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RESUMO 

 
Este trabalho monográfico teve por finalidade, a partir dos escritos de Axel 
Honneth, analisar a problemática que envolve o “reconhecimento” dos direitos 
policiais militares como forma de mostrarmos que, só é possível humanizar-se 
quando essa condição antes é vivenciada por quem deve legitimar tal 
processo. Assim, debruçamo-nos sobre alguns documentos da esfera intra 
corporis policial militar por acreditarmos que, mesmo passados vinte e cinco 
anos da consolidação da “Constituição Cidadã”, ainda estamos por enxergar no 
regime intramuros das casernas conflitos que envolvem o reconhecimento dos 
direitos dos profissionais PM’s devido às regras institucionais impostas. Desse 
modo, assevera-se pelo argumento de que, se os Direitos Humanos dependem 
de um processo de socialização que faça os indivíduos interiorizarem o 
significado da palavra respeito, no entanto, quando não se tem primeiramente 
seus próprios direitos respeitados, dificulta-se o processo de legitimação de 
uma educação e atuação com base em valores humanitários.  
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CARÍCIO, Priscilla Alves. “In the barracks teach them a lesson old to die for 
their country and live without reason'': a study on human rights and 
recognition in the military police profession. João Pessoa, 2014. Work 
Completion of course (Specialization in Public Security Human Rights). Federal 
University of Paraíba. 2014. 52p. 
 

ABSTRACT 
 

This monograph was intended, through Axel Honneth’s writings, analyze the 
problems involved in the "recognition" of the military police duties as a way to 
show that it is only possible to humanize when this condition before it is 
experienced by those who must legitimize such a process. Thus, we focused on 
some military police intra corporis documents because we believe that, even 
after twenty-fifth anniversary of consolidation of "Citizen Constitution", we are 
still seeing the intramural system of barracks conflicts involving the recognition 
of the rights of professionals PM's due to imposed institutional rules. Thus, 
asserts itself by the argument that if human rights depend on a process of 
socialization that make individuals internalize the meaning of respect, however, 
when you do not first have their own rights respected, hinders the process 
legitimation of an education and action based on humanitarian values. 
 
Keywords: recognition; respect; police. 
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Introdução 

 

Verifica-se que o Brasil demonstra, desde o início de sua formação histórica, 

sinais da natureza excludente que caracteriza sua sociedade até os dias atuais. O 

exercício de subjugação dos dominantes sobre os dominados parece ter tido início 

com o genocídio dos índios pelos “civilizados” e a escravização dos negros africanos, 

processo pelo qual o uso da violência fez parte das relações de trabalho 

(SKIDMORE, 1998). Daí por diante, tantas outras situações de preconceito e 

marginalização reproduzem tão somente efeitos de uma injustiça perpetuada 

historicamente, que se baseia na permanência de forma negativa e parcial da 

herança colonial, o que se traduz na dominação de elites conservadoras e 

reacionárias (DALLARI, 2007).  Por tal mote, percebe-se que perdura, pois, as 

referidas desigualdades até a contemporaneidade com a exclusão de grande parte 

da sociedade do sistema de garantias constitucionais. 

Além disso, sabe-se que a luta pelos Direitos Humanos em nosso país está 

atrelada à resistência de diversos setores da sociedade contra a opressão imposta 

pelo regime ditatorial entre 1964-1985. Nesse sentido, a abertura político-

democrática ensejada principalmente pela promulgação da Carta Constitucional de 

1988 colocou as instituições nacionais na busca da implementação dos novos 

preceitos voltados para princípios como a liberdade e a cidadania. 

Diante disso, interessante torna-se a discussão da premente humanização 

das instituições policias militares, haja vista que, no tocante às instituições de 

controle social militaristas, tidas muitas das vezes como principais violadoras de 

direitos humanos, acredita-se que, mesmo passados vinte e cinco anos da 

consolidação da “Constituição Cidadã”, ainda estamos por enxergar no regime 

intramuros das casernas conflitos que envolvem o reconhecimento dos direitos dos 

profissionais policiais militares devido às regras institucionais impostas. Desse modo, 

assevera-se pelo argumento de que, se os Direitos Humanos dependem de um 

processo de socialização que faça os indivíduos interiorizarem o significado da 

palavra respeito, no entanto, quando não se tem primeiramente seus próprios 

direitos respeitados, dificulta-se o processo de legitimação de uma educação e 

atuação com base em valores humanitários.   
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Desse modo, justifica-se a escolha do título do presente trabalho: “Nos 

quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão”, no 

sentido de compreender-se a condição que há por trás da farda forjada pelo 

militarismo, qual seja: a humanidade do policial militar, a qual precisa ser vivenciada 

por aqueles que devem legitimar valores de uma sociedade democrática de direito. 

O título escolhido é um trecho da música “Pra não dizer que não falei das flores”, 

uma canção escrita e interpretada por Geraldo Vandré por ocasião da ditadura 

militar brasileira, a qual foi censurada por ter se tornado um verdadeiro hino de 

resistência do movimento civil e estudantil que fazia oposição ao regime imposto, 

com a justificativa de que seus versos: “Há soldados armados, amados ou 

não/Quase todos perdidos de armas na mão/Nos quartéis lhes ensinam uma antiga 

lição/ de morrer pela pátria e viver sem razão”, representarem uma ofensa à 

instituição militar. 

Ademais, este estudo foi suscitado a partir das observações e das vivências 

intra corporis da autora como agente de Segurança Pública, ou melhor, como policial 

militar no Estado da Paraíba, onde exerce atualmente funções atinentes ao posto de 

Capitã na Polícia Militar do referido Estado. 

Para tanto, as experiências e reflexões adquiridas ao logo de dez anos no 

cotidiano intramuros da caserna PM passam aqui a serem tratadas por uma 

perspectiva objetiva, de modo que o campo das ciências sociais e jurídicas não 

impossibilita a relação que se estabelece entre o pesquisador e o seu mundo 

profissional, o que nos leva a seguir a assertiva de que é possível tornar o “familiar 

em exótico”.1 

Nesse percurso, este trabalho está alicerçado em três capítulos. No primeiro 

capítulo, retrocederemos aos acontecimentos históricos que desencadearam o 

surgimento dos Direitos Humanos no mundo, bem como destacarmos, no que tange 

aos direitos fundamentais da pessoa humana, os conceitos filosóficos da “razão” e 

do “respeito” a partir de Kant. Por esse escopo, temos que tais conceitos serviram 

para balizar os ideais que justificam os Direitos Humanos na tradição filosófica 

kantiana, o que nos permite aplicá-los à realidade vivenciada pelos policiais 

militares. 

                                                           
1
 Ver Da Matta (1978), Velho (1981), Mendonça (2010), Silva (2002), Souza (2012), França (2013a). 
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 Ademais, há ainda a pretensão, neste primeiro momento, da revisitação dos 

principais acontecimentos históricos que desencadearam a valorização de preceitos  

humanitários no Brasil, nesse sentido, busca-se rememorar como a eclosão dos 

Direitos Humanos, perpassa, necessariamente, as vivências da ditadura militar no 

país. O que se buscou, pois, foi a retomada desses valores fundamentais nas 

práticas institucionais nacionais, notadamente nas instituições policiais militares, 

uma vez que estas atravessaram um período caracterizado pela rigidez dos Atos 

Institucionais. No que concerne, atualmente, às instituições PM‟s, as mesmas se 

encontram regidas pela Constituição Cidadã de 1988, ou seja, em um Estado 

Democrático de Direito, no entanto, ainda baseiam-se nos mesmos regulamentos, 

sob regência dos princípios que vigoraram no regime de exceção. 

No capítulo 2, serão traçadas noções sociológicas sobre a Teoria Crítica 

surgida na Alemanha, a qual se notabilizou pelos pensadores da Escola de 

Frankfurt, entre os quais podemos destacar nomes como o de Horkheimer e Adorno, 

ambos seguidores de uma tradição voltada para o “hegelianismo de esquerda”.2 

Desse modo, mostrar-se-á a transição, por uma perspectiva de ordem moral, do 

pensamento de tradição marxista para o projeto filosófico defendido por uma teoria 

social pós-metafísica de luta por reconhecimento, cujo expoente encontra-se em 

Axel Honneth. 

E por falar em transição, trataremos sucintamente o que busca a chamada 

Justiça de Transição para as instituições nacionais. Uma vez que, é através do 

período transicional, que países como o Brasil, o qual vivenciou uma ditadura militar, 

através de esforços políticos e medidas jurídicas, buscam o alcance da Memória, da 

Verdade, da Justiça, da Reparação e a Reforma das suas instituições.  

Por fim, no capítulo 3, sob a perspectiva honnethiana, analisaremos algumas 

situações referentes às práticas cotidianas das Polícias Militares, o que nos leva a 

enxergar que, o não reconhecimento dos direitos policiais militares torna-se um 

obstáculo para que esses profissionais também não reconheçam o significado do 

que é respeitar e ser respeitado. Como efeito desse processo, ocorre o 

distanciamento entre servidores policiais militares e a população civil.  

Assim, este trabalho surge buscando sua justificativa na necessidade de se 

discutir as relações entre policiais militares no regime intramuros dos quartéis e as 

                                                           
2
 Para um melhor conhecimento ver Redyson (2011). 



13 
 

relações civil-militares no Estado Democrático de Direito, a fim de que Polícias 

Militares, a sociedade civil e a Academia possam caminhar juntos na tentativa de 

adequar o serviço de polícia a uma realidade próxima de uma democracia que tanto 

almejamos.   
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CAPÍTULO I 

Breve Histórico dos Direitos Humanos 

 

1.1. Entre revoluções e conquistas 

 

O surgimento dos Direitos Humanos é permeado pelo debate que remete a 

duas correntes, quais sejam: a Jusnaturalista e a Historicista. Segundo a primeira, 

representada por filósofos como Hobbes e Kant, desde a Antiguidade, todo ser 

humano tem direitos naturais implícitos encontrados em um Estado de Natureza e o 

papel do Estado é somente o de reconhecer tais direitos e não mais criá-los. Torna-

se claro, assim, o entendimento do que defende a referida corrente quando 

revisitamos a obra de Sófocles, intitulada Antígona3, no momento no qual a filha de 

Édipo deseja enterrar seu irmão, Polinices, mesmo indo de encontro à lei de 

Creonte, tornando-se latente a discussão, desde então, das leis naturais em 

contraposição às leis positivas. 

Já a corrente historicista se posiciona para o surgimento dos Direitos 

Humanos na Modernidade, representando fonte de seu desenvolvimento os 

acontecimentos históricos e os conflitos sociais, “por isso, a história conceitual, ou 

história das ideias, deverá ser lida sempre mostrando a relação e a vinculação com 

a história social” (TOSI, 2005, p. 107), estando sempre direcionada para uma técnica 

que foque nas forças sociais, ou seja, 

 
Melhor dizendo, por um método de estudo que procure compreender 
como, e por quais motivos reais ou dissimulados, as diversas forças 
sociais interferiram, em cada momento, no sentido de impulsionar, 
retardar ou, de algum modo, modificar o desenvolvimento e a 
efetividade prática do „direitos humanos‟ na sociedade. (TRINDADE, 
2002, p. 16). 

 

Partindo deste entendimento, parece-nos que foi como resposta aos horrores 

dos regimes totalitários, das duas grandes guerras mundiais, dos genocídios e 

extermínios de povos considerados “inferiores”, que surgiu no momento pós-guerras, 

                                                           
3

 Para conhecer a tragédia grega ver Sófocles Antígone (2005). Disponível em < 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/antigone.pdf>. 
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em 1945, a Organização das Nações Unidas - ONU e por ela instituída, três anos 

depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH. 

 

[...]Concebida como um ideal a ser atingido pelos 48 países 
signatários, a Declaração compreende direitos que envolvem a 
ordem individual (arts 3º a 11), do indivíduo em relação à sociedade 
e à propriedade (arts 12 a 18), das liberdades públicas e privadas 
(arts 18 a 21) e dos direitos socioeconômicos e culturais (arts 22 a 
27).[...] Ela, entretanto, não estava revestida de caráter obrigatório, 
tampouco jurídico. Foi necessário então que a ONU estabelecesse, 
por meio da sua Assembléia Geral, dois pactos internacionais, com 
força de tratados: o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e o 
de Direito Civis e Políticos, ambos aprovados em 1966. (OLYMPIO, 
2014, p.76).  

 

Assim sendo, fica evidente a importância do direito em sentido forte4 como 

esclarece Norberto Bobbio(1992), para a evolução na efetivação dos direitos. Sendo 

notória também a clara intenção dos legisladores da Carta da ONU de integrar os 

três lemas da Revolução Francesa de 1789, como continua nos esclarecendo 

Bobbio (2003): 

 

Não hesito em afirmar que a proclamação dos direitos humanos é um 
divisor de águas no curso histórico da humanidade no que se refere 
à concepção das relações políticas. E é um sinal dos tempos que, 
para tornar sempre mais irreversível esta inversão, se conjuguem até 
encontrar-se, sem se contradizerem, as três grandes correntes do 
pensamento político moderno: o liberalismo, o socialismo e o 
cristianismo social. (p. 206) 

 

Não sendo por acaso, pois, que se traçado um mapa das gerações de direitos 

humanos, podemos destacar: uma primeira dimensão, de efetividade forte e de 

natureza liberal, representada pelos direitos civis e políticos; uma segunda geração, 

de caráter socialista e efetividade mediana, ligada aos direitos sociais, econômicos e 

culturais e uma terceira dimensão com fraca efetividade, com viés cristão, 

relacionada a valores como a solidariedade e a fraternidade para uma nova ordem 

internacional. 

                                                           
4
 Aquele que se refere à tutela efetiva de um interesse ou de um bem, podendo ser reivindicado perante os 

Tribunais. Em contraposição, existe o direito em sentido fraco, os direitos morais, que independem de 
positivação. Diferenciação esta que não se trata, entretanto, de diminuir a importância de certos direitos, e 
sim, compreender a evolução dos direitos humanos.   
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A fim de exemplificar o que está sendo dito acima, destaca-se o artigo 1º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos5 que reza: “todas as pessoas nascem 

livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e de consciência 

e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade” (grifos 

nossos). 

Retomando o debate das duas correntes que discutem a origem dos Direitos 

Humanos, cabe-nos ainda salientar, localizada a discussão agora dentro do que 

preconiza o artigo 1º do dispositivo legal acima citado, o tão latente entrelaçamento 

entre os pensamentos desenvolvidos nas duas doutrinas, fato este observado na 

positivação, em um documento legal internacional, de uma referência jusnaturalista 

quando prevê que todos os indivíduos nascem livres (grifos nossos). 

Ademais, para além da afirmação das contribuições das principais doutrinas 

políticas ocidentais que confluíram na Declaração Universal de 1948 e do debate 

entre as correntes que dialogam sobre as origens dos Direitos Humanos a fim de 

reconstruir a sua história conceitual, se faz necessário lembrar que estes são frutos 

também de uma história social. Tal história desenvolveu-se mediante o embate das 

lutas e manifestações sociais, através das quais foram vislumbrados e conquistados 

lentamente os instrumentos e as garantias jurídicas de proteção dos Direitos 

Humanos indispensáveis para a efetivação dos direitos fundamentais.    

Assim, analisando criticamente o percurso histórico dos Direitos Humanos e a 

fundamentação dos movimentos sociais envolvidos nesse processo, imbuídos da 

invocação dos Direitos Humanos para legitimar a vitória desses direitos, em uma 

verdadeira reformulação histórica, temos que “as mesmas ações que, vistas da 

perspectiva de outras concepções de dignidade humana, eram ações de opressão 

ou dominação, foram reconfiguradas como ações emancipatórias e libertadoras, se 

levadas a cabo em nome dos direitos humanos” (SANTOS, 2013, p. 46).  

Portanto, em complemento ao que foi exposto anteriormente, e diante da 

indagação de Trindade: “O que pretendiam e por quais causas lutavam aqueles 

franceses que, em nome dos direitos humanos, fizeram uma revolução tão 

sangrenta? Contra que lutavam?” (TRINDADE, 2002, p. 18), impossível não 

ponderar conforme Boaventura de Sousa (2013, p. 42): “Será a hegemonia de que 

goza hoje o discurso dos direitos humanos o resultado de uma vitória histórica ou, 

                                                           
5
 Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitos humanos.php>. 

http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitos%20humanos.php
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pelo contrário, de uma derrota histórica?” Afinal, segundo Tosi (2005), ao discorrer 

sobre a afirmação histórica dos direitos humanos, tem-se que “essa história é 

complexa, ambígua, ao mesmo tempo de emancipação e opressão, de inclusão e de 

exclusão, eurocêntrica e cosmopolita, universal e particular” (p.108) 

No entanto, o que não pode ser esquecido são as conquistas, notadamente 

no que concerne aos instrumentos de proteção dos direitos humanos, sejam eles 

gerais ou especiais, entre os quais existe uma relação de complementaridade e 

harmonia.  

No primeiro grupo encontram-se o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, o segundo Protocolo Facultativo contra a 
Pena de Morte e o Pacto Internacional e o Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No segundo figuram, entre 
outras, a Convenção para a Prevenção e Repressão ao crime de 
Genocídio, a Convenção Internacional contra a Tortura, a Convenção 
sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, a 
Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e a 
Convenção sobre os Direitos da Criança. (AMARAL JÚNIOR, 2013, 
p.488). 

 

No entendimento de Amaral Júnior (2013) o que diferencia o grupo geral do 

especial é a forma como é concebida a proteção aos sujeitos jurídicos tutelados. Os 

instrumentos gerais tratam o homem como sujeito abstrato, merecendo tratamento 

igualitário, sem discriminação, já as convenções especiais enxergam as diferenças e 

as especificidades, decorrentes de gênero, raça ou qualquer outra condição que 

torne essencial a observação de modo peculiar. Trata-se, pois, de buscar a 

isonomia, a real igualdade de condições, tal qual descreve com maestria o sociólogo 

Boa Ventura de Sousa Santos: 

 

Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; 
e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça 
as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades. (SANTOS, 2003, p. 56).  

 

No mais, há de ser lembrada também a influência iluminista principalmente no 

século XVIII, que acabou por consolidar ideais como o de progresso e felicidade 

atrelados à razão de modo que, por esse prisma, para Kant (1784), em sua obra 

“Ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita”, “a razão é a 

faculdade de ampliar as regras e os propósitos do uso de todas as suas forças muito 
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além do instinto natural, e não conhece nenhum limite para seus projetos” (p. 5). 

Dentro de uma visão cosmopolita, como verdadeiro cidadão do mundo, o filósofo 

enxerga o indivíduo voltado para um propósito maior: o uso da razão nas 

disposições naturais humanas. Desta forma, partindo de um entendimento desta 

história universal como sendo um percurso natural do progresso da razão, 

 
[...] temos que reconhecer que foi a partir desse pensamento racional 
que se desenvolveu ideais como o progresso, a felicidade, a 
liberdade e o desenvolvimento humanos, todos esses elementos 
amadurecidos dentro do processo de modernidade (FRANÇA, 
2013b, p. 62). 

 

Nesse sentido, o que estava em jogo era a busca por uma sociedade voltada 

para o desenvolvimento material e moral dos homens mediante a razão e, 

consequentemente, a condução da sociedade por parâmetros racionais fez eclodir o 

entendimento de que é necessário aos homens estabelecer direitos fundamentais 

que garantam a paz e a harmonia sociais. Se a razão tornou-se o elemento principal 

para a manutenção da crença de que os homens poderiam respeitar uns aos outros 

por um princípio de igualdade jurídico-estatal sem que um homem se torne um meio 

para o alcance dos objetivos de outrem, o surgimento das instituições modernas, ao 

contrário, trouxe-nos outra perspectiva com o desenvolvimento de organizações 

baseadas em princípios racional-burocráticos, impessoais e hierárquicos, entre as 

quais podemos encontrar as atuais Polícias Militares. E, por esse foco, a garantia 

dos Direitos Humanos nessas organizações passou a ser um problema a ser 

debatido atualmente. 

 

1.2. A luta pelos direitos humanos no Brasil 

Para entender o motivo pelo qual a estrutura social brasileira desenvolve 

tantas assimetrias, primeiro deve-se rememorar suas raízes, pois, na verdade, está 

na origem da formação brasileira o histórico de injustiças e desrespeitos aos direitos 

fundamentais da pessoa humana. Primeiro, pode-se falar do efeito do nosso 

“descobrimento”, onde as primeiras vítimas foram os índios, mais tarde, da 

escravidão dos negros africanos que datou oficialmente até o ano de 1888, através 

da qual “por toda a parte a relação de trabalho dependia do uso ou ameaça do uso 

de violência (pelo senhor e/ou autoridades do Estado)” (SKIDMORE, 1998, p. 34). 
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Daí por diante, tantas outras situações de preconceito e marginalização reproduzem 

tão somente efeitos de uma injustiça histórica, tal qual Dallari (2007) descreve como 

a “permanência parcial de uma herança colonial negativa, preservando-se em 

pontos substanciais a dominação de elites conservadores e reacionárias” (p. 29). 

Ainda neste sentido, esclarece Skidmore (1998) que, 

 
Embora a elite tenha sempre preferido ver seu país como 
fundamentalmente não-violento, esta é uma leitura muito imprecisa 
da história brasileira. A escravidão, por exemplo, fora baseada na 
brutalidade física que incluía mutilação, espancamentos impiedosos 
e execução, e havia se mantido no Brasil até 1888 (o trabalho 
forçado de índios amazônicos continuou ainda por mais tempo), 
durando mais do que em qualquer outro lugar das Américas. (p. 245) 
  
 

Além disso, legou-se também, por ocasião da ocupação do território brasileiro, 

com a distribuição das capitanias hereditárias, o sistema de grandes latifúndios e as 

grandes famílias de proprietários, semeando desde então a distinção de classes: 

dominante e dominada, bem como a diferenciação das regiões brasileiras, sendo 

notório o atraso das regiões Norte e Nordeste, diante da dinâmica e 

desenvolvimento do Sul e Sudeste do país. 

Desta forma, desde a época da colonização, a história nacional convergiu 

para uma estrutura regida pelos interesses das elites e autoridades privadas locais. 

Nesse entendimento, Silva (2005) afirma que, 

 

Na dispersão do poder político durante a colônia e na formação de 

centros efetivos de poder locais, se encontram os fatores reais do 

poder, que darão a característica básica da organização política do 

Brasil na fase imperial e nos primeiros tempos da fase republicana, e 

ainda não de todo desaparecida: a formação coronelística oligárquica. 

(p. 72) 

 
 

Neste sentido, as relações de poder escravocratas, autoritárias e excludentes 

desenvolvidas desde as origens do Brasil, definiram, através do mesmo processo, 

os integrantes das classes dominantes e dominadas, tendo sido originado um 

sistema diferenciado de justiça, reforçada por esta estrutura social hierárquica 

brasileira. Pois bem, avançando-se ainda mais no contexto histórico, para que se 

inicie uma reflexão sobre o Regime Militar, já que se busca rememorar como a 

eclosão dos Direitos Humanos no Brasil, perpassa, necessariamente, pelas 
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vivências da ditadura no país, é necessário conhecer que o regime miliciano, 

implantado no Brasil a partir de 1964, foi marcado por um ordenamento jurídico que 

legitimava práticas institucionais que restringiam e violavam diversos direitos e 

garantias dos cidadãos. O paradoxo que surge nesse processo é que existia o 

discurso estatal de que o governo agia em defesa da democracia e dos direitos 

humanos - tendo sido característicos os Atos Institucionais como principal força 

normativa. O Ato Institucional número cinco (AI-5), por exemplo, instaurou poderes 

totais ao Presidente da República, representando o ápice da legitimação da violência, 

da intolerância e da repressão do Estado Brasileiro, tal qual descreve Skidmore 

(1998) 

 

O Brasil era uma ditadura autêntica. O Congresso foi fechado 
(embora não abolido) e todos os crimes contra a segurança nacional 
passaram a ser doravante da alçada da Justiça Militar. A censura foi 
introduzida, visando especialmente à televisão e ao rádio. [...]. 
Escuta telefônica, violação de correspondência e denúncias por 
informantes tornaram-se lugar comum. As aulas nas Universidades 
eram controladas e uma onda de expurgos atingiu os principais 
docentes (p. 232). 
 
 

 Ademais, eram comuns as perseguições, as cassações de direito, as prisões, 

a tortura, os sequestros, os assassinatos, o exílio. Ocorreu que “a neblina ganhava 

forma e conteúdo enquanto encobria o precipício do autoritarismo e rompia os 

limites do Estado de direito” (VIOLA, 2007, p. 126), e inúmeros são os relatos dos 

que vivenciaram a ditadura militar no Brasil. A propósito, o livro “68 – a geração que 

queria mudar o mundo”, o qual foi organizado por Eliete Ferrer, reproduz uma 

compilação de narrações de uma centena de ex-militantes políticos que combateram, 

ao longo dos anos, as práticas do regime ditatorial.  

  
Já sobre a afirmação histórica dos direitos humanos no Brasil, não diferente 

da forma como eclodiram os preceitos humanísticos no mundo, pelo menos em sua 

forma institucionalizada, por ocasião da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em 1948, tem-se que o processo é ambíguo, se caracterizando como de 

emancipação e opressão ao mesmo tempo - incluindo e excluindo. Afinal, para a 

realidade brasileira, a qual vivenciava um Estado Militar que se dizia defender a 

democracia, 
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Definitivamente, o conceito de direitos humanos mudava de mãos. 
De fonte justificadora do Golpe de Estado passava ao controle do 
movimento social, ao qual fornecia novos caminhos, entre eles a 
defesa das liberdades civis, a democracia como misto de 
representação, participação e a promessa de igualdade e justiça 
social (VIOLA, 2007, p.127).  
 
 

 Nesse passo, com o passar dos anos, o movimento social foi vagarosamente 

ganhando força e, em plena ditadura militar, inicia sua defesa aos direitos humanos 

e à cidadania, defendendo a (re)organização da sociedade civil, de uma constituinte 

soberana e de eleições diretas. 

 Por esse esteio, a Carta Constitucional de 1988 representa, pois, o marco da 

institucionalização dos direitos humanos no Brasil, simbolizando a interrupção de um 

processo autoritário e repressivo que perdurou no país de 1964 a 1985 e, 

constituindo o início de uma transição democrática, pautada em direitos 

fundamentais e garantias individuais, além de direitos coletivos e difusos. 

 Não por acaso, a Constituição Cidadã, como ficou conhecida a nova ordem 

jurídica de 1988, estabelece como cláusula pétrea6, conforme preconiza o artigo 60, 

§4º, inciso IV, os direitos e garantias individuais. E Frise-se, além disso, que o 

referido dispositivo legal constitucional reza, no artigo 5º, §1º, o princípio da 

aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, 

sendo implementado, pois, um constitucionalismo concretizador dos direitos 

fundamentais, 

  

Inadmissível, por consequência, torna-se a inércia do Estado quanto 
a concretização de direito fundamental, posto que a omissão estatal 
viola a ordem constitucional, tendo em vista a exigência de ação, o 
dever de agir no sentido de garantir direito fundamental (PIOVESAN, 
2003, p. 330). 

 
 

Assim sendo, verifica-se que o país demonstra, depois da subjugação dos 

índios pelos “civilizados” e a escravização dos negros africanos, a 

contemporaneidade com a exclusão de grande parte da sociedade do sistema de 

garantias constitucionais, de forma que, 

                                                           
6
 O §4º, do artigo 60, ainda estabelece como cláusulas pétreas: I-A forma Federativa de Estado; II-O 

voto direto, secreto, universal e periódico; e III- A separação dos poderes. São consideradas o núcleo 
intocável da Constituição Federal de 1988, sendo vedada a possibilidade de deliberação de proposta 
de emenda com tendência a extinção de qualquer uma delas. 
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Torna-se razoável supor que, com relação aos DH, há no espaço 
social brasileiro alguns elementos que se consolidaram no passado 
próximo, e que ainda se fazem presente a ponto de sinalizarem que 
o espaço público é um laboratório de práticas e de exercício social 
que nos faz passear à borda do precipício (VIOLA, 2007, p.128-129). 

 
Trazendo a discussão para as práticas institucionais nacionais, notadamente 

para as instituições policiais militares em nosso país, inseridas em um processo de 

abertura político-democrática e de reformulações para que se adequassem ao 

regime democrático vigente, tem-se que, exigir dos profissionais policiais a 

interiorização e prática de princípios como liberdade e cidadania coloca-se a 

exigência, também, de que os policiais militares vivenciem tais práticas no ambiente 

e nas relações intramuros das casernas. 

Não obstante, o que ocorre é um paradoxo entre o que se exige dos policiais 

militares em suas atuações na sociedade e o que eles experienciam nos quartéis, 

pois, tal qual descreve Muniz (2008) o que se desenvolve no universo da cultura 

profissional PM é “um mundo de obrigações refratário às conquistas cidadãs”. O que 

resta aos policiais militares nessa conjuntura diz respeito a uma adequação 

superficial com o Estado Democrático, onde se tem como função precípua legitimar 

valores humanitários na sociedade sem ao menos ser experimentada tal realidade 

na sua formação e no seu vivenciar dentro dos quartéis de polícia, fomentando, 

ainda mais, entre a classe policial militar, o fortalecimento da perversa opinião de 

que os Direitos Humanos servem somente para proteger os bandidos.  

Diante da negação contínua em democratizar algumas instituições ainda 

engessadas pelo regime ditatorial vivido no Brasil entre 1964-1985, a exemplo das 

instituições policiais militares, parece- nos salutar tomar nota das lições de José 

Damião de Lima Trindade, que nos ensina que, 

 
 

Parece claro que os oprimidos, os exploradores e humilhados de 
todos os tempos sempre estiveram „preparados‟ para obter liberdade, 
igualdade, respeito- quase nunca deixaram de aspirar a isso ou de 
lutar por isso. Uma outra parte da humanidade – os que foram, são 
ou pensam que poderão vir a ser beneficiários da exploração, 
opressão ou intolerância que exercem – é que parece estar sempre 
„despreparada‟ para aceitar que aquela maioria tenha acesso a tudo 
isso (2002, p. 17). 
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Entendemos, pois, que sem o respeito aos direitos fundamentais do policial 

militar, não haverá o sentimento por parte deste como pertencente a uma sociedade 

democrática de direitos, já que “as relações de poder existentes na instituição 

produzem no sujeito policial o sentimento de impotência diante das ordens 

recebidas” (RIQUE; SANTOS, 2004, p. 151), submetendo o agente de segurança 

pública “a um conjunto de forças impostas em um campo hierárquico no qual ele é o 

elemento mais frágil” (Ibidem, p.151). Tal fato descortina-se como vetor de 

interferência direta na qualidade da prestação dos serviços à comunidade, pois, 

 
 

A forte hierarquia existente na instituição, na qual ele é o último 
elemento da cadeia, parece ser extrapolado para a sociedade. 
Reprimido na instituição, ele pode afirmar seu poder na sociedade, à 
qual muitas vezes ele provoca medo e exerce a repressão. (RIQUE; 
SANTOS, 2004, p.152). 
 

 Um registro claro de que essa convivência interna tensa, com práticas que 

violam os direitos fundamentais refletem diretamente na sociedade é o estudo do 

professor Adriano Oliveira, fruto de uma experiência em sala de aula com policiais 

militares, que “demonstra claramente que os policiais justificam suas ações violentas 

no espaço público e, consequentemente, na sociedade civil pelas „práticas internas‟ 

da instituição” (OLIVEIRA, 2002, p. 200). 

Com efeito, nos dizeres de Bobbio (1992) “o problema grave do nosso tempo, 

com relação aos direitos do homem, não é mais o de fundamentá-los, e sim o de 

protegê-los” (p. 25). Resta-nos, pois, concordar com a assertiva do filósofo e jurista, 

endossando ainda mais o pensamento de que o Estado precisa se adequar às 

necessidades dos cidadãos, relacionadas à manutenção dos direitos individuais, 

justificando a sua existência enquanto ente balizador da vida em sociedade ao rever 

práticas institucionais por ela utilizadas, através de seus poderes, que não 

coadunam com os preceitos humanitários. Por fim, diante dessa problemática, afinal: 

em um novo contexto de Defesa Social, ditado sob a tônica de um dito Estado 

Democrático de Direito, já andam em sintonia os Direitos Humanos e as Polícias 

Militares? E mais, em meio a essa problemática, como compreendermos o que vem 

a ser o “reconhecimento” dos direitos dos policiais militares e qual a sua importância 

para a efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros? 
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CAPÍTULO II 

Pressupostos Teóricos da Escola de Frankfurt e Teoria social da luta por 

reconhecimento 

2.1. Fundamentos e percurso teórico da luta por reconhecimento 

 

A Teoria Crítica, desenvolvida entre os pensadores do que ficou conhecido 

como Escola de Frankfurt, nasceu na Alemanha como um movimento intelectual que 

fundamentou críticas à razão que dá sustento à Modernidade. O marco da origem de 

tal posicionamento teórico nos remete ao ano de 1937, quando foram apresentadas 

as bases teóricas desse movimento através da publicação de um artigo intitulado 

Tradizionelle und kritische Theorie (Teoria tradicional e Teoria crítica), de Max 

Horkheimer. Para Nobre (2003), a Teoria Crítica “não se limita a descrever o 

funcionamento da sociedade, mas pretende compreendê-la à luz de uma 

emancipação ao mesmo tempo possível e bloqueada pela lógica própria da 

organização social vigente” (p. 9). Desse modo,  

 

Por se tratar de um „projeto científico‟ que habilita suas formulações 
por meio de uma„filosofia social‟, a Teoria Crítica surge, portanto, 
como tentativa de estabelecer parâmetros que pudessem realizar um 
programa teórico interdisciplinar que abarcasse a crítica filosófica 
com as diversas ciências empíricas, de forma a basear-se no 
materialismo marxista (FRANÇA, 2013, p. 64). 
 
 

Entretanto, devido às lacunas deixadas por autores como Horkheimer e 

Adorno (considerados como autores da 1ª geração da Escola de Frankfurt) e 

Habermas (que passou a ser visto como representante da 2ª geração), Axel Honneth 

pôde desenvolver um projeto teórico direcionado para pontos que estabelecem “a 

afirmação de uma razão universal que torna inteligíveis os movimentos sociais; a 

atuação em desconformidade a esta razão como fundamento de uma patologia; e 

um interesse emancipatório identificado como um sofrimento” (BATISTA, 2012, p. 

15). Nesse esteio, o crítico alemão encontrou o vetor passível de experimentação 

para formular a sua teoria social, já que pressupõe como força emancipatória um 

outro sofrimento social a ser identificado, diferente daquele estabelecido pelo 
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materialismo histórico marxista como sendo um sofrimento decorrente de uma 

desigualdade social, sentido pela classe proletária, até porque  

 
Por conta disso, quando a classe proletária transformou seu 
sofrimento em apoio à ascensão do fascismo, o conteúdo positivo 
inicialmente assumido pela teoria crítica tornou-se inadequado à 
compreensão e transformação da sociedade; a história havia 
mostrado a incorreção da teoria (BATISTA, 2012, p.15) 

 

Ademais, Habermas já havia concluído, partindo da constatação de que o 

Estado já havia passado a regular o capitalismo, “que as duas tendências 

fundamentais para a emancipação presentes na teoria marxista - a do colapso 

interno, em razão da queda tendencial da taxa de lucro, e aquela da organização do 

proletariado contra a dominação do capital – tinham sido neutralizadas” (NOBRE, 

2003, p. 15). Neste sentido, pois, o que era pensado como prioridade até então, 

enquanto havia o predomínio do marxismo e a influência de Rawls na América, 

como uma ideia influente de justiça, vislumbrando uma igualdade social através de 

uma redistribuição das necessidades materiais, passou a ser discutido, por Axel 

Honneth, em uma ideia nova. “Seu objetivo normativo não mais parece ser a 

eliminação da desigualdade, mas a anulação da degradação e do desrespeito, suas 

categorias centrais não são mais a „distribuição igual‟ ou a „igualdade econômica‟, 

mas „dignidade‟ e „respeito‟” (HONNETH, 2007, p. 79).  

  Desta feita, estava posta uma verdadeira redefinição para a fundamentação 

dos Direitos Humanos, com destaque para o sentido valorativo da dignidade e do 

reconhecimento da pessoa humana. Seria esta fundamentação decorrente de uma 

nova sensibilidade moral por parte da sociedade, na qual os indivíduos devem ser 

respeitados em suas diferenças, levando em conta aspectos simbólicos e 

multiculturais. Segundo o próprio Honneth (2007, p. 79), “Nancy Fraser forneceu 

uma fórmula sucinta, quando se referiu a essa transição como uma passagem da 

„redistribuição‟ para o „reconhecimento‟”. 

Nesse direcionamento, a concepção de sociedade a partir das concepções da 

Teoria Crítica possuía dois extremos, quais sejam: disposições econômicas postas e 

a socialização do indivíduo; e nada mais entre eles no papel da mediação. Tal fato 

define o que Axel Honneth chama “déficit sociológico da Teoria Crítica”. Em seu 

projeto sobre uma teoria social crítica, Honneth (2007) busca o resgate do projeto 

filosófico hegeliano de uma luta por reconhecimento de modo que, “tal fato não é de 
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se estranhar, já que Hegel une pretensões estritamente universalistas com a 

preocupação permanente com o desenvolvimento do indivíduo, do singular” 

(NOBRE, 2003, p. 17).  

Entretanto, seria deficitário utilizar o modelo de Hegel como estímulo para o 

desenvolvimento de uma teoria social de teor normativo baseado apenas em 

fundamentos especulativos. A partir deste ponto, pois, surge o grande desafio, a 

necessidade de reconstruir a tese hegeliana aliada a uma psicologia social 

empiricamente sustentada, a fim de desemaranhar as difíceis afirmações sob novas 

condições teóricas. 

 Assim, Honneth faz uso das produções de outros saberes empíricos para 

fundamentar sua tese e, “a preocupação primária da psicologia social de G. H. Mead 

é explicar o processo pelo qual emerge no indivíduo a consciência de si” (BATISTA, 

2012, p.18). Desta forma, a nova teoria social crítica desenvolvida por Honneth 

dialoga com a sociologia e busca, na psicologia social de G.H. Mead, a sustentação 

de suas premissas metafísicas, são elas: 

 

 A dependência do „eu‟ de um reconhecimento intersubjetivo, a 
existência de diferentes dimensões de reconhecimento, de acordo 
com o nível de autonomia garantido ao indivíduo; e o entrelaçamento 
entre estas diferentes dimensões de reconhecimento e uma luta ética 
(Ibidem, p. 18). 

 

Neste sentido, sua teoria representaria, pois, uma tentativa de constituir uma 

ponte entre a ideia original de Hegel e a proposta intelectual encontrada na 

psicologia social de George Herbert Mead, “visto que seus escritos permitem traduzir 

a teoria hegeliana da intersubjetividade em uma linguagem teórica pós-metafísica” 

(HONNETH, 2003, p.123). Ademais, “o conceito geral que Mead escolhe para 

caracterizar uma tal consciência do próprio valor é o de „autorrespeito‟” (Ibidem, 

p.137) e este “depende de que nós nos vejamos como cidadãos seguros de si” 

(Ibidem, p.138). Assim, 

 

A experiência de ser reconhecido pelos membros da coletividade 
como uma pessoa de direito significa para o sujeito individual poder 
adotar em relação a si mesmo uma atitude positiva; pois, 
inversamente, aqueles lhes conferem, pelo fato de saberem-se 
obrigados a respeitar seus direitos, as propriedades de um ator 
moralmente imputável. (Ibidem, p. 139).  
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O pensamento de Mead coincide com o de Hegel na afirmação da 

necessidade de se expressar positivamente as diferenças individuais entre os 

cidadãos de uma coletividade, além disso, enxergam com certa semelhança a 

evolução moral das sociedades, alcançada por modificações advindas de uma luta 

através da qual os indivíduos buscam sem cessar a ampliação dos direitos que lhes 

são intersubjetivamente garantidos. Assim sendo,  

 

Mead estabelece um vínculo sistemático entre o afluxo ininterrupto 
do „Eu‟ e o processo de vida social, adicionando o grande número de 
divergências morais à soma de uma força histórica: em toda época 
histórica acumulam-se novamente antecipações de relações de 
reconhecimento ampliadas, formando um sistema de pretensões 
normativas cuja sucessão força a evolução social em seu todo a uma 
permanente adaptação ao processo de individuação progressiva. 
(HONNETH, 2003, p. 144).  

  

Desta forma, direcionado também pela visão de subjetividade proposta por 

Hegel, Honneth inova em uma concepção intersubjetiva para a relação entre o 

indivíduo e a comunidade e vice-versa, posicionando o conflito social como objeto 

central da Teoria Crítica, embora endossando a versão hegeliana de uma luta por 

reconhecimento: 

 

Ela contém a ideia audaciosa e desafiadora de que o progresso ético 
ocorre ao longo de uma série de etapas, com padrões de 
reconhecimento cada vez mais exigentes, que são mediados por 
lutas intersubjetivas, nas quais os sujeitos tentam ganhar aceitação 
para reivindicações a respeito de sua própria identidade. 
(HONNETH, 2007, p.83).  

 

Assim, para Honneth, a formação da identidade dos indivíduos integrantes de 

uma comunidade é tida como produto de um histórico pré-estabelecido de relações 

de reconhecimento existentes. Existindo, pois, três dimensões diferenciadas de 

reconhecimento, apesar de totalmente interligadas, quais sejam: o modo peculiar do 

reconhecimento que ocorre no interior da família, ligada ao afeto, gerando uma 

confiança em si; o reconhecimento social, através de um respeito solidário,  

decorrendo em uma autoestima; e por fim, pelo reconhecimento específico das leis é 

desenvolvido um autorrespeito, através do qual o indivíduo é reconhecido como 

autônomo e moralmente imputável. “No entanto, é somente nas duas últimas 
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dimensões que Honneth vê a possibilidade de a luta ganhar contornos de um conflito 

social” (NOBRE, 2003, p. 18). 

Nesse contexto, urge resgatarmos o processo histórico de formação 

organizativa das PM‟s para compreendermos a posteriori como as proposições de 

Honneth podem ser utilizadas para a contradição que envolve os direitos dos 

policiais militares. 

 

2.2. Como tudo começou para as Polícias Militares 

 

Primeiramente, fazendo uma breve retrospectiva, faz-se necessário conhecer 

que o nascimento das Polícias Militares tem ligação direta com a instalação da Corte 

Portuguesa no Brasil, em 1808, na cidade do Rio de Janeiro, e posterior criação da 

Intendência Geral da Polícia da Corte e da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia. 

Esta última trazendo em seu escopo toda a natureza do serviço policial militar tão 

conhecido até os dias atuais, por sua natureza militar, baseada na hierarquia e 

disciplina, e responsabilidade direta no patrulhamento das ruas do Brasil Imperial. 

Desse modo, essa é a origem do caráter militarizado da polícia ostensiva no Brasil, 

ou seja, das polícias militares estaduais - como são conhecidas atualmente - as 

quais, desde a Constituição de 1946, são responsáveis pela manutenção da ordem 

pública.  

Além disso, avançando um pouco mais além da discussão da formação 

histórico-legal das Polícias Militares e, adentrando nas questões sociológicas que 

envolvem a relação polícia e sociedade, Bicalho (2005), através de uma 

compreensão foucaultiana de conceber condições e relações de poder, afirma que o 

contexto histórico brasileiro estabeleceu as chamadas “classes perigosas”, ou seja, 

os descartáveis, perigosos e inaceitáveis, que seriam representados ora nos 

escravos, ora nos “bandos de capoeiras” ou “vagabundos”, determinando assim, 

desde cedo, que pobres e excluídos seriam sempre alvo certo para os agentes de 

segurança pública, por representarem ameaça contínua para a sociedade como um 

todo, já que “[...] a ideia de pobreza passa a ser vinculada à cultura do crime e da lei” 

(DIAS, 2010, p. 224). 

 Por esse esteio, endossando ainda mais a afirmação da transformação do 

mundo social do pobre em uma discussão no campo criminal, Dias (2010) sinaliza 
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que “a representação social de „vagabundo‟ alcançou um público amplo como a 

figura do andarilho, do camponês ao perder seu vínculo com a terra, e mesmo dos 

artesãos que não tinham seu trabalho socialmente valorizado” (p. 223).  Dessa 

forma, constata-se que a realidade social do pobre é vinculada à questão criminal, 

“de forma estereotipada, pejorativa e discriminatória, o qual passou a ser produzido 

e tipificado pelo discurso da ordem como criminoso” (Ibidem, p.224). Assim, 

 

O papel inicial da polícia como agente disciplinador voltado contra 
escravos deixou um legado persistente de práticas e técnicas 
policiais e atitudes hostis entre a polícia e os setores da sociedade 
considerados inferiores – problema que ameaçava a manutenção da 
situação econômica e social do país, além da prevenção da estrutura 
de hierarquia, dominação e subordinação existente (BICALHO, 2005, 
p.30-31). 
 

Nesse diapasão, por ocasião da Primeira República (1889-1930), o discurso 

político da democratização já objetivava a legitimação de novas estratégias de 

controle social disciplinadoras e, muito embora tenha ocorrido nesta época a 

separação entre as Polícias Civil, criada em 1907,e a Polícia Militar, surgida em 

1920,  

Os registros desse período demonstram que, na prática, o aparelho 
policial continuava meramente repressivo, tendo a violência como 
método de controle das ditas „classes perigosas‟, ou seja, negros, 
desempregados, pobres e também os anarquistas e marxistas, já 
demonstrando a função de controle político que viria a orientar o 
aparelho policial. (ALMEIDA, 2009, p. 242-243). 
 
 

Prosseguindo com um pouco mais de história, entre os anos 1945-1964, o 

Brasil viveu uma época de “redemocratização”, entretanto o dispositivo policial 

continuava sem sofrer nenhuma alteração substancial em sua estrutura e 

funcionalidade, tendo se destacado nessa época pela criação do DOPS 

(Departamento de Ordem Político e Social) e do “Esquadrão da Morte”, ambos, 

segundo Almeida (2009), “seriam muito úteis ao autoritarismo militar que se 

anunciava” (p.243). 

Convém ressaltarmos que a Polícia Militar, por ocasião da Ditadura Militar, em 

total subordinação ao Exército Brasileiro, haja vista a criação da Inspetoria Geral das 

Polícias Militares (IGPM) em 1967, era utilizada amplamente, como principal 

instrumento repressivo do país. Nesse contexto, o Decreto – Lei nº 667/1969 passou 

a regulamentar a função de coordenação e controle do Exército sobre as Polícias 
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Militares, papel este que abrange “organização, legislação, efetivos, disciplina, 

adestramento e material bélico das corporações estaduais, todos assuntos 

gerenciados pela IGPM” (BRASIL, 2008, p.138). Desta feita,  

 
O atrelamento das Polícias Militares brasileiras ao Exército torna-se 
mais forte, conjuntamente com o modelo disciplinar de organização, 
e as instituições estaduais se consolidam como forças auxiliares e 
reservas do Exército. [...] As Polícias Militares passaram a 
desempenhar o serviço de manutenção da ordem pública, mas sem 
perder as características militares e disciplinares do Exército. 
(FRANÇA, 2012a, p. 53). 

 

Assim sendo, embora não tenham sido poucos os pactos e convenções 

internacionais de Direitos Humanos7 dos quais o Brasil se propôs a participar, o país, 

em contrassenso, vivenciava duramente as práticas do Estado repressor, tendo se 

destacado a Polícia Militar em um papel inverso ao qual deveria realizar, desde a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que deveria ser o da 

promoção dos direitos humanos. Desse modo, “uma polícia que havia sido criada e 

treinada para garantir a ordem interna, dentro da lógica do combate ao inimigo, 

mostrou-se adequada para garantir o combate aos guerrilheiros e opositores do 

regime.” (BRASIL, 2008, p.138). Desse modo, mais uma vez fica estigmatizado o 

alvo das instituições policiais e “para o que” e “para quem” era realizado o controle 

social, na garantia do status quo e, “isto contribuiria para a visão inadequada de 

segurança pública não como serviço público voltado para o cidadão, mas como 

matéria voltada a garantir a segurança do Estado” (Ibidem, p.142). Advoga-se, 

portanto, a favor de que sejam reapreciados os titulares de direitos e o objeto da 

segurança e não, somente, que sejam realizadas as suas relocações.  

No transcorrer do processo de redemocratização do país, a Constituição 

Federal de 1988, no artigo 144, continua a estabelecer que cabem às polícias 

militares o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública, além disso, 

reza no mesmo dispositivo legal, que as mesmas permanecem como forças 

auxiliares e reservas do Exército, juntamente com o corpo de bombeiros militares. 

Ainda nesse contexto, 

 

                                                           
7
 Como por exemplo, a Carta das Nações Unidas, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
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A partir de 1988, a IGPM foi substituída pelo Comando de Operações 
Terrestres (Coter). O Coter é um órgão operacional e dirigido por um 
general de exército. A IGPM era um órgão burocrático e foi 
comandada por um general-de-brigada ou de divisão. Sob este 
prisma, o controle do Exército sobre as PMs aumentou no período 
“democrático”. (ZAVERUCHA, 2010, p. 53). 
  

 

Nesse sentido, é necessário frisar que “as democracias traçam uma linha 

clara separando as funções da polícia das funções das Forças Armadas” 

(ZAVERUCHA, 2010, p. 52). No Brasil, entretanto, ainda presenciamos nas ruas 

muito mais uma tropa do que uma polícia, trata-se, pois, de uma estrutura militar 

fazendo o papel de polícia. Ademais, estabelecendo a Constituição Cidadã, no art. 

142, que é função das Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer das Forças, a manutenção da lei e da ordem, entramos em 

outro contrassenso, “em uma democracia o poder não é deferido a quem tem força, 

mas, ao contrário, a força é colocada ao serviço do povo” (Ibidem, p. 48). Portanto, 

foram conferidos poderes constitucionalmente previstos às Forças Armadas a fim de 

que estas, de acordo com a sua conveniência, os utilize em nome da lei e da ordem, 

tratando-se, pois, do poder demonstrando como pode confundir, a qualquer tempo, o 

direito e a ausência dele. Nos dizeres de Zaverucha (2010), “Há, deste modo, uma 

espada de Dâmocles fardada pairando sobre a cabeça dos poderes constitucionais” 

(p. 49).   

Cessadas a intolerância e as práticas violadoras de direitos humanos 

características do regime ditatorial, por força de uma nova ordem constitucional, 

mais coerente seria a modificação estrutural e legal de quem mais violou os direitos 

fundamentais da pessoa humana - embora legitimado pelo monopólio da violência 

do Estado Militarizado - a fim de haver uma remodelação para a sua atuação em um 

Estado Democrático. Entretanto, por ocasião do Processo Constituinte, na 

elaboração da Constituição Federal de 1988, “o tema da segurança pública ficou a 

cargo da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança” 

(BRASIL, 2008, p.139), sendo que, “em princípio o tema deveria caber à Comissão 

de Organização dos Poderes e Sistema de Governo” (Ibidem, p.139). Desse modo, 

a Subcomissão presidida pelo deputado Ricardo Fiúza, apresentou um desequilíbrio 

de convidados para as sessões públicas previstas, ocorrendo que dos 28 

convidados somente 3 deles se propuseram a discutir sugestões de mudanças nas 
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relações civil-militares. Portanto, embora se alegue que houve o patrocínio de 

debates, “contudo, dada a natureza dos debatedores, um resultado pró-manutenção 

constitucional dos interesses militares era previsível.” (ZAVERUCHA, 2010, p. 47). 

Assim sendo,  

 

Todo o movimento de esquerda pela cidadania, pelos direitos, pelo 
Estado democrático, tinha contraposição muito forte não só do lobby 
das Forças Armadas, mas também dos policiais militares e dos 
delegados de polícia. Essas três corporações atuaram de maneira 
muito ativa na Constituinte no sentido de preservarem suas 
atribuições e garantias(BRASIL, 2008, p.141).   

 
 

Desta forma, observa-se que para o tema da segurança pública não houve 

ruptura, mas sim, tão somente, uma manutenção da aparelhagem repressiva 

formulada pelo regime ditatorial. Com isso, conclui-se que as polícias militares que 

atualmente trabalham nas ruas, na defesa dos direitos de todos os brasileiros, 

tiveram origem como tal no ápice da ditadura militar. Diante desse fato, torna-se 

premente a discussão sobre a lógica militar aplicada à atividade policial militar na 

prevenção da violência e da criminalidade, afinal parece-nos destoante uma 

realidade vinculada à outra, na medida em que 

 

O policial que age na rua deve ter consciência de sua função 
preventiva e deve ter iniciativa, e não somente, dever disciplina e 
obediência a um superior. A sua atuação não deve estar 
fundamentada em princípios bélicos, ligados à lógica de guerra e 
combate ao inimigo, mas na proteção aos cidadãos de maneira 
democrática e equitativa (BRASIL, 2008, p.152). 
 

 Assim, não se pode esquecer que a Constituição Federal de 1988 continua 

omissa quanto a uma das principais características do Estado Moderno, qual seja: a 

nítida separação entre a força responsável pela defesa externa e a força 

encarregada pela manutenção da ordem interna. Neste sentido, observa Zaverucha 

(2010) que ”a Constituição menciona a palavra guerra dez vezes (art 5º, 21º, 22º, 

42º, 49º, 84º, 137º, 148º; 154º) e o termo conflito apenas uma única vez, no artigo 

138. É a concepção da defesa do Estado prevalecendo sobre a defesa do cidadão.” 

(p.69). 

Ainda nesse sentido, em pesquisa realizada na Polícia Militar do Estado do 

Ceará, Diógenes e Barreira (2013) ratificam o pensamento da incompatibilidade do 
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militarismo à natureza do serviço policial, já que, torna-se evidente que “a 

militarização da polícia, compreendida como a sujeição a uma rigorosa 

regulamentação interna, afeta o policiamento por ela desenvolvido, uma vez que 

este exige de seus subordinados mais autonomia do que o militarismo permite” (p. 

3). 

 Para tanto, além da discussão da militarização da atividade policial e da sua 

subordinação ao Exército Brasileiro, parece-nos indiscutível a necessidade de 

adentrarmos no regime intramuros dos quartéis das polícias militares, a fim de 

compreendermos as relações de poder perpetuadas nas vivências dos policiais 

militares durante suas formações como profissionais das instituições militares8 e nas 

práticas e regras institucionais impostas 9  aos mesmos em nome do respeito à 

hierarquia e disciplina. Observa-se, pois, o desencontro que há entre o discurso e a 

prática reproduzidos no contexto policial militar, sobretudo quando se fala em 

direitos humanos. 

Portanto, de acordo com os nossos propósitos, destacamos a correlação entre 

o autorrespeito estudado por Honneth (2007), observado pela esfera jurídico-moral e 

a realidade vivenciada pelos policiais militares. Por esse mote, servem-nos de 

referência alguns documentos próprios à instituição PM10, os quais carregam em si 

prescrições normativas que direcionam o comportamento dos policiais em suas 

relações cotidianas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ver França (2012b). 

9
 Ver, por exemplo, Muniz (2008), Moura (2010) e Carício & França (2013). 

10
 Utilizamos aqui documentos pertencentes à Polícia Militar da Paraíba. 
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CAPÍTULO III 

A (Re)forma das Polícias Militares 

 

 3.1. Justiça Militar Estadual como herança do período militar 

 

Nos tempos da ditadura militar, em meados de 1973, um preso 
político uruguaio, Juan José Noueched, sofreu uma sanção de cinco 
dias: cinco dias sem visita nem recreio, cinco dias sem nada, por 
violação do regulamento. Do ponto de vista do capitão que aplicou a 
sanção, o regulamento não deixava margem de dúvida. O 
regulamento estabelecia claramente que os presos deviam caminhar 
em fila e com as mãos nas costas. Noueched tinha sido castigado 
por estar com apenas uma das mãos nas costas. Noueched era 
maneta. Tinha sido preso em duas etapas. Primeiro tinham prendido 
seu braço. Depois, ele. O braço caiu em Montevidéu. Noueched 
vinha escapando, correndo sem parar quando o policial que o 
perseguia conseguiu agarrá-lo e gritou: „Teje preso‟, e ficou com o 
braço na mão. O resto de Noueched caiu preso um ano e meio 
depois, em Paysandú. Na cadeia, Noueched quis recuperar o braço 
perdido: - Faça um requerimento – disseram a ele. Ele explicou que 
não tinha lápis: - Faça um requerimento de lápis – disseram. Então 
passou a ter lápis, mas não tinha papel. – Faça um requerimento de 
papel – disseram a ele. Quando finalmente teve lápis e papel, 
formulou seu requerimento de braço. Tempos depois responderam. 
Não. Não era possível: o braço estava em outro expediente. Ele tinha 
sido processado pela justiça militar. O braço, pela justiça civil. 
(GALEANO, 2012, p. 60). 
  

 A “criminação” militar11, como é conhecido o enquadramento do fato à lei, ou 

noutras palavras, como se dá a interpretação de eventos como crimes militares, 

representa mais um desdobramento da subordinação das polícias militares ao 

Exército Brasileiro. Ocorre que, os policiais militares, por ocasião de cometimento de 

crimes, são julgados tanto por parte da justiça comum, como por parte da justiça 

militar estadual, a depender da natureza do tipo penal. Apesar de muito se entender 

a alegação de que por conta do corporativismo há uma certa complacência com os 

crimes cometidos contra o cidadão, há de se convir também que da mesma forma 

há uma vulnerabilidade da base da cadeia hierárquica das polícias militares, na 

medida em que cabem aos superiores hierárquicos esse enquadramento do fato à 

lei, processo este que não poucas vezes ocorre de forma arbitrária e parcial. É o que 

se percebe com o que ocorreu a Juan José Noueched na história contada por 

Galeano, quando por ocasião da sua criminação militar, no entendimento do capitão 

                                                           
11

 Ver Diógenes & Barreira (2013). 
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que aplicou a sanção, não havia dúvidas: o maneta deveria caminhar em fila com as 

duas mãos nas costas. O regulamento estabelecia e assim deveria ser cumprido. 

Neste sentido, já ponderou Moura (2010), por ocasião de uma análise do ponto de 

vista ético do Regulamento Disciplinar do Estado da Paraíba:  

 

O referido regulamento não estabelece, objetivamente, os critérios 
para definição da classificação da transgressão quando da aplicação 
de penalidades, possibilitando que juízos de valor e critérios 
subjetivos sejam construídos e usados distintamente nos 
julgamentos e punições, embora no art. 33 conste a prescrição de 
que a aplicação da punição deve ser feita com justiça, seriedade e 
imparcialidade. (p.250)  

 

A propósito, convém estabelecer as diferenças entre as transgressões 

disciplinares, tipificadas como tal nos Regulamentos Disciplinares das Polícias 

Militares em espécie, e os crimes militares, tipos penais preconizados no Código 

Penal Militar. Tomando como base a Polícia Militar da Paraíba, as primeiras são 

apuradas por meio de procedimentos administrativos como o FATD (Formulário de 

Apuração de Transgressão Disciplinar) e a Sindicância, a depender da gravidade da 

transgressão, já os últimos são diligenciados através da abertura de IPMs (Inquéritos 

Penais Militares). Em todo caso, nas três situações, a abertura do procedimento se 

dá através da publicação em Boletim da Instituição12 de uma Portaria que designa o 

policial militar responsável pelo feito, o que deverá ser um oficial de posto superior 

ao do policial que está sendo investigado. 

O Código Penal Militar, estatuto próprio das Forças Armadas, o qual foi 

instituído por força do Decreto-lei 1.001, de 21 de outubro de 1969, prevê os ilícitos 

penais militares e as suas respectivas penas. Nesse sentido, “este código 

institucionaliza uma moralidade militar bastante diferente das de outras agências 

policiais do País e a grande maioria de suas normas definem crimes militares, 

servindo de base para um processo de incriminação militar” (DIÓGENES; 

BARREIRA, 2013, p 3-4). Sobre as observações realizadas na Polícia Militar do 

Ceará, Diógenes e Barreira (2013) apontam,  

 

                                                           
12

 Documento Oficial através do qual são noticiados os fatos inerentes ao policial militar, tais quais: 
concessão de férias, licenças especiais, transferências, punições, autorizações, bem como os demais 
atos administrativos da Instituição. 
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[...] Para a existência de forte insatisfação dos policiais da base da 
corporação (principalmente, soldados e cabos) com os efeitos do 
CPM. Isso é verificável em contextos nos quais as praças têm 
oportunidade de se pronunciar sem os embaraços da hierarquia 
interna, bem como, nos discursos dos representantes das 
associações de praças. Não é difícil destacar das falas destes, 
argumentos como “nós poderíamos servir melhor à população longe 
das amarras das leis militares”. A despeito disto e de o CPM ser um 
elemento relevante para a formação do ethos policial militar, por 
vezes, sua função para a estruturação da PM não tem sido 
suficientemente problematizada nas pesquisas que a têm por objeto 
ou o policiamento por ela realizado. (p. 5). 
 
 

Por sua vez, o Código de Processo Penal Militar13, estabelece o processo de 

incriminação policial militar, ou seja, todo o caminho legal a ser percorrido a fim de 

buscar a verdade dos fatos que envolvem o ilícito penal militar. Desta forma, é o 

CPPM que também prevê a competência dos oficiais das instituições militares para o 

exercício da polícia judiciária militar, seja através do APF (Auto de Prisão em 

Flagrante), no caso de o policial militar se encontrar em flagrante delito, seja por 

ocasião do já mencionado IPM (Inquérito Policial Militar). Sobre o julgamento destes 

feitos, já a nível de Auditoria Militar, ainda reza o CPPM a formação dos conselhos 

de sentença, os quais deverão ser compostos por um juiz togado e quatro juízes 

militares, sendo que o requisito adotado para ser um juiz militar é possuir o posto 

superior ao do policial que está sendo julgado. Assim, 

 

Os dispositivos de criminação militar que passam pela Auditoria têm 
como alvo de investigação um número bem maior de praças que de 
oficiais. Na verdade, as praças respondem por mais de 90% de todos 
os procedimentos que deram entrada na Auditoria. Aliás, 
levantamento anterior sobre o principal dispositivo de criminação 
militar, o IPM, aponta esta mesma tendência (DIÓGENES & 
BARREIRA, 2013, p 12). 
 

Desta forma, pode-se observar que tanto a “criminação” como a incriminação 

militar dos policiais estaduais sofrem forte influência da forma como sentem, 

enxergam e pensam os oficiais das instituições policias militares, posicionando as 

praças em local de extrema vulnerabilidade. Nesse sentido, mais uma vez, a 

Constituição Federal de 1988, não instituiu mudanças que repercutissem avanços 

diante da negação contínua em democratizar algumas instituições ainda engessadas 

pelo regime ditatorial vivido no Brasil entre 1964-1985.  

                                                           
13

 Decreto-Lei nº 1.002, datado de 21 de outubro de 1969. 
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A Constituição Cidadã, portanto, manteve regulamentações de 1970, 
ano de promulgação do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e 
de 1978, quando o STF decidiu que o policial militar, se comete crime 
no exercício do policiamento, deve ser julgado pela justiça especial. 
(BRASIL, 2008, p.155). 
 

Outrossim, nesse entendimento, convém enxergarmos que o regime militar 

encontrou artifícios para se dissolver completamente, permanecendo em nossa 

estrutura jurídica e em nossas práticas. Muito embora não queiramos confundir 

nossa semidemocracia com uma ditadura, trata-se de lembrar das marcas que ela 

arrasta até os dias atuais e ponderarmos de que forma ela atrasa nossa vivência 

democrática de forma legítima e efetiva. 

 

A nova Constituição descentralizou poderes e estipulou importantes 
benefícios sociais similares às democracias mais avançadas. No 
entanto, uma parte da Constituição permaneceu praticamente 
idêntica à Constituição autoritária de 1967 e à sua emenda de 1969. 
Refiro-me às claúsulas relacionadas com as Forças Armadas, 
Polícias Militares estaduais, sistema judiciário militar e de segurança 
pública em geral. (ZAVERUCHA, 2010, p. 45).  

 

Pois bem, é através do período transicional que países como o Uruguai e 

Brasil, os quais vivenciaram ditaduras institucionais de natureza militar, através de 

esforços políticos e da sociedade civil, bem como mediante medidas jurídicas, 

buscam o alcance da Memória, da Verdade, da Justiça, da Reparação e a Reforma 

das instituições, objetivando um processo de reconstituição de um sistema de 

governo democrático e a instauração do Estado de Direito. Um dos exemplos 

nacionais mais recentes nesta temática foi a sanção da lei brasileira que criou a 

Comissão Nacional da Verdade, a qual tem como função precípua o esclarecimento 

dos crimes cometidos durante o regime militar. 

Assim, a justiça de transição “como a concepção de justiça associada a 

períodos de mudança política” (TEITEL, 2011, p. 135), enxerga a necessidade de 

reconhecer a falência de algumas instituições inseridas na nova ordem 

constitucional, para as quais planeja extinção ou reformas. Neste sentido, devem-se 

centralizar esforços no sentido de “transformação do aparato de segurança do 

estado repressivo e na instauração de procedimentos e práticas de democracia 

cidadã” (ARTHUR, 2001, p. 105), haja vista que “após um período de conflito 

generalizado e violações em massa é de vital importância tomar medidas para 
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reformar as instituições estatais a fim de restaurar a confiança dos cidadãos nela e 

no governo em seu conjunto” (ZYL, 2001, p. 64). 

Nesse entendimento, parece-nos premente a necessidade de que esse 

período transicional, notadamente na sua vertente voltada para a reforma nas 

instituições, reproduza mudanças efetivas nas vivências dos policiais militares, seja 

nos efeitos das relações de poder patrocinadas pelos pilares da hierarquia e 

disciplina, seja nos valores implícitos estabelecidos nos Regulamentos Disciplinares 

dessas instituições militares. São exatamente nessas situações, de acordo com as 

nossas pretensões, que será estabelecida a relação direta com a categoria 

reconhecimento de Honneth, essencialmente na importância do respeito à dignidade 

humana do policial militar, a fim de que, uma vez desenvolvida e vivenciada pelo 

próprio PM o autorrespeito, possa ele mesmo legitimar tal valor na sociedade. 

 

3.2. Reconhecimento, Autorrespeito e as Polícias Militares  

 

Sixto Martínez fez o serviço militar num quartel de Sevilha. 
No meio do pátio desse quartel havia um banquinho. Junto ao 
banquinho, um soldado montava guarda. Ninguém sabia por que se 
montava guarda para o banquinho. A guarda era feita porque sim, dia 
e noite, todas as noites, todos os dias, e de geração em geração os 
oficiais transmitiam a ordem e os soldados obedeciam. Ninguém 
nunca questionou, ninguém nunca perguntou. Assim era feito, e 
sempre tinha sido feito. E assim continuou sendo feito até que 
alguém, não sei qual general ou coronel, quis conhecer a ordem 
original. Foi preciso revirar os arquivos a fundo. E depois de muito 
cavoucar, soube-se. Fazia trinta e um anos, dois meses e quatro 
dias, que um oficial tinha mandado montar guarda junto ao 
banquinho, que fora recém pintado, para que ninguém sentasse na 
tinta fresca. (GALEANO, 2012, p. 62) 

 

Apesar da distância temporal e territorial da história narrada por Galeano, 

fatos semelhantes são vivenciados ainda hoje nas instituições militares do país. Os 

recém-chegados são treinados para obedecer, cumprindo às ordens dadas, não 

cabendo explicações e/ou indagações aos que comandam. Já esclarece Foucault 

(2011, p. 164) que, “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”.  

Não há espaços para a criatividade e para a liberdade, inovar é sinônimo de 

subversão e insubordinação. As indagações são vistas como “ponderações”, já que 



39 
 

o militar deve cumprir ordens sem questionar, gerando, portanto, situações como a 

mencionada por Eduardo Galeano, caracterizando tais instituições como impositoras 

de regras, legítimas ou não, sem fundamentação ou justificativas plausíveis.  

Como exemplo, e ao destacar nossas observações e vivências profissionais 

na Polícia Militar da Paraíba, podemos afirmar que existe processo análogo no qual, 

os lemas que identificam a boa convivência entre os diferentes graus hierárquicos 

estabelecidos (Oficiais e Praças) consolidam-se como: “militar tem direito a não ter 

direitos”, “o militar é superior ao tempo e inferior a bosta”, “o mundo gira e o 

Cadete14 se vira”.  

Além disso, não são raros os casos em que o policial militar é cerceado da 

sua liberdade, pela conhecida prisão administrativa, estando preso ou detido nos 

quartéis de polícia, por fatos enquadrados como transgressões disciplinares, sendo 

estas normatizadas pelo Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM).15  

 No artigo 13 do referido diploma legal define-se a transgressão militar como 

“qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais-

militares, na sua manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação 

contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, 

desde que não constituam crime” (RDPM, 1981, p. 6). São exemplos de 

transgressões militares:  

 

018 – Não cumprir ordem recebida; [...] 042 – Portar-se sem 
compostura em lugar público; 043 – Freqüentar lugares 
incompatíveis com o seu nível social e o decoro da classe; [...]111 – 
Embriagar-se ou induzir outro à embriaguez, embora tal estado não 
tenha sido constatado por médico; [...] 113 – Usar, quando 
uniformizado, barba, cabelos, bigode ou costeletas excessivamente 
compridos ou exagerados, contrariando disposições a respeito. 
(RDPM, 1981, p. 21-29). 

 

Ao todo, são cento e vinte seis itens previstos em um Anexo I do 

Regulamento como transgressões militares, e além desses, o artigo 14 preconiza 

ainda como transgressões: 

 

Todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de 
transgressões do Anexo I, que afetem a honra pessoal, o pundonor 

                                                           
14

 Designação do aluno policial militar em formação para ser Oficial. 
15

Utilizamos aqui o RDPM da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Disponível em 
<http://www.pm.pb.gov.br/download/Decreto_8962-1981_Regulamento_Disciplinar_da_PMPB.pdf>. 

http://www.pm.pb.gov.br/download/Decreto_8962-1981_Regulamento_Disciplinar_da_PMPB.pdf
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policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras 
prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e 
regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens 
de serviço estabelecidas por autoridades competentes”. (RDPM, 
1981, p. 6). 

 

Diante das informações nas citações acima expostas, algumas inquietações 

nos ocorrem. Elas podem ser explicitadas pelas seguintes indagações: afinal, diante 

da subjetividade humana, no que consistem a honra pessoal, o pundonor policial 

militar, o decoro da classe? A definição de “lugares incompatíveis” e “compostura” 

para uma pessoa necessariamente são assim definidas para outras?  O sentimento 

de dever mencionado é o de quem e para quem? Ações, omissões ou atos 

praticados contra as regras e ordens de serviço de que natureza? (Ilegais? 

Arbitrárias? Abusivas?). Desta forma, nenhum policial militar poderá aderir à religião 

muçulmana e nenhum muçulmano poderá ser policial militar, já que a barba é 

proibida na instituição? E o respeito ao direito constitucional da liberdade religiosa? 

Aliás, pelos itens 069 e 070, os autores deste trabalho já poderiam ser 

julgados como transgressores ao escrever este artigo, a depender da interpretação 

do julgador, já que também são transgressões disciplinares  

 

069 - Dar conhecimento de fatos, documentos ou assuntos policiais-
militares a quem deles não deva ter conhecimento e não tenha 
atribuição para neles intervir; 070 - Publicar ou contribuir para que 
sejam publicados fatos, documentos ou assuntos policiais-militares 
que possam concorrer para o desprestígio da corporação ou firam a 
disciplina ou a segurança. (RDPM, 1981, p. 25). 
 

 Neste sentido, convém mencionarmos a análise do Regulamento Disciplinar 

da Polícia Militar da Paraíba, do ponto de vista ético, realizada por Moura (2010), 

através da qual foi indagado: “quais são os valores expressos em palavras ou 

subentendidos nas normas desse diploma legal a que estão submetidos praças e 

oficiais dessa corporação policial-militar?” (p.246). Como resposta, sendo parte da 

sua consideração final, Moura (2010) afirma que esses valores 

 

[...] se apresentam como incompatíveis com a dimensão ética dos 
direitos humanos por não consagrar no seu campo normativo a 
cidadania e a dignidade da pessoa humana, conforme prescreve o 
Estado Democrático de Direito na Carta Constitucional de 1988. 
Nesse sentido, não vislumbramos, no estatuto normativo em vigor, 
possibilidades de estabelecimento e implementação de uma cultura 
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dos direitos humanos e dos seus valores no conjunto da prática 
institucional. (p.253) 

 

Desta forma, em visível afronta ao Estado Democrático de Direito, vê-se que 

ao invés de mencionar categorias como cidadania, direitos humanos e dignidade, o 

documento normativo regulamenta, pois, um mando daquele que detém poder e 

uma submissão por parte de quem deve cumprir as ordens, ações estas balizadas 

pelos pilares da hierarquia e da disciplina, decorrendo disto, relações jurídicas 

desiguais entre os integrantes da instituição policial militar. Endossando esse 

pensamento, no âmbito do direito, Honneth (2003) afirma que é somente na 

observação e no reconhecimento do outro generalizado como portador de direito 

que “nós podemos nos entender também como pessoa de direito, no sentido de que 

podemos estar seguros do cumprimento social de algumas de nossas pretensões.” 

(p.179). O mesmo teórico afirma ainda que “uma forma tradicional de 

reconhecimento jurídico já concede ao sujeito uma proteção social para a sua 

dignidade humana” (HONNETH, 2003, p. 181). No entanto, para a realidade policial 

militar, o que se observa é justamente o oposto, já que os documentos jurídicos que 

o diferenciam do civil colocam o militar em uma categoria “especial” e, justamente 

por essa razão, vivencia-se preceitos como cidadania e liberdade de forma 

diferenciada.  Esse contexto nos remete a mais uma história contada por Galeano 

por ocasião da ditadura militar instalada na América Latina: 

 

Tito Sclavo conseguiu ver e transcrever alguns boletins oficiais do 
cárcere chamado Libertad, nos anos da ditadura militar uruguaia. 
São atas de castigo: condena-se ao calabouço os presos que 
tenham cometido o delito de desenhar pássaros , ou casais, ou 
mulheres grávidas, ou que tenham sido surpreendidos usando uma 
toalha estampada de flores. Um preso, cuja cabeça estava, como 
todas, raspada a zero, foi castigado por entrar despenteado no 
refeitório. Outro, por passar a cabeça por baixo da porta, embora 
embaixo da porta houvesse um milímetro de luz. Houve calabouço 
para um preso que pretendeu familiarizar-se com um cão de guerra, 
e para outro que insultou um cão integrante das Forças Armadas. 
Outro foi castigado porque latiu como um cão sem razão justificada. 
(GALEANO, 2012, p. 61). 

  

 Outrossim, ainda sobre os valores preconizados no RDPM, estabelecendo 

um paralelo entre hierarquia, disciplina, ordem e poder tem-se que  
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É próprio da ordem que ela não admita nenhuma resistência. Não se 
pode discuti-la, explicá-la ou colocá-la em dúvida. Ela é concisa e 
clara, pois precisa ser entendida de imediato. Uma hesitação 
qualquer em sua recepção prejudica-lhe a força. A cada vez que sua 
repetição não se faz acompanhar de seu cumprimento, ela perde 
algo de sua vida; passado algum tempo jazerá no chão, esgotada e 
impotente, e, sob tais circunstâncias, o melhor é não reanimá-la. 
(CANETTI, 1995, p. 304). 
 

Talvez dessa afirmação se justifique o jargão militar: “Missão dada é missão 

cumprida”, não havendo espaço algum para indagação ou dúvida - a fim de que não 

se perca a força – cabendo, tão somente, a quem se submete, uma ação automática 

de cumprir ordens, como bom filho da hierarquia e da disciplina, conforme descreve 

GROS (2009) ao dizer que, “ao soldado não se pedem senão vigilância cega e 

mínima dos automatismos e dos hábitos, a obediência irrefletida” (p. 63). Ele é 

somente uma parte da engrenagem maior, sendo a que sofre a maior pressão por se 

localizar na base da pirâmide hierárquica, não havendo de considerar “suas 

faculdades morais senão à obediência cega, absoluta àquilo que lhe era ordenado e 

cuja razão última não podia perceber”. (Ibidem, p. 63).    

Ainda sobre os jargões militares, entendamos o: “Não há nada tão ruim que 

não possa ser piorado”, dito pelos superiores aos comandados nos momentos nos 

quais precisam se destacar a superação e a honra do militar, “a sabedoria é feita 

para receber a desgraça dessa maneira: como um treinamento, um exercício a cuja 

altura devo me mostrar. Receber deste modo as injúrias, as humilhações, como 

provas para minha capacidade para suportar.” (GROS, 2009, p.28). Senão vejamos 

outro: “quando o corpo não aguenta, a moral é quem sustenta”, desta feita, a 

sugestão é a que se destaque a coragem e a resistência, o suportar do guerreiro em 

combate, “a superioridade da coragem como capacidade de suportar à coragem 

como capacidade agressiva é que supõe um princípio de atividade superior: o corpo 

padece e é a atividade da alma que faz suportar” (Ibidem, p.34). 

Outrossim, analisemos o que reza o compromisso do Aspirante à Oficial16 da 

Polícia Militar da Paraíba: “ao ser declarado Aspirante-a-oficial da Polícia e do Corpo 

de Bombeiros Militar, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens 

das autoridades a que estiver subordinado e de dedicar-me inteiramente ao serviço 

Policial e Bombeiro Militar, à manutenção da Ordem Pública e à segurança da 

comunidade, mesmo com o risco da própria vida”. Esses dizeres são falados por 

                                                           
16

 O policial militar recém concluinte do Curso de Formação de Oficiais.   
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todos os aspirantes no dia da solenidade de formatura dos mesmos, em tom alto e 

solene, braço estendido à frente do corpo, na altura dos ombros, tal qual um 

juramento.     

Bem, sobre o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das 

autoridades a quem estiver subordinado, convém ponderarmos conforme afirma 

Moura (2010)  

 

Para a cultura policial, nem sempre a ordem jurídica se constitui 
como paradigma a ser seguido em seu sistema de normas e valores; 
em havendo conflito entre a disciplina e a legalidade, o Regulamento, 
como solução, optou por fazer valer a disciplina. (p.249). 
   

Esta afirmação parte da análise do art. 7º, §3º, do Regulamento Disciplinar da 

Polícia Militar que preconiza que as ordens devem ser prontamente obedecidas e, 

importando esta ordem em responsabilidade criminal para o executante, poderá este 

solicitar a determinação por escrito à autoridade que a emitiu. Ora, deverá então o 

policial militar cumprir uma ordem manifestamente ilegal em nome da disciplina? 

Desse modo, em meio a supervalorização por parte da instituição policial militar de 

preceitos como a disciplina, a pergunta que fica é: em que parte do juramento do 

Aspirante cabe o respeito à liberdade, a cidadania, aos direitos humanos e a 

dignidade do indivíduos (inclusive aos deles)?   

Nesse contexto, partindo para outra análise, notadamente o de cumprir a 

missão com o risco da própria vida, pode-se observar que o mesmo reflete o 

“sacrificar-se” descrito por GROS (2009) “símbolo colorido e puro do heroísmo 

patriótico, do sacrifício à nação. Nada de mais vibrante, nada de mais exaltado” 

(p.75). Ora, projetando esse sacrifício para a realidade do serviço policial militar, fica 

evidente que este no cumprimento do seu dever na manutenção da ordem pública, 

honrosamente pode (e deve) morrer em nome da sua missão: a segurança da 

comunidade. Pois bem, neste ponto, inevitável se faz a ponte entre essa discussão e 

o título deste trabalho: “Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela 

pátria e viver sem razão”, pois muito embora esse morrer pela pátria represente a 

missão de um soldado do Exército em defesa do Estado Brasileiro, a projeção para 

a realidade do serviço policial militar é totalmente viável, haja vista a vinculação e a 

subordinação das Polícias Militares ao Exército Brasileiro. 
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Nesse diapasão, entende-se ainda como necessária a problematização 

acerca das muitas ordens recebidas pelos policias inseridos em um contexto 

militarizado de polícia. Como ordem, entendamos o pensamento de Canetti (1995): 

“Toda ordem compõe-se de um impulso e de um aguilhão. O impulso obriga o 

receptor ao seu cumprimento, e, aliás, da forma como convém ao conteúdo da 

ordem. O aguilhão, por sua vez, permanece naquele que a executa” (p.305). Além 

disso, necessário se faz “saber que ordem jamais se perde; ela nunca se esgota 

realmente em seu cumprimento, mas permanece armazenada para sempre.”(Ibidem, 

p.306), e mais, “a „espora‟, por assim dizer, que faz com que as pessoas busquem 

atingir uma coisa ou outra é a profunda necessidade de livrar-se das ordens um dia 

recebidas” (Ibidem, p.306). Desse modo, adentrando nas vivências de um policial 

militar, seja em curso de formação, seja no seu cotidiano militarizado, diante da forte 

hierarquização característica dessas instituições, nos perguntamos: para um soldado 

de polícia, base da pirâmide hierárquica, posicionado no local de quem recebe 

ordens de todas as outras patentes e graduações superiores a ele, a quem se 

destina os efeitos causados por esses aguilhões? Nossa experiência e pesquisa nos 

permite responder que a sociedade será a principal destinatária. 

Segundo a visão de um Major da Polícia Militar da Paraíba, mais 

explicitamente sobre o militarismo que aprisiona os policiais militares nos seus 

uniformes: 

 

Somos militares porque os governantes de hoje, a esquerda que foi 
oprimida pelos militares, e promulgou a Constituição de 1988, 
preferiu nos deixar militares, pois assim não temos direitos de 
cidadão. Podemos ser presos administrativamente, podemos ser 
presos por motim se recusarmos cumprir ordens. Não temos direito a 
Habeas corpus se a prisão for administrativa. Nosso regulamento 
discipĺinar tem o dobro da idade da Constituição, e nada a ver com 
ela. Podemos ser expulsos por muito pouca coisa, e ver nossas 
famílias à míngua. Estamos submetidos a dois códigos penais (o civil 
e o militar). Não podemos nos filiar a partidos, nem a nos sindicalizar, 
ou o direito a greve. Quando há manifestações nossas, somos 
tratados como amotinados, e aí, como já houve em vários locais, o 
exército é colocado contra nós, pois além de tudo, somos 
fiscalizados por eles. Enfim, somos cidadãos de 2ª classe, e com tão 
menos direitos do que qualquer cidadão brasileiro, é muito difícil 
achar quem queira se colocar a frente de qualquer coisa [sic].17  

 

                                                           
17

 Disponível em <http://www.paraiba.com.br/2013/06/17/92300-major-da-paraiba-diz-que-pm-e-

cidadao-de-2-classe-aprisionado-pelo-militarismo>. Acesso em 25 de Agosto de 2013. 

http://www.paraiba.com.br/2013/06/17/92300-major-da-paraiba-diz-que-pm-e-cidadao-de-2-classe-aprisionado-pelo-militarismo
http://www.paraiba.com.br/2013/06/17/92300-major-da-paraiba-diz-que-pm-e-cidadao-de-2-classe-aprisionado-pelo-militarismo
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Partindo para a análise de uma outra fonte, parece-nos ainda salutar observar 

as publicações dos Boletins Internos18 em site da instituição, observados sob o viés 

dos direitos fundamentais, já que o policial militar em férias (direito este já solicitado 

previamente, autorizado pelo Comandante Geral e publicado em boletim) tem o 

dever de pedir permissão ao Comandante Geral da Polícia Militar para se afastar do 

Estado, independente da natureza da viagem. Sendo, portanto, publicado em 

Boletim o destino final, a data de ida e o dia do retorno.  

Ademais, nas mesmas publicações internas, são tornadas públicas as 

punições aos militares, sendo descritas cada pormenor que ensejou a sanção, fatos 

geradores estes que vão desde um comentário em rede social da internet feita por 

um militar que não “agradou” a algum Comandante, podendo versar também sobre 

um descumprimento de cláusula de um contrato de locação para fins residenciais 

por parte de algum miliciano ou ainda, até uma discussão de casal envolvendo um 

militar que decorreu procedimento em Delegacia e todos os integrantes da 

Corporação souberam mediante publicação administrativa. 

Assim, observa-se que nas práticas cotidianas policiais militares, nos valores 

preconizados nos seus Regulamentos Disciplinares, bem como no sentimento do 

humano policial (referência ao texto transcrito acima que se reporta a fala de um 

Major da Polícia Militar da Paraíba), não enxergamos espaço para o 

desenvolvimento do autorrespeito   (HONNETH, 2003), o que fundamenta ainda 

mais a necessidade da luta pelos direitos humanos dos PM‟s, a fim de propiciar 

relações mais dignas ao profissional no âmbito do convívio da corporação, de forma 

a reproduzir, assim, como “efeito dominó”, efeitos positivos nas relações civil-

militares.   

Por fim, faremos público os dizeres de um Soldado da Polícia Militar da 

Paraíba, ora aluno do Curso de Especialização de Segurança Pública e Direitos 

Humanos na Universidade Federal da Paraíba, já que o mesmo em conversa com 

um determinado Oficial teve sugerido por parte deste que o soldado deixasse a 

Polícia Militar, uma vez que a praça acredita na premente necessidade da 

desmilitarização da Polícia. Foram essas as palavras do Oficial: “Soldado, não está 

                                                           
18

 Documento Oficial através do qual são noticiados os fatos inerentes ao policial militar, tais quais: 

concessão de férias, licenças especiais, transferências, punições, autorizações, bem como os demais  
atos administrativos da Instituição. 
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satisfeito? Peça baixa”. O soldado relatou durante uma aula da Especialização que 

foi inevitável o sentimento e o pensamento por analogia: Brasil, “ame-o ou deixe-o”. 
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Considerações Finais 

 

Como visto, foi traçado um recorte histórico que envolve a discussão do 

surgimento dos Direitos Humanos, e a partir do pensamento racional kantiano foi 

proposto o debate acerca da necessidade de democratização de algumas 

instituições. Neste caso específico, tratamos das Polícias Militares do Brasil, tendo 

sido nosso entendimento a afirmação de que para os policiais militares apreenderem 

o significado de respeito eles precisam primeiramente ser respeitados. 

Ademais, revisitamos historicamente de forma sintética o processo pelo qual 

passou a formação do Estado brasileiro, notadamente na forma como foram tratados 

os índios e os negros e, posteriormente os pobres, “capoeiras” e “vagabundos”. A 

partir desse contexto pudemos denotar características próprias de nossa sociedade, 

ou seja, que a mesma é oligárquica, excludente e autoritária. Mais adiante, e de 

forma complementar, demonstrou-se como as práticas ditatoriais entre os anos 1964 

e 1985 mantiveram relação direta com a institucionalização dos direitos humanos no 

Brasil. 

Ademais, registrou-se que, mesmo após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, houve uma perpetuação da aparelhagem estatal formulada pelo 

regime ditatorial, sobretudo quando se fala em segurança pública. Portanto, esta 

pesquisa enxerga que a continuidade de institutos herdados do período ditatorial 

militar representa uma afronta direta aos preceitos constitucionais vinculados ao 

estado democrático de direito, na medida em que é premente a transformação do 

ethos nas polícias militares.  

Diante disso, mediante o pensamento sociológico desenvolvido pela Teoria 

Crítica no século XX, e após o relato de algumas vivências por policiais dentro das 

instituições militares, foi tratada a compreensão nossa sobre o vem a ser o 

“reconhecimento” dos direitos dos policiais militares, destacando-se o 

reconhecimento por uma proposição normativo- jurídica a qual visa principalmente a 

busca por autorrespeito. 

Por esse esteio, esta pesquisa enxerga, portanto, nos trabalhos de Axel 

Honneth um vetor de entendimento para a problemática da violação de direitos 

fundamentais dos policiais militares, visto que o referido teórico crítico alemão 

fortalece a fundamentação da luta por direitos humanos, através da formulação de 
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uma teoria social da luta por reconhecimento que afirma a importância do respeito à 

dignidade pessoal de todos os indivíduos. 

Por fim, registramos que não houve pretensão de esgotamento da discussão 

e, sim, uma contribuição provocativa com a temática posta, tornando-a visível a 

novas inquietações e aberta para outras formas de discussão e abordagem, na 

busca de se estabelecer ou restaurar a confiança nos órgãos policiais que assegure 

a participação dessas instituições de forma adequada na construção de uma cultura 

de paz. 
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