento da 

passagem do servidor militar a situação de inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos  

legais, inclusive quanto à percepção definitiva de gratificação de tempo de serviço.  

§ 3º-Não é computável, para efeito algum, o tempo:  

I -que ultrapassar de um ano, contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa 

da família;  

II -passado em licença, para tratar de interesse particular;  

III -passado como desertor;  

IV -decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, ou graduação; 

cargo, ou função por sentença passada em julgado;  

V -decorrido em cumprimento de pena restrita da liberdade, por sentença passado em julgado, 

desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena;  

VI -decorrido após completada a idade limite de permanência no serviço ativo da força;  

VII -decorrido após a data em que for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo.  

§ 4º -As restrições constantes dos §§ 1º e 2º do presente artigo não prejudicarão a vigência dos 

artigos 15 a 17 da Lei nº 6.196, de 15 de janeiro de 1971. 

 

[...]  
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ANEXO B- Lei Ordinária nº. 10.297/94 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete de Consultoria Legislativa 

 

LEI Nº 10.297, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1994. 

(atualizada até a Lei n.º 14.753, de 15 de outubro de 2015) 

 

Dispõe sobre o Corpo Voluntário de Militares  

Estaduais Inativos da Brigada Militar(CVMI), 

e dá outras providências. 

 

Art. 1º-Fica criado, na Brigada Militar, o Corpo Voluntário de Militares Estaduais 

Inativos (CVMI), com a finalidade de atuar em situações especiais, suprindo a carência de 

pessoal técnico-especializado.(Vide Lei n.º14.043/12) 

 

§1º -Entre as situações especiais previstas no "caput" deste artigo, inclui -se o 

policiamento de escolas públicas estaduais e escolas especiais mantidas e/o u administradas 

pelas entidades que prestam atendimento e assistência às pessoas portadoras de deficiência. 

§1º-Entre as situações especiais previstas no "caput" deste artigo, inclui-se o 

policiamento de escolas públicas estaduais e escolas especiais mantidas e/ou administradas 

pelas entidades que prestam atendimento e assistência às pessoas portadoras de deficiência e o 

policiamento de guarda nos prédios do Ministério Público.  

(Redação dada pela Lei n.º 12.010/03) 

§1º -Entre as situações especiais previstas no “caput” deste artigo, inclui-se o 

policiamento de escolas públicas estaduais e escolas especiais mantidas e/ou administradas 

pelas entidades que prestam atendimento e assistência às pessoas portadoras de deficiência e 

policiamento de guarda nos prédios do Ministério Público e do Tribunal de Contas do 

Estado.(Redação dada pela Lei n.º 13.458/10) (Vide arts. 2.º e 3.º da Lei n.º 13.540/10) 

 

§1º Entre as situações especiais previstas no “caput” deste artigo, inclui-se o 

policiamento de escolas públicas estaduais e escolas especiais mantidas e/ou administradas 

pelas entidades que prestam atendimento e assistência às pessoas com deficiência, o 

policiamento de guarda dos prédios do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da Assembléia 

Legislativa, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado, 

bem como atividades de videomonitoramento, mediante convênios com os municípios, e 

auxílio ao Membro do Ministério Público na fiscalização de estabelecimentos prisionais e 

similares. (Redação dada pela Lei n.º 14.753/15) 

 

§2º - O policiamento será implementado mediante Convênio ou Termo de 

Cooperação entre o Poder Executivo e o Ministério Público, onde deverá constar repasse à 

Secretaria da Fazenda, mensalmente, dos encargos financeiros previstos na Lei nº10.916, de 3 

de janeiro de 1997, tomando como base a planilha de custos apresentada pela Brigada 

Militar.(Incluído pela Lei n.º 12.010/03) 

 

§2º - O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênios visando à implementação 

do policiamento, cujos instrumentos deverão prever o repasse mensal, à Secretaria da 

Fazenda, dos encargos financeiros previstos na Lei nº 10.916, de 3 de janeiro de 1997, com 
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base em planilha de custos elaborada pela Brigada Militar. (Redação dada pela Lei n.º 

12.556/06) 
 

§3º-A critério do proponente, poderão ser previstas indenizações relativas às 

peculiaridades da atividade e do local onde as ações serão desenvolvidas.  (Incluído pela Lei 

n.º 12.556/06) 

 

§ 2º - O ingresso dos voluntários obedecerá a estrutura da Corporação, no que se 

refere a módulos, adequando-se o efetivo à proporcionalidade de postos e graduações. 

 

§ 3º- O ingresso dos voluntários obedecerá a estrutura da Corporação, no que se 

refere a módulos, adequando-se o efetivo à proporcionalidade de postos e graduações. 

(Renumerado pela Lei n.º 12.010/03) 

 

§ 4º- O ingresso dos voluntários obedecerá a estrutura da Corporação, no que se 

refere a módulos, adequando-se o efetivo à proporcionalidade de postos e graduações. 

(Renumerado pela Lei n.º 12.556/06) 

 

Art. 2º- O CVMI ficará administrativamente vinculado à Diretoria de Pessoal da 

Brigada Militar, que manterá um cadastro atualizado dos Militares Estaduais na Inatividade, 

dispostos a ingressar no CVMI. 

 

Art. 3º- O planejamento e a supervisão do emprego do CVMI far-se-á de acordo com 

as diretrizes do Comando-Geral da Brigada Militar. 

 

Art. 4º- O ingresso de Militares Estaduais Inativos no CVMI dar-se-á por ato do 

Governador do Estado, mediante proposta fundamentada do Comandante-Geral da Brigada 

Militar. 

 

Art. 5º- Os integrantes do CVMI que, voluntariamente, ingressarem no serviço ativo, 

terão assegurada, enquanto permanecerem nesta situação, a percepção de Gratificação 

Especial de Retorno à Atividade, fixada em lei própria. (Vide Lei n.º 10.916/97) 

 

Parágrafo único- A Gratificação Especial de Retorno à Atividade será paga em folha 

suplementar, não incidindo no cálculo dos vencimentos do servidor militar, nem mesmo para 

fins de Previdência Estadual. (REVOGADO pela Lei n.º 10.916/97) 

 

Art. 6º- A permanência do servidor militar no CVMI terá a duração necessária ao 

cumprimento da atividade que a motivou, podendo ser renovada e, a qualquer momento, 

revogada "ex officio" pela Administração. 

 

Parágrafo único- O ingresso do servidor militar inativo no CVMI poderá ocorrer até 

o limite de 60 anos de idade, devendo o servidor ser dispensado "ex officio" da atividade, ao 

atingir a referida idade. 

 

Parágrafo único- O ingresso de servidor militar inativo CVMI poderá ocorrer até o 

limite de 65 anos de idade, devendo o servidor ser dispensado "ex officio" da atividade, ao 

atingir a referida idade. (Redação dada pela Lei n.º 10.916/97) 
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Art. 7º- O ingresso do militar estadual inativo no CVMI não gera, por si só, qualquer 

direito. 

 

Art. 8º- As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 9º-Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo. 

 

Art. 10 -Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 9.703, de 24 

de julho de 1992. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 16 de novembro de 1994 
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ANEXO C- Lei Complementar nº. 12.351/05 

 
  

            ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

           ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

            Gabinete de Consultoria Legislativa 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 12.351, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005. 

(publicada no DOE nº 204, de 27 de outubro de 2005) 

 

Altera a redação do artigo 58 da Lei 

Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 

1997, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Militares da Brigada Militar do 

Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências, para estabelecer a gratificação de 

incentivo à permanência no serviço ativo.  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  

 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do 

Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei Complementar 

seguinte:  

 

Art. 1º - O artigo 58 da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Estado do Rio Grande 

do Sul e dá outras providências, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 

11.170, de 22 de junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 58 - A Praça que contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público 

militar, ao ser transferida, a pedido, para a reserva remunerada ou ao ser reformada, será 

promovida ao grau hierárquico superior imediato.  

 

§ 1º - O disposto no "caput" estende-se à Praça que, com mais de 25 (vinte e cinco) 

anos de serviço público militar, for transferida, "ex offício", para a reserva remunerada, de 

acordo com os incisos I, III e VII do artigo 106 desta Lei Complementar.  

 

§ 2º - Às Praças da carreira de nível médio que já tenha cumprido as exigências para 

a inatividade voluntária, ressalvadas as hipóteses que impliquem a transferência "ex offício" 

para a reserva remunerada, cuja permanência no desempenho de suas funções seja julgada 

conveniente e oportuna para o serviço público militar, e que optou por continuar na atividade, 

poderá ser deferida, por ato do Governador, uma gratificação de incentivo à permanência no 

serviço ativo de valor equivalente à diferença entre os vencimentos decorrentes da graduação 

que detenha no ato da transferência para a reserva remunerada e os proventos inerentes à 

inativação.  

 

§ 3º - A gratificação de que trata o § 2º tem natureza precária e transitória e será 

deferida por um período máximo de dois a nos, sendo admitidas renovações por igual período, 

mediante iniciativa do Comandante imediato e juízo de conveniência e oportunidade do 

Governador, ficando vedada a incorporação desta gratificação ao soldo ou, ainda, a 

incorporação aos proventos quando da passagem do Praça para a reserva remunerada.  
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§ 4º - Sobre a gratificação de que trata o § 2º deste artigo não incidirá nenhuma vantagem."  

 

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias.  

 

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 26 de outubro de 2005.  

 

 
 
 
 

  



163 
 

ANEXO D- Lei Complementar nº. 14.385/13 

 
        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

          ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
       Gabinete de Consultoria Legislativa 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 14.385, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013. 

(publicada no DOE n.º 252, de 31 de dezembro de 2013) 

 

Altera as redações dos §§ 2.º, 3.º e 4.º e inclui 

os §§ 5.º, 6.º e 7.º ao art. 58 da Lei 

Complementar n.º 10.990, de 18 de agosto de 

1997, e alterações, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores Militares da Brigada Militar do 

Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras 

providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do 

Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei Complementar 

seguinte: 

 

Art. 1.º Na Lei Complementar n.º 10.990, de 18 de agosto de 1997, e alterações, 

ficam alteradas as redações dos §§ 2.º, 3.º e 4.º e incluídos os §§ 5.º, 6.º e 7.º ao art. 58, 

conforme segue: 

“Art. 58 ............................ 

........................................... 

 

§ 2.º Às Praças da carreira de nível médio que já tenham cumprido as exigências para 

a inatividade voluntária, ressalvadas as hipóteses que impliquem na transferência „ex  officio‟ 

para a reserva remunerada, cuja permanência no desempenho de suas funções seja julgada 

conveniente e oportuna para o serviço público militar e que optaram por continuar na 

atividade poderão ter deferidas, por ato da Chefia do Poder Executivo, o abono de incentivo à 

permanência no serviço ativo de valor equivalente à diferença entre os vencimentos 

decorrentes da graduação que detenham no ato da transferência para a reserva remunerada e 

os proventos inerentes à inativação, acrescida de 80% (oitenta por cento) do valor do soldo 

básico do posto de Primeiro(a)-Tenente da Brigada Militar, como forma de compensação pela 

continuidade no serviço ativo.  

 

§ 3.º O abono de que trata o § 2.º deste artigo tem natureza precária e transitória, 

podendo ser revogado um ano após a sua concessão ou renovação, não será incorporado  ao 

soldo ou aos proventos quando da passagem da Praça para a reserva remunerada e não servirá 

de base de cálculo para fins de apuração da contribuição mensal para o Regime Próprio de 

Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul – RPPS/RS –, para o Fundo 

Previdenciário dos Servidores Militares – FUNDOPREV/MILITAR –, para o Fundo de 

Assistência à Saúde – FAS/RS – e nem para vantagens, exceto para as gratificações natalina e 

de um terço de férias constitucional.  
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§ 4.º O abono de que trata o § 2.º deste artigo será deferido por um período máximo 

de dois anos, sendo admitidas três renovações por prazo não superior a dois anos cada uma, 

mediante iniciativa do(a) Comandante imediato(a) e juízo de conveniência e oportunidade da 

Chefia do Poder Executivo.  

 

§ 5.º Fica suspenso o pagamento do abono de incentivo à permanência no serviço 

ativo à Praça no período que exceder a: 

I - 30 (trinta) dias, em razão de gozo de licença especial de que trata o art. 70 desta 

Lei Complementar, a cada período de 12 (doze) meses; e 

II - 60 (sessenta) dias, em razão de licença para tratamento de saúde própria ou de 

licença para tratamento de saúde de pessoa da família, a cada período de 24 (vinte e quatro) 

meses. 

 

§ 6.º Fica revogada a concessão do abono de incentivo à permanência no serviço 

ativo à Praça que permanecer em alguma das condições previstas no § 8.º do art. 92 desta Lei 

Complementar ou que for afastada temporariamente do serviço ativo nos termos do disposto 

nas alíneas „m‟ e „n‟ do inciso III do § 1.º do art. 92 desta Lei Complementar, exceto se ficar 

em exercício na Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo Estadual, ou, ainda, a 

partir da data de concessão de licença: 

I - para tratar de interesses particulares; 

II - para acompanhar o(a) cônjuge; 

III - para exercício de mandato classista, de que trata o § 3.º do art. 69 desta Lei 

Complementar; 

IV - especial de que trata o § 1.º do art. 102 desta Lei Complementar, inclusive para 

tratamento de saúde aguardando aposentadoria por invalidez. 

 

§ 7.º O abono de incentivo à permanência previsto neste artigo integra o cálculo da 

remuneração para os fins previstos e especificados no inciso XI do art. 37 da Constituição 

Federal.”. 

 

Art. 2.º As concessões de gratificação de permanência no serviço ativo vigentes são 

convertidas em concessões de abono de incentivo à permanência no serviço ativo de que trata 

esta Lei Complementar a partir da data de sua vigência, sendo considerado o período de 

concessão da gratificação de permanência no serviço ativo, até então decorrido, para a 

contagem do prazo de dois anos de concessão do abono de incentivo à permanência no 

serviço ativo.   

 

Parágrafo único. Fica limitado em oito anos o prazo total de percepção do abono de 

incentivo à permanência no serviço ativo para as Praças que se enquadram na situação de que 

trata o “caput” deste artigo, contados a partir da data de vigência desta Lei Complementar. 

 

Art. 3.º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à 

conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 4.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de dezembro de 2013. 
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ANEXO E- LEI ORDINÁRIA Nº. 10.916/97 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete de Consultoria Legislativa 

 

LEI Nº 10.916, DE 03 DE JANEIRO DE 1997. 

(atualizada até a Lei n.º 14.753, de 15 de outubro de 2015) 

 

Dispõe sobre a Gratificação Especial de 

Retorno à Atividade, prevista na Lei nº 10.297, 

de 16 de novembro de 1994. 

 

Art. 1º - Os integrantes do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos - CVMI, 

da Brigada Militar, terão assegurada, enquanto permanecerem nesta situação, a percepção de 

Gratificação Especial de Retorno à Atividade, fixada, a partir de 01 de janeiro de 1997, em R$ 

300,00 (trezentos reais), sobre a qual incidirão os índices de reajuste da política salarial do 

Estado, aplicando-se, em relação aos pagamentos efetuados até aquela data, o valor 

referencial estabelecido no artigo 5º da Lei nº 9.703 , de 24 de julho de 1992, e alterações. 

(Vide Leis nºs 12.222/04 e 12.442/06) 

§ 1º- A percepção do valor estabelecido no "caput" corresponderá ao exercício das 

atividades em regime de 40 horas semanais, que poderá ser exercido em escala de 

revezamento. 

§ 2º- Os integrantes do CVMI poderão exercer, mediante requerimento do servidor e 

a critério da Administração, as atividades em regime reduzido de 30 ou 20 horas semanais, 

inclusive com escala de revezamento, correspondendo proporcional redução do valor da 

gratificação. 

Art. 1º - Os integrantes do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – 

CVMI-, da Brigada Militar, terão assegurada, enquanto permanecerem nesta situação, a 

percepção de Gratificação Especial de Retorno à Atividade, fixada em R$ 519,20 (quinhentos 

e dezenove reais e vinte centavos), sobre a qual incidirão os índices de reajuste da política 

salarial do Estado. (Redação dada pela Lei nº 13.034/08) (Vide art. 2º da Lei n.º 12.222/04) 

Art. 1.º Os integrantes do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI 

– , da Brigada Militar, terão assegurada, enquanto permanecerem nesta situação, a percepção 

de Gratificação Especial de Retorno à Atividade, fixada em R$ 739,73 (setecentos e trinta e 

nove reais e setenta e três centavos). (Redação dada pela Lei n.º 14.043/12) 

Art. 1.º Os integrantes do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI 

– da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul terão assegurada a percepção de 

Gratificação Especial de Retorno à Atividade – GERA – cujo valor será fixado por lei. 

(Redação dada pela Lei n.º 14.449/14) 

 

Art. 2º - A Gratificação Especial de Retorno à Atividade não será base de cálculo 

para quaisquer vantagens, inclusive as decorrentes do tempo de serviço, e não será passível de 

incorporação. 

 

Art. 3º - Os integrantes do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos - CVMI, 

em regime de 40 horas semanais, terão direito à percepção de 22 (vinte e dois) vales –refeição 

mensais, proporcionais à carga horária exercida. 
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Art. 3º- Os integrantes do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI 

- , em regime de 40 horas semanais, terão direito à percepção de 30 (trinta) vales - refeição 

mensais, proporcionais à carga horária exercida. (Redação dada pela Lei nº 13.034/08) 

 

Art. 4º - O Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos - CVMI poderá contar 

com um efetivo máximo de 1.500 (mil e quinhentos) integrantes, dos quais pelo menos 866 

(oitocentos e sessenta e seis) deverão ter atuação exclusiva no policiamento de escolas 

públicas estaduais e escolas especiais mantidas e/ou administradas pelas entidades que 

prestam atendimento e assistência às pessoas portadoras de deficiências. 

Art. 4º - O Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI - , poderá 

contar um efetivo máximo de 1.688 (mil seiscentos e oitenta e oito) integrantes, dos quais 

pelo menos 866 (oitocentos e sessenta e seis) deverão ter atuações exclusivas no Policiamento 

de Escolas Públicas Estaduais e Escolas Especiais mantidas e/ou administradas pelas 

entidades que prestam atendimento e assistência às pessoas portadoras de deficiências. 

(Redação dada pela Lei nº 11.869/02) 

Art. 4º - O Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI - poderá contar 

com um efetivo máximo de 2.288 (dois mil, duzentos e oitenta e oito) integrantes, dos quais 

pelo menos 866 (oitocentos e sessenta e seis) de verão ter atuação exclusiva no policiamento 

de escolas públicas estaduais e escolas especiais mantidas e/ou administradas pelas entidades 

que prestam atendimento e assistência às pessoas portadoras de deficiência, e 600 (seiscentos) 

no policiamento de guarda dos prédios do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 

12.010/03) 

Art. 4º - O Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI - poderá contar 

com um efetivo máximo de 2.988 (dois mil novecentos e oitenta e oito ) integrantes, que 

deverão ter atuação no policiamento de escolas públicas estaduais e escolas especiais 

mantidas ou administradas pelas entidades que prestam atendimento e assistência às pessoas 

portadoras de deficiência, em atividades próprias do servidor policial militar e, mediante 

ressarcimento, no policiamento de guarda dos prédios do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública. (Redação dada pela Lei nº 13.034/08) 

Art. 4º - O Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI poderá contar 

com um efetivo máximo de 3.038 (três mil e trinta e oito) integrantes, que de verão ter 

atuação no policiamento de escolas públicas estaduais e escolas especiais mantidas e/ou 

administradas pelas entidades que prestam atendimento e assistência às pessoas portadoras de 

deficiência, em atividades próprias do servidor policial militar e, mediante ressarcimento, no 

policiamento de guarda dos prédios do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 

Pública e do Tribunal de Contas do Estado. (Redação dada pela Lei nº 13.458/10) 

Art. 4º O Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos (CVMI) poderá contar 

com um efetivo máximo de 3.038 (três mil e trinta e oito) integrantes, que deverão ter atuação 

no policiamento de escolas públicas estaduais e escolas especiais mantidas e/ou administradas 

pelas entidades que prestam atendimento e assistência às pessoas com deficiência, em 

atividades próprias do servidor policial militar e, mediante ressarcimento, no policiamento de 

guarda dos prédios do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado, bem como nas 

atividades de videomonitoramento, mediante convênios com os municípios, e auxílio ao 

Membro do Ministério Público na fiscalização de estabelecimentos prisionais e similares. 

(Redação dada pela Lei n.º 14.753/15) 

 

Art. 5º - O parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 10.297 , de 16 de novembro de 

1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Parágrafo único - O ingresso de servidor militar inativo CVMI poderá ocorrer até o 

limite de 65 anos de idade, devendo o servidor ser dispensado "ex offício" da atividade, ao 

atingir a referida idade. 

 

Art 6º- As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 

próprias. 

 

Art. 7º- Está Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o parágrafo único do 

artigo 5º da Lei nº 10.297, de 16 de novembro de 1994. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 03 de janeiro de 1997. 
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ANEXO F- Lei Ordinária nº. 14.449/14 

 

 

     ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

   ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete de Consultoria Legislativa 

 

LEI Nº 14.449,DE 15 DE JANEIRO DE 2014. 

(publicada no DOE n.º 011, de 16 de janeiro de 2014) 

 

Altera o art. 1.º da Lei n.º 10.916, de 3 de 

janeiro de 1997, e alteração posterior, que 

dispõe sobre a Gratificação Especial de 

Retorno à Atividade, prevista na Lei n.º 

10.297, de 16 de novembro de 1994, e altera o 

valor da Gratificação. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do 

Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:  

 

Art. 1.° O art. 1.º da Lei n.º 10.916, de 3 de janeiro de 1997, com redação dada pela 

Lei n.º 14.043, de 6 de julho de 2012, que dispõe sobre a Gratificação Especial de Retorno à 

Atividade, prevista na Lei n.º 10.297, de 16 de novembro de 1994, passa a vigorar com 

seguinte redação: 

“Art. 1.º Os integrantes do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI 

– da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul terão assegurada a percepção de 

Gratificação Especial de Retorno à Atividade – GERA – cujo valor será fixado por lei.”.  

 

Art. 2.º A Gratificação Especial de Retorno à Atividade – GERA –, estabelecida aos 

integrantes do CVMI da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, fica fixada  em R$ 

941,10 (novecentos e quarenta e um reais e dez centavos), a partir de 1.º de outubro de 2013.  

Parágrafo único. O valor da GERA fixado no “caput” deste artigo será reajustado 

conforme segue:  

I - a partir de 1.º de novembro de 2013, em 20,88% (vinte inteiros e oitenta e oito 

centésimos por cento); 

II - a partir de 1.º de junho de 2014, em 3,86% (três inteiros e oitenta e seis 

centésimos por cento). 

 

Art. 3.º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

1.º de outubro de 2013. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de janeiro de 2014. 
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ANEXO G- Nota de Instrução Administrativa nº. 023.3 
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ANEXO H- Nota de Instrução Administrativa nº. 004.4 
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ANEXO I- Memorando nº. 079/SEL/03 
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ANEXO J- Lei Provincial nº. 7/1837 

 
―PROVÍNCIA DE SÃO PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL 

LEI PROVINCIAL 
Nº. 7, de 18 de novembro de 1837. 
 
Antônio Elzeário de Miranda e Brito, Presidente da Província de São Pedro do Rio 
Grande do Sul. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléia Legislativa 
Provincial decretou, e eu sancionei a lei seguinte: 
 
Artigo1º.- A Força Policial da Província durante o ano financeiro, que finda a 30 de 
junho de 1838, é fixada em tresentas e sessenta e três praças de pé ou a cavalo, 
segundo o Presidente da Província julgar mais conveniente. 
 
Artigo 2º.- Sua Organização, disciplina,e vencimentos serão os mesmos da tropa de 
primeira linha. 
 
Artigo 3º.- Esta força terá por fim auxiliar as justiças, manter a boa ordem, a 
segurança pública assim da Capital, e seus subúrbios, como nas Comarcas por 
Destacamentos, não podendo ser distraída deste serviço, excepto no caso de 
invasão de inimigos. 
 
Artigo 4º.- Estará sujeita diretamente ao Presidente da Província, que a poderá 
dissolver, quando a segurança pública o exigir. 
 
Artigo 5º.- Será preenchida por meio de engajamento de Nacionais ou Estrangeiros, 
de 18 a 40 anos com boa conduta moral, e civil, atestada pelo Juiz de Paz 
respectivo, tendo preferência os que servirem na primeira ou na extinta segunda 
linha do Exército. Na insuficiência do engajamento para o qual o Presidente marcará 
um prazo razoável, terá lugar o recrutamento na forma das Leis em vigor; os 
recrutados servirão por quatro anos, os engajados por dois ou menos. 
 
Artigo 6º.- Ficam sem efeito as disposições em contrário. 
 
Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e execução da 
referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém. O primeiro Oficial, que interinamente serve de Secretário desta Província 
a faça imprimir, publicar e correr. 
 
Palácio do Governo em Porto Alegre aos dezoito dias do mês de novembro de mil 
oitocentos e trinta e sete, décimo sexto da Independência e do Império. 
 
                                                                 Antônio Elzeário de Miranda e Brito.‖  
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ANEXO K- Proposta de Emenda à Constituição nº. 430/2009 

 

 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº ,       DE 2009 

(Do Sr. Celso Russomanno e Outros) 
 
Altera a Constituição Federal para dispor 
sobre a Polícia e Corpos de Bombeiros 
dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios, confere atribuições às 
Guardas Municipais e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 

3º, do art. 60, da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

 
Art. 1º Os artigos 21; 22; 24; 32; 61 e 144, da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
―Art. 21....................................................................... 
................................................................................... 
 
XIV – organizar e manter a Polícia e o Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal e Territórios, bem como prestar assistência financeira ao Distrito 
Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; 
 
Art. 22 ........................................................................ 
.................................................................................... 
 
XXI – normas gerais sobre armamento e mobilização das polícias e corpos 
de bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e Territórios; 
..................................................................................... 
 
XXX– organização, funcionamentos, garantias, direitos e deveres da Polícia 
e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Territórios 
 
Art. 24 .......................................................................... 
...................................................................................... 
 
XVI – organização, funcionamento, garantias, direitos e deveres das polícias 
e corpos de bombeiros dos Estados. 
...................................................................................... 
 
Art. 32 .......................................................................... 
...................................................................................... 
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§ 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas 
reservadas aos Estados e Municípios, bem como sobre a organização das 
unidades administrativas da Polícia e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal e Territórios. 
................................................................................... 
 
§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, 
da polícia e do corpo de bombeiros. 
.................................................................................... 
 
Art. 61. ....................................................................... 
.................................................................................... 
 
§ 1º. ............................................................................ 
 
II - ................................................................................ 
 
g) policiais e bombeiros do Distrito Federal e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, promoção, estabilidade, remuneração e 
aposentadoria. 
 
Art. 144 ....................................................................... 
..................................................................................... 
 
IV– Polícia e Corpo de Bombeiros dos Estados; 
V – Polícia e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Territórios, mantidos 
pela União. 
..................................................................................... 
 
§ 4º.A Polícia dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, instituída por lei 
como órgão único em cada ente federativo, permanente,essencial à Justiça, 
de atividade integrada de prevenção e repressão à infração penal, de 
natureza civil, organizada com base na hierarquia e disciplina e estruturada 
em carreiras, destina-se, privativamente, ressalvada a competência da 
União, à: 
 
I – preservação da ordem pública; 
II – exercer a atividade de polícia ostensiva e preventiva; 
III – exercer a atividade de investigação criminal e de polícia judiciária, 
ressalvada a competência da União e as exceções previstas em lei. 
 
§ 5º. O Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, 
instituição regular e permanente, de natureza civil, estruturada em carreiras, 
organizado com base na hierarquia e na disciplina, dirigido por integrante do 
último posto, escolhido pelo respectivo Governador, para um mandato de 
dois anos, permitida recondução, destina-se à: 
 
I - execução de atividades de defesa civil. 
II - prevenção e a extinção de incêndios; 
III - ações de busca e salvamento, decorrentes de sinistros; 
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IV - serviços de atendimento ao trauma e emergências pré-hospitalares; 
........................................................................................ 
§ 8º. Os Municípios, conforme dispuser a lei, poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços, instalações e à 
atividade complementar de vigilância ostensiva da comunidade, sendo esta 
última, mediante convênio, sob a coordenação do Delegado de Polícia. 
......................................................................................... 
 

Art. 2º. As Polícias Civil e Militar dos Estados e as do Distrito Federal passam a ser 
denominadas Polícia do Estado e Polícia do Distrito Federal e Territórios. 
 
§ 1º. A Direção Geral da Polícia dos Estados e a do Distrito Federal e Territórios 
será exercida, pelo período de dois ano s, alternadamente, por Delegado de Polícia 
e Oficial da Polícia Militar remanescentes das extintas instituições, de cargo de nível 
hierárquico mais elevado, até que um Delegado de Polícia formado pelo novo 
sistema previsto nesta emenda, reúna condições para assumir e exercer a direção 
da entidade no biênio estabelecido, obedecida, alternadamente, a sistemática 
disposta neste artigo. 
 
§ 2º. Ocupado o cargo de Delegado Geral de Polícia por integrante oriundo da 
extinta Policia Civil, o cargo de Delegado Geral Adjunto de Polícia será ocupado por 
Oficial oriundo da extinta Polícia Militar, revezamento que será observado na 
alternância prevista. 

 
Art. 3º. Garantida a irredutibilidade de vencimentos ou subsídios, lei disporá sobre as 
transformações dos cargos das polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros 
militares dos Estados e do Distrito Federal, mantida, na nova situação, a 
correspondência entre ativos, inativos e pensionistas. 

 
Parágrafo único. Na composição da Polícia dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios é assegurado o direito de opção de permanecer no quadro em extinção, 
garantida a irredutibilidade de vencimentos ou subsídios. 
 
Art. 4º. Lei disporá sobre os requisitos para o exercício integrado das atividades de 
polícia pelos delegados de polícia oriundos da carreira de Delegado de Polícia Civil 
e do Oficialato das polícias militares dos Estados e Distrito Federal, exigido o curso 
superior de bacharel em direito para o desempenho da atividade de investigação 
criminal e de polícia judiciária, e curso de capacitação específico para o 
desempenho da atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. 
 
§ 1º. Na constituição da nova polícia, até a realização de curso de capacitação e 
adaptação, os Delegados de Polícia oriundos do Oficialato das polícias militares dos 
Estados e do Distrito Federal exercerão a atividade de polícia ostensiva e 
preservação da ordem pública, e os Delegados de Polícia oriundos da carreira de 
Delegado de Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal exercerão a atividade de 
investigação criminal e de polícia judiciária. 
§ 2º. O exercício da atividade integrada de polícia pelos delegados de polícia 
oriundos da carreira de Delegado de Polícia civil e do Oficialato das polícias militares 
dos Estados e Distrito Federal, depende da realização de curso de capacitação e 
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adaptação, com duração mínima de seis meses, ministrado pela academia de 
polícia. 

 
Art. 5º. A estrutura funcional básica das Polícias dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios será constituída pelas carreiras de Delegado de Polícia, Perito de Polícia, 
Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e de Policial, cujos ingressos dependem 
de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
 
§ 1º. As atividades de investigação criminal e de polícia judiciária serão formalizadas 
por meio de inquérito policial, presidido pelo Delegado de Polícia, auxiliado pelo 
Escrivão de Polícia e pelo Investigador de Polícia.  
 
§ 2º. As atividades de preservação da ordem pública, de polícia ostensiva e 
preventiva são exercidas por Policial, subordinado ao Delegado de Polícia. 
 
§ 3º. A atividade de perícias integra a Polícia dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios, com autonomia técnico-funcional, subordinada ao Delegado de 
Polícia. 
 
§ 4º. A Polícia dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, com efetivo e 
armamento acompanhados pelo Ministério da Justiça, subordina-se diretamente aos 
respectivos Governadores. 
 
§ 5º. Observado o disposto no art. 2º, o Delegado Geral da Polícia dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios será escolhido pelo respectivo Governador, na forma da 
lei, dentre os integrantes da última classe da carreira de Delegado de Polícia, com 
mais de trinta e cinco anos de idade, após a aprovação do seu nome pela maioria 
absoluta dos membros da respectiva Assembléia ou Câmara Legislativa, para 
mandato de dois anos, admitida recondução. 
 
Art.6º. Lei disporá sobre a estrutura funcional das Polícias dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios, observada a sua constituição básica prevista nesta emenda. 
 
§ 1º.A Carreira de Delegado de Polícia, cujo ingresso dar-se-á mediante concurso 
público, exigido diploma de curso superior de bacharel em direito, é composta dos 
seguintes cargos: 
 
I – Delegado de Polícia de Entrância Especial; 
II – Delegado de Polícia de Segunda Entrância; 
III – Delegado de Polícia de Primeira Entrância; 
IV – Delegado de Polícia Substituto. 
 
§ 2º. A Carreira de Perito de Polícia, cujo ingresso dar-se-á mediante concurso 
público, exigido diploma de curso superior, na forma da Lei, é composta dos 
seguintes cargos: 
 
I – Perito de Polícia de Classe Especial; 
II – Perito de Polícia de Primeira Classe; 
III – Perito de Polícia de Segunda Classe; 
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IV – Perito de Polícia de Terceira Classe. 
 
§ 3º. A Carreira de Investigador de Polícia, cujo ingresso dar-se-á mediante 
concurso público, na forma da Lei, é composta dos seguintes cargos: 
 
I – Investigador de Polícia de Classe Especial; 
II – Investigador de Polícia de Primeira Classe; 
III – Investigador de Polícia de Segunda Classe; 
IV – Investigador de Polícia de Terceira Classe. 
 
§ 4º. A Carreira de Escrivão de Polícia, cujo ingresso dar-se-á mediante concurso 
público, na forma da Lei, é composta dos seguintes cargos: 
 
I – Escrivão de Polícia de Classe Especial; 
II – Escrivão de Polícia de Primeira Classe; 
III – Escrivão de Polícia de Segunda Classe; 
IV – Escrivão de Polícia de Terceira Classe. 
 
§ 5º. A Carreira de Policial, ramo uniformizado, cujo ingresso dar-se-á mediante 
concurso público, é composta dos seguintes cargos: 
 
I – Policial de Classe Especial; 
II – Policial de Primeira Classe; 
III – Policial de Segunda Classe; 
IV – Policial de Terceira Classe. 
 
§ 6º. Nos concursos públicos para o provimento dos cargos da Polícia dos Estados e 
do Distrito Federal e Territórios, preenchidos os requisitos exigidos por lei, reservar-
se-ão 50% (cinqüenta por cento) das vagas para os integrantes das demais carreiras 
da respectiva instituição. 
Art. 7º. Lei disporá sobre a organização da polícia dos Estados e do Distrito Federal 
e Territórios, observada a seguinte estrutura administrativa básica: 
 
I – Direção Geral, cujo cargo de Delegado Geral ser á exercido por Delegado de 
Polícia, com mais de trinta e cinco anos de idade, de entrância especial; 
II – Corregedoria, cujo cargo de Corregedor será exercido por Delegado de Polícia, 
com mais de trinta e cinco anos de idade, de entrância especial; 
III – Academia de Polícia, cuja direção será exercida por Delegado de Polícia de 
entrância especial. 
IV – Departamento de Polícia Circunscricional, cuja direção será exercida por 
Delegado de Polícia de entrância especial; 
V – Departamento de Polícia Especializada, cuja direção será exercida por Delegado 
de Polícia de entrância especial; 
VI – Divisão de Perícia, cuja direção será exercida por Perito de Polícia de classe 
especial. 
 
Parágrafo único. Para o provimento dos cargos de que tratam os incisos I a V deste 
artigo, observar-se-á o disposto no art. 2º, no que couber. 
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Art. 8º. Os Corpos de Bombeiros Militar do Estado e do Distrito Federal passam a 
ser denominados, respectivamente, Corpo de Bombeiros do Estado e Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal e Territórios. 
 
§ 1º. Lei de competência da União disporá sobre a estrutura funcional básica dos 
Corpos de Bombeiros do Estado e do Distrito Federal e Territórios. 
 
§ 2º. Na composição dos Corpos de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios é assegurado o direito de opção de permanecer no quadro em extinção, 
garantida a irredutibilidade de vencimentos ou subsídios. 
 
Art. 9º. O controle da atividade funcional, administrativa e financeira dos órgãos 
relacionados no artigo 144 da Constituição Federal é exercido pelo Conselho 
Nacional de Segurança Pública, composto de vinte membros nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, para mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 
 
I – um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que o preside ou por um ministro 
indicado por ele; 
II – um Delegado de Polícia Federal, integrante da última classe da respectiva 
carreira, indicado por seu dirigente; 
III - um Policial Rodoviário Federal, integrante da última classe da respectiva 
carreira, indicado por seu dirigente; 
IV – um delegado da Polícia do Distrito Federal e Territórios, integrante da última 
entrância da respectiva carreira, indicado por seu dirigente; 
V – seis delegados da Polícia dos Estados, integrantes da última classe das 
respectivas carreiras, indicados pelos respectivos Chefes de Polícia; 
VI – dois membros dos Corpos de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal 
e Territórios; 
VII – um magistrado indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 
VIII – um membro do Ministério Público indicados pelo Procurador-Geral da 
República; 
IX – um Juiz Federal membro do Tribunal Regional Federal; 
X – Um Desembargador Estadual; 
XI – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 
XII – dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado um pela 
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 
 
§ 1º. Observado o disposto no caput, compete ao Conselho Nacional de Segurança 
Pública: 
 
I - zelar pela autonomia funcional dos membros das referidas instituições, podendo 
expedir atos regulamentares, observados a legislação vigente, no âmbito de sua 
competência, ou recomendar providências; 
II - zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal, e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados pelos 
integrantes dos membros das referidas instituições, podendo desconstituí-los, revê-
los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; 
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III - receber e conhecer das reclamações contra integrantes dos membros das 
referidas instituições, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da 
competência disciplinar das suas Corregedorias, podendo avocar processos 
disciplinares em curso e aplicar as penalidades administrativas previstas no estatuto 
repressivo da Instituição. 
IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares dos 
membros das referidas instituições, julgados há menos de um ano; 
V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a 
situação das referidas instituições e das atividades do Conselho, o qual  
deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI; 
VI - exercer o controle externo da atividade policial e dos corpos de bombeiros; 
VII – julgar, em última instância, os recursos contra decisões administrativas 
adotadas no âmbito das referidas instituições. 
 
§ 2º. O Conselho, em votação secreta, escolherá para mandato de dois anos um 
Corregedor Nacional, bacharel em direito, com mais de trinta e cinco anos de idade 
e posicionado na última classe ou entrância da respectiva carreira, dentre os 
integrantes indicados pelos dirigentes das referidas instituições que o 
compõem, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe 
forem conferidas pela lei, as seguintes: 
 
I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos 
integrantes das referidas instituições e dos seus serviços auxiliares; 
II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; 
III - requisitar e designar integrantes das polícias e corpos de bombeiros do país, 
delegando-lhes atribuições. 
 
§ 3º. O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará 
junto ao Conselho. 
 
§ 4º. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias das polícias e dos corpos de 
bombeiros, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer 
interessado contra seus integrantes, inclusive contra seus serviços auxiliares, 
representando diretamente ao Conselho Nacional de Segurança Pública. 
 
Art. 10. O regime previdenciário dos integrantes das dos órgãos relacionados no 
artigo 144 da Constituição Federal obedece ao disposto no § 4º, do art. 40, garantida 
a integralidade e a paridade entre ativos e inativos, bem como as alterações e os 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos, a qualquer título, aos ativos, se 
estenderão aos inativos e aos seus pensionistas. 
 
Art. 11. Lei Complementar instituirá o fundo nacional, estadual e municipal de 
segurança pública, devendo a União, os Estados e os Municípios destinarem 
percentual da sua arrecadação, além de outras receitas que a lei dispuser. 
 
Art. 12. A União e os Estados implementarão as medidas constantes desta Emenda 
no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua promulgação. 
 
Art. 13. Ficam revogados o art. 42; os §§ 3º, 4º e 5º, do art. 125; § 6º, do art.144; e o 
inciso VII, do art. 129; todos da Constituição Federal. 
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Art. 14. Esta Emenda entra em vigor cento e oitenta dias subseqüentes ao da sua 
publicação. 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 
A população do nosso País vem sofrendo com a crescente criminalidade e 

com a organização dos criminosos. A intensificação dos delitos e a organização dos 
criminosos, diante do falido sistema de segurança pública vigente, encontram a 
necessária guarida para continuar assolando as pessoas de bem que vivem nesta 
Nação. 

 
Nos deparamos, em praticamente todos os Estados, com polícias mal 

remuneradas, desequipadas e desvalorizadas, que agonizam com a absoluta falta 
de condições para o efetivo combate à criminalidade. Somado a esses fatores, ainda 
verificamos a sobreposição de atuação, duplicidade de estrutura física e uma 
verdadeira desorganização no que concerne ao emprego da força de cada uma das 
instituições, em face de comandos distintos que, muitas das vezes, ao invés do 
trabalho integrado, acabam por disputarem espaço. 

 
Sendo assim, com a presente proposta, pretendemos o nascimento de uma 

nova polícia organizada em uma única força, com todos os seguimentos e estrutura 
necessários ao acertado enfrentamento do crime. Não se trata de unificação das 
polícias, mas do nascimento de uma nova polícia. 

 
Para tanto, primeiramente, desconstituiremos as polícias civis e militares dos 

Estados e do Distrito Federal, para constituir uma nova polícia, desmilitarizada e 
condizente ao trato para como cidadão brasileiro, cujo comando será único em cada 
ente federativo, subordinado diretamente ao seu governador, que nomeará o seu 
dirigente, dentre seu s próprios membros, para mandato de dois anos, após a 
aprovação pela respectiva Câmara ou Assembléia Legislativa. 

 
Visando a correta composição da nova polícia, estabelecemos a 

possibilidade de transposição dos cargos hoje existentes para os novos cargos, cuja 
estrutura básica também disciplinamos, de forma a atender às principais nuances do 
exercício da segurança pública. Disciplinamos que o novo Delegado de Polícia 
figurará como dirigente, auxiliado pelos Investigadores, Escrivães, Policiais e 
Peritos, estes últimos com autonomia técnico-funcional. 

 
Na busca por uma polícia hígida e motivada, também estabelecemos a 

reserva para os demais integrantes, de cinqüenta por cento das vagas para 
provimento dos cargos superiores, permitindo-lhes a progressão dentro da 
instituição, porém submetidos ao mesmo certame externo e mantida a oxigenação 
da instituição pelos demais cinqüenta por cento das vagas voltadas ao provimento 
externo.  

 
Neste diapasão, vislumbramos o nascimento de uma polícia forte e atuante 

e, para tanto, se faz necessário acurado controle, fator que entendemos suprido pela 
criação de um conselho poderoso e multifacetário, com corregedoria nacional e 
ouvidorias espalhadas por todos os entes federativos. 
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Pretendemos criar, ainda, estrutura administrativa básica, com o intuito de 
uniformização, fator que facilita a gestão e implementação de políticas nacionais de 
segurança pública. 

 
De outra sorte, também no âmbito de segurança pública, pretendemos 

desmilitarizar os corpos de bombeiros, alguns ainda integrantes das polícias 
militares dos Estados, como fator impulsionador desse importante segmento, haja 
vista a desnecessidade do trato militar em uma atividade eminentemente civil. 

 
Por outro lado, sabedores do fato de que o crime de menor monta e o de 

oportunidade também são fatores que muito incomodam a população, pretendemos 
entregar às guardas municipais a competência para atuarem na prevenção ao delito, 
com a coordenação do novo dele gado de polícia, de maneira a elevar a segurança 
preventiva da população, na busca pela desmotivação do possível infrator. 

 
Cabe ressaltar que nenhum dos integrantes das atuais polícias civis ou 

militares ou corpos de bombeiros militares, sofrerão qualquer tipo de prejuízo 
remuneratório ou funcional. Muito pelo contrário, garantida a irredutibilidade de 
vencimentos ou subsídios, com o enxugamento das estruturas vigentes, possibilitará 
ao Estado a necessária revisão remuneratória a maior. 

 
Aliado a esse fato, a revisão remuneratória estará garantida pela também 

previsão da criação de fundo nacional, estadual e municipal de segurança pública, 
onde a União, os Estados e os Municípios destinarão percentual da sua arrecadação 
para esse fim. 

 
Desta sorte, acreditamos que, com esta proposta de emenda constitucional, 

enfrentaremos as principais mazelas que assolam as nossas atuais instituições 
policiais. 

 
A primeira e mais grave é dissonância das polícias na execução de ações 

que, por falta de comunicação, planejamento e comando único, acabam por se 
sobreporem, se anularem, despenderem esforços duplicados ou, o que é pior, 
rivalizarem-se; 

 
A segunda é a duplicidade das estruturas físicas e de equipamentos, fatores 

que demandam custeio e investimento dobrados, se refletindo em verdadeiro 
desperdício de dinheiro público, em especial em uma área tão carente de recursos 
que é a segurança pública. 

 
A terceira, por fim, se reflete nos constantes conflitos entre as polícias, seja 

de ordem laboral, onde uma invade a área de atuação da outra e nenhuma das duas 
acaba por atuar de forma eficiente; ou relativa ao constantes conflitos externos, até 
mesmo no interior desta Casa, onde interesses corporativistas impedem o avanço 
da legislação necessária à melhoria dos instrumentos de atuação do Estado contra o 
crime. 

 
Portanto, a modificação proposta nos parece se revelar em um modelo 

voltado para eficiência dos organismos responsáveis pele segurança pública, 
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necessário à resposta ao clamor da sociedade brasileira por um País com menos 
crimes e livre de impunidade.  

 
À vista do exposto, peço o apoio dos meus ilustres Pares à presente 

Proposta de Emenda à Constituição. 
 
Sala das Sessões, em        de        de 2009. 
 
DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
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ANEXO L- Proposta de Emenda à Constituição nº. 102/2011 
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ANEXO M- Proposta de Emenda à Constituição nº. 51/2013 
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ANEXO N-Decreto nº 43.245/04 
 
 

           Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 

Sistema LEGIS - Texto da Norma 

 

DEC:   43.245 

 

DECRETO Nº 43.245, DE 19 DE JULHO DE 2004. 

 

Aprova o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe 

confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado, regulamentando o artigo 35 da LEI 

COMPLEMENTAR Nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Militares da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar do Estado do Rio 

Grande do Sul, publicado em anexo ao presente Decreto. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário, especialmente o DECRETO Nº 43.053, de 23 de abril de 2004. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre,19 de julho de 2004. 

 

  

 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA BRIGADA MILITAR 

 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

[...] 

 
DA ADVERTÊNCIA 

Art. 10 - A advertência, forma mais branda das sanções, será aplicada ostensivamente, por 

meio de publicação em Boletim, e será registrada nos assentamentos individuais do 

transgressor. 

SEÇÃO II 

DA REPREENSÃO 

Art. 11 - A repreensão é sanção imposta ao transgressor de forma ostensiva, mediante 

publicação em Boletim, devendo sempre ser averbada nos assentamentos individuais do 

transgressor. 

[...] 

 

DO CANCELAMENTO E DA ANULAÇÃO 

Art. 60 - O cancelamento de sanção disciplinar consiste na retirada dos registros realizados 

nos assentamentos do Militar Estadual. 
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[...] 

 

Art. 72 - O elogio, que pode ser individual ou coletivo, é ato administrativo que coloca em 

relevo as qualidades morais e profissionais do servidor militar, podendo ser formulado 

independentemente da classificação de comportamento, com a devida publicidade e registro 

nos assentamentos. 

§ 1° - O elogio individual somente poderá ser reconhecido a Militares Estaduais que tenham 

se destacado na prática de ato em serviço ou ação meritória, onde os aspectos principais nele 

abordados serão referentes ao caráter, à coragem e desprendimento, à inteligência, às condutas 

civil e policial-militar, às culturas profissionais e gerais, à capacidade como instrutor, à 

capacidade como comandante e como administrador e à capacidade física. 

§ 2° - Só serão registrados nos assentamentos dos ME os elogios individuais obtidos no 

desempenho de funções próprias à Brigada Militar e concedidos por autoridades com 

atribuições para fazê-lo. 

§ 3° - O elogio coletivo visa a reconhecer os serviços prestados e a ressaltar as qualidades 

reveladas por um grupo de Policiais-Militares ou fração de tropa ao cumprir destacadamente 

uma determinada missão. 

§ 4° - Quando a autoridade que conceder o elogio não dispuser de Boletim para a publicação, 

esta deverá ser feita, mediante solicitação escrita, no da autoridade imediatamente superior. 

 [...] 

 

ANEXO I 

TIPOS TRANSGRESSIONAIS DISCIPLINARES 

 

I - São consideradas transgressões de natureza leve: 

[...] 

 

2. Deixar o subordinado de cumprimentar superior, uniformizado ou não, neste caso desde 

que o conheça, ou de prestar-lhe homenagens ou sinais regulamentares de consideração e 

respeito e o superior hierárquico, de responder ao cumprimento; 

 

3. Chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado ou a 

qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir; 

[...] 

 

7. Conversar ou fazer ruídos em ocasião, lugar ou hora imprópria; 

[...] 

 

9. Usar uniforme de forma inadequada, contrariando as normas respectivas, ou vestuário 

incompatível com a função, ou, ainda, descurar do asseio pessoal ou coletivo; 

[...] 

 

II - São consideradas transgressões de natureza média: 

[...] 
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2. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares, na esfera de suas 

atribuições; 

[...] 

 

14. Trabalhar mal, por falta de atenção; 

[...] 

 

22. Ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou gestos; 

 

23. Portar-se sem compostura em lugar público; 

[...] 

 

26. Freqüentar lugares incompatíveis com o seu nível social e o decoro da classe; 

[...] 

 

28. Responder de maneira desrespeitosa a superior, igual ou subordinado; 

[...] 

 

39. Concorrer para a discórdia ou desarmonia ou cultivar a inimizade entre camaradas; 

[...] 

 

III - São consideradas transgressões de natureza grave: 

[...] 

 

2. Faltar com a verdade; 

[...] 

 

7. Deixar de comunicar irregularidade que presenciar ou que tiver ciência; 

[...] 

 

9. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por 

subordinados que agirem em cumprimento de sua ordem; 

[...] 

 

18. Empregar violência no ato de serviço; 

[...] 

 

22. Ofender, provocar ou desafiar seu superior, igual ou subordinado, com palavras, gestos ou 

ações; 

[...] 

 

25. Ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em área policial-militar ou sob jurisdição 

policial-militar, publicação, estampa ou jornal que atente contra a disciplina ou a moral. 

[...] 

 

28. Apropriar-se de objetos pertencentes ao Estado ou a particulares, ainda que por seu valor 

não constitua crime; 

[...] 

 

41. Procurar desacreditar seu igual ou subordinado; 



221 
 

[...] 

 

60. Usar adereços ou similares não condizentes com os preceitos militares; 

 

61. Deixar de cumprir ordem regulamentar ou legal. 

[...] 
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ANEXO O- Lei nº. 10.991/97 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete de Consultoria Legislativa 

 

LEI Nº 10.991, DE 18 DE AGOSTO DE 1997. 

(atualizada até a Lei nº 11.736, de 13 de janeiro de 2002) 

 

Dispõe sobre a Organização Básica da Brigada 

Militar do Estado e dá outras providências.  

 

Art. 1º - A Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, é uma Instituição 

permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, destinada à 

preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio.  

 

Art. 2º - A Brigada Militar vincula-se, administrativa e operacionalmente, à Secretaria de 

Estado responsável pela Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Sul.  

 

Art. 3º - Compete à Brigada Militar:  

I - executar, com exclusividade, ressalvada a competência das Forças Armadas, a polícia 

ostensiva, planejada pela autoridade policial-militar competente, a fim de assegurar o 

cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;  

II - atuar preventivamente, como força de dissuasão, em locais ou área específicas, onde de 

presuma ser possível a perturbação da ordem pública;  

III - atuar repressivamente, em caso de perturbação da ordem pública e no  

gerenciamento técnico de situações de alto risco;  

IV - exercer atividades de investigação criminal militar;  

V - atuar na fiscalização e controle dos serviços de vigilância participar no Estado;  

VI - executar o serviço de prevenção e combate a incêndio;  

VII - fiscalizar e controlar os serviços civis auxiliares de combate 

a incêndio; 

VII - planejar, organizar, fiscalizar, controlar, coordenar, instruir, apoiar e reconhecer o 

funcionamento dos serviços civis auxiliares de bombeiros;  

(Redação dada pela Lei nº 11.736/02)  

VIII - realizar os serviços de busca e resgate aéreo, aquático e terrestre no Estado;  

IX - executar as atividades de defesa civil no Estado;  

X - desempenhar outras atribuições previstas em lei.  

XI - planejar, estudar, analisar, vistoriar,  

controlar, fiscalizar, aprovar e interditar as atividades, equipamentos, projetos e planos de 

proteção e prevenção contra incêndios, pânicos, desastres e catástrofes em todas as 

edificações, instalações, veículos, embarcações e outras atividades que ponham em risco a 

vida, o meio ambiente e o patrimônio, respeitada a competência de outros órgãos; (Incluído 

pela Lei nº  

11.736/02)  

XII - realizar a investigação de incêndios e sinistros; (Incluído pela Lei nº 11.736/02)  

XIII - elaborar e emitir resoluções e normas técnicas para disciplinar a segurança contra 

incêndios e sinistros; (Incluído pela Lei nº 11.736/02)  

XIV - avaliar e autorizar a instalação de sistemas ou centrais de alarmes privados contra 

incêndios, nos Órgãos de Polícia Militar (OPM) de Bombeiros, mediante a cobrança de taxas 
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de serviço não emergenciais, determinadas na Lei nº 10.987, de 11 de agosto de 1997, 

aplicando-se-lhes as penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.736/02)  

Parágrafo único - São autoridades policiais-militares o Comandante-Geral da Brigada Militar, 

os Oficiais, e as Praças em comando de fração destacada, no desempenho de atividade 

policial-militar no âmbito de suas circunscrições territoriais.  

 

Art. 4º - A Brigada Militar estrutura-se em órgãos de Direção, de Apoio e de Execução.  

 

§ 1º - Ao Comando-Geral, que é o órgão de Direção Geral da Brigada Militar, compete a 

administração da Instituição.  

§ 2º -Aos Departamentos, que são os órgãos de Apoio da Brigada Militar, compete o 

planejamento, a direção, o controle e a execução das diretrizes emanadas do comando da 

Instituição. 

§ 2º - Aos Departamentos e ao Comando do Corpo de Bombeiros - CCB, que são órgãos de 

apoio da Brigada Militar, compete o planejamento, a direção, o controle e a execução das 

diretrizes emanadas do Comando da Instituição.  

(Redação dada pela Lei nº11.736/02)  

§ 3º - Aos Comandos Regionais e aos órgãos de Polícia Militar (OPM), que são os órgãos de 

Execução da Brigada Militar, compete as atividades administrativo-operacionais 

indispensáveis ao cumprimento das finalidades da Instituição.  

§ 4º - Os órgãos de Polícia Militar (OPM) compreendem:  

I - OPM de Polícia Ostensiva;  

II - OPM de Bombeiros;  

III - OPM de Ensino;  

IV - OPM de Logística;  

V - OPM de Saúde;  

VI - OPM Especiais.  

 

Art. 5º - Os OPM têm criação, extinção, atribuições, estrutura,organização, efetivo, nível, 

subordinação e grau de comando fixados considerando-se os indicadores de segurança pública 

da respectiva circunscrição territorial e os indicadores específicos da Instituição.  

 

Art. 6º - O Comandante-Geral, Oficial do  último Posto da carreira do Quadro de Oficiais de 

Estado-Maior - QOEM, é a autoridade primeira da Instituição, competindo-lhe a sua 

administração, com os poderes e deveres inerentes à função.  

 

Art. 7º - O Comando-Geral compreende:  

I - o Comandante-Geral;  

II - o Subcomandante-Geral;  

III - o Conselho Superior;  

IV - o Estado Maior;  

V - a Corregedoria-Geral;  

VI - a Ajudância Geral;  

VII - o Gabinete do Comandante-Geral; e  

VIII - a Comissão de Avaliação e Mérito.  

 

Art. 8º - O Comandante-Geral é indicado pelo Secretário de Estado responsável pelos 

assuntos de segurança pública e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, 

competindo- lhe:  

I - a Coordenação geral das atividades da Instituição;  
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II - a Presidência da Comissão de Avaliação e Mérito;  

III - a Direção do Conselho Superior.  

 

Art. 9º - O Subcomandante-Geral é o substituto, nos seus impedimentos eventuais, do 

Comandante-Geral da Corporação, competindo-lhe igualmente as funções de assessorá-lo no 

cumprimento das atividades da Brigada Militar.  

Parágrafo único - O Subcomandante-Geral será indicado pelo Secretário de Estado 

responsável pelos assuntos de segurança pública, ouvido o Comandante-Geral, e nomeado 

pelo Governador do Estado.  

 

Art. 10 - Ao Conselho Superior, constituído pelos Coronéis da ativa em exercício na 

Instituição, cabe o assessoramento em assuntos de interesse da Corporação.  

 

Art. 11 - Ao Estado Maior da Brigada Militar, órgão de assessoramento do Comando-Geral, 

compete o estudo e o planejamento estratégico da Instituição.  

 

Art. 12 - O Estado Maior da Brigada Militar estrutura-se em:  

I - chefia; e  

II - seções.  

 

Art. 13 - Ao Chefe do Estado Maior compete:  

I - assessorar o Comandante-Geral; e  

II - coordenar, dirigir e controlar os trabalhos do Estado Maior.  

 

Art. 14 - A Corregedoria-Geral, diretamente subordinada ao Comandante-Geral é o órgão de 

disciplina, orientação e fiscalizaçãodas atividades funcionais e da conduta dos servidores da 

Instituição.  

Parágrafo único - Compete à Corregedoria-Geral:  

I - cumprir atividades que lhe seja 

m atribuídas pelo Comandante-Geral;  

II - exercer a apuração de responsabilidade criminal, administrativa ou disciplinar;  

III - fiscalizar as atividades dos órgãos e servidores da Brigada Militar, realizando inspeções e 

correições e sugerindo as medidas necessárias ou recomendáveis para a racionalização e 

eficiência dos serviços;  

IV - avaliar, para encaminhamento posterior ao Comandante-Geral, os elementos coligidos 

sobre o estágio probatório de integrantes da carreira de Servidor-Militar;  

V - requisitar, de qualquer autoridade, certidões, diligências, exames, pareceres técnicos e 

informações indispensáveis ao bom desempenho de sua função; e  

VI - elaborar o regulamento do estágio probatório dos servidores-militares.  

 

Art. 15 - A Ajudância-Geral tem a seu cargo os serviços administrativos do Quartel do 

Comando-Geral e o atendimento de suas necessidades em pessoal e material.  

 

Art. 16 - O Gabinete do Comandante-Geral, ao qual compete o assessoramento direto ao 

Comandante-Geral, é composto por:  

I - Chefia;  

II - Assessorias;  

III - Secretaria Executiva.  
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Art. 17 - À Comissão de Avaliação e Mérito, órgão de assessoramento permanente do 

Comandante-Geral nos assuntos relativos às carreiras de Oficiais e Praças da Instituição, 

compete o controle, avaliação e processamento das promoções.  

 

Art. 18 - Os Comandos Regionais, escalões intermediários de Comando, são os responsáveis 

em suas respectivas circunscrições territoriais pelas atividades administrativo-operacionais 

dos OPM que lhe são subordinados.  

§ 1º - Os Comandos Regionais, conforme a respectiva circunscrição territorial de atuação, 

podem receber denominações diferenciadas, em razão do efetivo e da sua destinação, que 

atendam às necessidades da segurança pública.  

§ 2º - Os Comandos Regionais podem ser dotados de Centro de Operações Policiais Militares.  

 

Art. 19 -Os Departamentos organizam, sob a forma de sistemas, as atividades de ensino, 

instrução e pesquisa, logística, patrimônio, saúde, administração financeiro-contábil, pessoal, 

informática e outras, de acordo com as necessidades da Instituição, compreendendo: 

 

Art. 19 - Os Departamentos e o Comando do Corpo de Bombeiros organizam, sob a forma de 

sistemas, as atividades de ensino, instrução e pesquisa, logística, patrimônio, saúde, 

administração financeiro-contábil, pessoal, informática, atividades de bombeiro e outras, de 

acordo com as necessidades de instituição, compreendendo: (Redação dada pela Lei 

nº11.736/02)  

I - Departamento de Ensino, órgão de planejamento, controle e fiscalização das atividades de 

ensino, instrução e pesquisa;  

II - Departamento de Logística e Patrimônio, órgão de planejamento, controle e fiscalização 

dos bens patrimoniais afetos à Instituição, competindo-lhe a aquisição, distribuição, 

manutenção e a contratação de todos os serviços;  

III - Departamento de Saúde, órgão de planejamento, controle e fiscalização das atividades de 

saúde da Instituição;  

IV - Departamento Administrativo, órgão de planejamento, controle, fiscalização, auditoria e 

execução das atividades financeiro-orçamentário-contábeis do pessoal; V - Departamento de 

Informática, órgão deplanejamento, controle e fiscalização dos sistemas informatizados da 

Instituição.  

VI - Comando do Corpo de Bombeiros, órgão de planejamento, controle, coordenação e 

fiscalização de todas as atividades técnicas de bombeiro.  

(Incluído pela Lei nº 11.736/02)  

 

Art. 20 - As funções de Comandante-Geral, de Subcomandante-Geral, de Chefe do Estado-

Maior, de Corregedor-Geral e de Diretores dos Departamentos são privativas do posto de 

Coronel do QOEM.  

§ 1º - A função de Diretor do Departamento de Saúde será exercida por um Coronel do 

Quadro de Oficiais Especialistas em Saúde - QOES.  

§ 2º - VETADO  

§ 3º - O preenchimento das funções nos OPM de Bombeiros ocorrerá, preferencialmente, por 

Oficiais detentores do Curso de Especialização em Bombeiros ou equivalente, por Oficiais 

pertencentes ao Quadro de Tenentes de Polícia Militar - QTPM - oriundos da Qualificação 

Policial Militar 2 - QPM-2 e, somente, por Praças Integrantes da mesma Qualificação. 

(Incluído pela Lei nº 11.736/02)  

 

Art. 21 - Os Departamentos da Brigada Militar poderão dividir-se em divisão, seção e setor, 

nesta ordem de hierarquia , com competências a serem discriminadas em regimento interno.  
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Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber, no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar de sua vigência.  

 

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 7.556, de 20 de 

novembro de 1981.  

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 18 de agosto de 1997.  

 

 

 

 

 


