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CULTURA POLÍTICA E CULTURA POLICIAL 

LEONARDO Sá 1 

O conceito de cultura sempre foi, reconhecidamente , muitís
simo escorregadio. É preciso, certamente, tecer com relação a ele 
algumas considerações iniciais , se é que se pretende usá-lo com al
gum proveito. Ademais , é preciso problematizar o uso que se possa 
fazer do conceito de cultura, quando se tem em vista , principalmen
te , a caracterização de grupos sociais específicos que compõem o 
espaço social. Em que medida se torna possível falar de uma cultura 
policial? _Co mo articular o conceito de cultura política em contextos 
específicos de pesquisa? Mais do que respostas buscamos aqui enten
der o problema e até mesmo nos perguntar se há um problema. 

Segundo Sérgio Miceli , o conceito de cultura deveria ser ana
lisado , tendo-se como referência uma dupla tradição sociológica 
(MICELI , 1992) . Uma primeira tradição seria ligada à problemática 
kantiana do conhecimento, e seria representada pelos nomes .de ErrÍst 
Cassirer, Edward Sapir, Durkheim, Lévi-Strauss , etc. Uma segunda se 
ligaria à problemática do poder e seria representada pelo marxismo e 
pela sociologia weberiana. No centro da discussão e da dissensão 
entre as duas tradições, tomadas em bloco, estaria o problema do 
simbolismo. Problema revitalizado na contemporaneidade a partir dos 
debates sociológicos e antropológicos suscitados pelo estruturalismo 
lingüístico e, acrescento eu, pela reviravolta lingüístico-pragmática 
perpetrada pela filosofia de origem anglo-americana. Enfim, ambas 
as tradições tematizaram as relações entre simbolismo e sociedade, 
porém, seguindo caminhos e concepções díspares acerca do assunto . 

Os autores de inspiração kantiatp pe nsam a cultura e todos 
os sistemas simbólicos como instrumentos de comunicação e conhe
cimento, capazes ôe criar as condições de consenso social , indispen
sável à existência de qualquer sociedade. Os autores materialistas, 
por sua vez, consideram o simbolismo em assumindo as funções socio
políticas de legitimação dos processos de dominação e em suas fun-

1 Aluno do Mestrado em .Sociologia na Universidade Federal do Ceará . 
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ções ideológicas de escamoteamento da realidade social e histórica. 
Os sistemas simbólicos são instrumentos de poder. 

Enquanto os primeiros deixam de lado as funções políticas e 
econômicas dos sistemas simbólicos, os últimos . tratam os sistemas 
simbólicos enquanto engendrados pelas determinações organizacionais 
ou pelas condições mais gerais da existência material da sociedade. 
Uns se abstêm de pensar as relações entre cultura e política, ou seja, 
entre sistemas simbólicos e sistemas de poder; outros não percebem, 
satisfatoriamente, o papel relativamente autônomo dos sistemas sim
bólicos no processo de auto-organização social. 

As considerações de Miceli, malgrado . o grau de generalidade, 
permitem-nos inserir a resposta de Bourdieu às divergências entre as duas 
tradições supracitadas. Este autor se expressa nos seguintes termos: 
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Uma vez que os sistemas simbólicos derivam suas 
estruturas da aplicação sistemática de um simples 
principium divisionis e podem assim organizar a repre
sentação do mundo natural e social dividindo-o em ter
mos de classes antagônicas; uma vez que fornecem tan
to o significado quanto um consenso em relação ao sig
nificado através da lógica de inclusão/exclusão, encon
tram-se predispostos por sua própria estrutura a preen
cher funções simultâneas de inclusão e exclusão, asso
ciação e dissociação, integração e distinção. Somente 
na medida em q1~e tem como sua função lógica e 
gnosiológica a ordenação do mundo e a fixação de um 
consenso a St!U respeito, é que a cultura dominante pre
enche sua função ideológica - isto é, política -, de legiti
mar uma ordem arbitrária; em termos mais precisos, é 
porque enquanto uma estrutura estruturada ela repro
duz sob forma transfigurada e portanto, irreconhecível, 
·a estrutura das relações socioeconcômicas prevalecen
tes que, enquanto uma estrutura estruturante (como uma 
problemática), a cultura produz uma representação do 
mundo social imediatamente ajustada à estrutura das 
relações socioeconômicas que, doravante, passam a ser 
percebidas como naturais e, destarte, passam a contri
buir para a conservação simbólica das relações de for
ças vigentes"(Bourdieu, citado por Miceli, 1992: p. 12). 

Cultura política e cultura policial 

O conceito de política, por sua vez, esteve refém, durante 
muito temp.o, das análises jurídicas do poder que pensam a política a 
partir do modelo do contrato social (Habermas , 1997: 66-7) , por um 
lado. Ou então, por outro, das análises econômicas que deslocam 
suas explicações .dos fenômenos políticos para a explicação das rela
ções sociais de produção, descaracterizando-os enquanto dimensão 
essencial do processo de integração social e imprimindo-lhes um ca
ráter secundário no processo de reprodução da ordem social. As 
conceituações tradicionais sobre a política, tomadas em conjunto, 
são informadas por um modelo jurídico-econômico. Tanto a tradição 
liberal co"mo a marxista prendem-se, com mudanças de enfoque, ao 
referido modelo. Isto quer dizer que para os autores de inspiração 
liberal "o poder é considerado como um direito de que se seria pos
suidor como de um bem e que se poderia, por conseguinte, transferir 
ou alienar, total ou parcialmente por um ato jurídico ou um ato fun
dador de direito, que seria da ordem da cessão ou do contrato" 
(Foucault, 1990: 174). Nesse caso, o poder seria um bem assemelha
do aos bens em geral. Subjaz, portanto, a idéia de que o poder fun
ciona como uma economia de circulação e acumulação de bens. O 
processo político, ou de constituição do poder político , passa a ser 
compreendido como um processo de entesouramento. já para os mar
xistas , o poder é pensado como tendo uma funcionalidade econômi
ca, contudo, não mais no sentido da circulação de bens , mas sim 

no sentido em que o poder teria essencialmente como 
papel manter relações de produção e reproduzir uma 
dominação de classe que o desenuolvimento e uma mo
dalidade própria da apropriação das forças produtivas 
tornaram possível (Foucault, 1990: p. 175). 

Depreende-se daí que o conceito de política nem pode ser uni
camente pensado com relação ao par Estado-Economia, por um lado, e 
que, por outro, a utilização de modelos fictícios que ignorem as práticas 
e representações cotidianas dos agentes sociais, bem como os conflitos 
simbólicos no campo da política, não pode dar conta de uma série de 
fenômenos específicos e, conseqüentemente, da dinamicidade do pró
prio campo de poder em sua abrangência e complexidade. 

A valorização do imaginário e do simbólico, 
· enquanto planos imprescindíveis à explicação de práti

cas coletivas, faz com que antigos temas, antes pensa-
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dos sob a ótica dos conflitos clássicos, referldos à estru
tura produtiva, sejam mediados pelo espaço das repre
sentações culturais. Estas funcionando como espécies de 
lugar de mediaçãÓ entre os espaços coletivos e individu
ais, ora como crenças, ou trtitos que constituem ct vida 
social. (. . .) Buscar o significado da política fora da es
fera estritamente institucional constitui o caráter origi
nal dessas reflexões que apreendem as fronteiras tênues 
que separam os processos socioculturais e políticos. Muito 
embora as representações sociais instituídas separem 
essas esferas e ritualizem essa separação, a análise 
socioantropológica pode introduzir ricos significados a 
partir da visão da política como momento oportuno de 
explicitação das diferenças. Momento em que as dispu
tas podem ser radicalizadas e em que é possível romper 
a trégua e deixar emergir o calendário dos conflitos(Bar
reira, 1996: p. 3; 21). 

Pensar o conceito de cultura enquanto envolto pela historici
dade e funcionalidade dos sistemas simbólicos, por um lado, e pen
sar o conceito de política enquanto informado pela força do símbolo 
em gerar princípios práticos, ritos e mitos, por outro, parece-me um 
ponto de partida interessante para a discussão do que no título deste 
artigo se expressa pelo termo cultura política. 

Agora , para além disso , pode-se pensar uma cultura política 
tão específica que se restrinja a um grupo específico como o dos 
agentes policiais do Estado? Vejamos. 

Na década de 1980, diversos países da América Latina e da 
Eu ropa iniciaram suas transições políticas para regimes pautados pelo 
ideário e pelos princípios organizacionais democráticos . Países en
tão , saídos de regimes autoritários tornaram-se palc~ de conflitos ~ntre 
diversos atores sociai.s e políticos que se debatiam em torno dos ru
mos e das definições legítimas do processo de democratização e da 
própria democraçia. Tais conflitos tornavam-se particularmente agu
dos , devido às expectativas contrárias dos grupos que se bateram e 
foram abatidos, de diversas formas, durante os longos anos de re
pressão política. Havia um clima de prestação de contas e a necessi
dade de passar a limpo os fatos "obscuros" da história recente dos 
grupos autoritários no poder. Nesse contexto, surgiram movimentos 
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de d,enúncias contra os regimes ditatoriais, pondo às claras toda a 
. violência utili?:ada por eles contra seus adversários políticos. A divul

gação ampla das práticas de tortura e a eliminação física de dissiden
tes políticos perpetradas pelos regimes autoritários suscitou todo um 

-debate sobre direitos humanos, pondo o tema na agenda política de 
tais países. 

No Brasil , as práticas de tortura e os assassinatos promovidos 
por agentes do Estado atingiram membros das elites brasileiras, ou 
seja, cidadãos brasileiros de primeiro grau. Os policiais militares , ci
vis e federais envolveram-se na repressão política como agentes dire
tos das prisões , das torturas , dos assassinatos de dissidentes , etc , jun
tamente com as Forças Armadas e coordenados por estas . A partir da 
dita "abertura" política , a imagem social das Forças Armadas e das 
instituições-policiais passou a ser associada quase sempre à história 
da repressão política nas formas de tortura e assassinato: "a socieda
de brasileira passava então por um de seus períodos de repulsa con
tra os abusos policiais , já que eles estavam atingindo a todos , não se 
limitando aos não-cidadãos" (Mingardi, 1992: p . 74) . 

Desde então , grupos de direitos humanos atuam no sentido 
de denunciar a violência policial e apontar as gravíssimas violações 
dos direitos humanos e do cidadão , cometidas por agentes do Estado 
no cotidiano da vida social brasileira. A história das relações entre 
estes grupos e os policiais , entre o ideário dos direitos humanos e a 
sua recepção pela cultura policial, está por ser escrita. Sabe-se que 
tais relações não são simples , por vezes, sequer são pacíficas. Tor
nou-se um desafio político redefinir os princípios da cultura política 
dos policiais. Todo este contexto permite que a cultura policial brote 
como objeto de estudo de cientistas sociais e historiadores. 

Há uma certa unanimidade em apontar a escassez de estudos 
históricos e sociológicos sobre as institujções e práticas policiais no 
Brasil. Pode-se, todavia, afirmar que tal escassez é um fenômeno 
muito mais geral e diz respeito a muitos outros países. "Até a década 
de 1960, praticamente nada sabíamos sobre o trabalho desenvolvido 
pela polícia especialmente nos interregnos entre as greves" (Eretas, 
1997: p. 11). Os estudos históricos existentes sobre a polícia pren
dem-se , segundo Eretas, a uma dupla persp.ectiva quantitativo
institucional, ou seja, priorizam os estudos das estatísticas criminais e 
da produção legislativa sobre a polícia. Tais enfoques tendem a partir 
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de uma visão naturalizada do objeto, aceitando, . por exemplo, os 
pressupostos teóricos e as representações sociais dos próprios agen
tes policiais acerca de suas atividades. Depreende-se daí que poucos 
são os trabalhos desenvolvidos que se atêm a discutir o problema da 
formação de uma cultura policial ou, mais especificamente, de uma cul
tura política dos policiais. No Brasil, pesquisadores como Roberto Kant 
de Lima, Luciano de Oliveira, Marcos Luiz Eretas, Paulo Sérgio Pinheiro, 
Guaracy Mingardi, Antônio Luiz Paixão, Heloísa Fernandes desenvolve
ram trabalhos que apontam para uma preocupação direta com o proble
ma da cultura policial no contexto sociohistórico brasileiro. 

O que podemos entender, porém, por cultura policial? Será 
que existem características gerais que informam todo e qualqu,er 
modelo de atividade policial, independente dos contextos históricos 
nos quais eles são construídos? Ilustrarei estes problemas com algu
mas considerações extraídas da pesquisa -ql]e venho desenvolvendo 
sobre os modos de se produzir a subjetividade dos oficiais da polícia 
militar cearense. 

A Academia de Polícia Militar Gen. Edgard Facó, assim deno
minada desde 1977, é uma instituição de ensino de nível superior, · 
vo ltada para a formação dos oficiais da polícia militar. Dividida em 
três n íveis de formação, Curso de Formação de Oficiais, Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais e Curso Superior de Polícia, esta Acade
mia é responsável não apenas pela formação dos oficiais da Polícia 
Militar do Estado do Ceará; é uma Academia inserida no contexto 
nacional de formação de oficiais da PM brasileira. Não é, obviamen
te , a única Academia da PM, nem mesmo a única a obter expressão 
nacional em termos de ensino policial militar. Acontece que o inter
câmbio acadêmico é uma realidade efetiva no interior das polícias 
militares do Brasil e entre as polícias de todo o mundo. 

Funcionando como um curso de nível ;uperior, a Academia 
recruta num primeiro nível (Curso de Formação de Oficiais - CFO) 
brasileiros e brasileiras, solteiros - exceção feita para os praças (sol
dado, cabo, 3Q sargento, 2Q sargento, 1 Q sargento e subtenente) da 
p rópria corporação que podem ser casados e prestar concurso para a 
Academia - com o 22 grau completo, através do vestibular da Univer
sidade Estadual do Ceará, numa primeira fase, e de etapas aplicadas 
pela Polícia Militar numa segunda fase. O candidato deve ainda con
tar com até 26 anos de idade, exceção feita novamente para us praças 
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da PM; deve gozar plenamente de seus direitos políticos ; deve estar 
em dia com suas obrigações militares, se maior de 18 anos; não deve 
apresentar antecedentes criminais incompatíveis com a função, cle n
tre outros critérios relativos à saúde , às condições físicas, etc. 

O Curso de Formação de Oficiais (CFO), com duração de três 
anos , em regime de internato , nos dois primeiros anos, e semi-inter
nato, no último ano , e com dedicação em tempo integral , constitui o 
primeiro momento da formação dos indivíduos que almejam fazer 
parte do quadr.o de oficiais da PM. O Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (CAÇ)) é dirigido aos capitães da PM que queiram obter as
censão e tem duração de seis meses. Já o Curso Superior de Polícia, 
é destinado àqueles que almejem atingir a patente máxima na hierar
quia da Polícia Militar, aqui é obrigatório um estágio num país estran
geiro. Os cu-rsos da Academia estão em estreita ligação com a ascen
são e com os postos ocupados pelos policiais militares no interior da 
hierarquia e da carreira. O CAO é destinado à ascensão ao posto de 
major e o CSP é destinado à ascensão ao posto de coronel. 

Na Polícia Militar há basicamente duas categorias de agentes: 
oficiais e praças. Como foi indicado anteriormente, os praças são os 
soldados, os cabos, os sargentos e os subtenentes, em ordem cres
cente de autoridade mili_tar. Os alunos do CFO são considerados alu
nos-oficiais, e quando terminam o curso são imediatamente conside
rados como aspirantes a oficiais. Os oficiais da PM são tenentes , capi
tães, majores, tenentes-coronéis e coronéis, igualmente , em ordem 
crescente de autoridade militar. 

A Polícia Militar representa um grupo específico do campo 
burocrático do Estado que exerce um poder sobre a vida e sobre o 
cotidiano da população, principalmente quando se trata da popula
ção urbana . Todavia, para que se possa entender o papel e o funcio
namento da atividade policial militar na sociedade cearense e brasi
leira, faz-se necessário refletir sobre o fat~ de que a corporação que 
ocupa um lugar específico na divisão do trabalho de dominação pre
cisa, ela mesma, reproduzir-se, construir os meios a partir dos quais 
ela se torna um meio eficaz de exercício de poder. Dentre os meca
nismos que possibilitam reproduzir a instituição, urge destacar o 
mecanismo pelo qual seus agentes são socializados, no sentido de 
assumirem uma disposição corporal e mental à reprodução de si 
mesmos como .agentes da ordem e da lei. Destarte, trabalho desde já 
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com a hipótese que a Academia de Polícia Militar ocupa um lugar 
central neste processo de socialização. 

Os policiais militares são socializados formal e informalmente 
em to rno de certos princípios práticos de ação e de formas específi
cas de classificação do mundo, capazes de torná-los úteis e obedien
tes ao mesmo tempo, ou seja, disciplinados para o exercício do po
der disciplinar e do poder sobre a vida. Poderíamos chamar a estes 
princípios de conhecimento e de ação uma cultura policial? 

Se os sujeitos sociais não estão dados desde sempre e não são 
meros receptáculos de conteúdos e formas significativos, mas são 
inventados a partir de determinadas relações de poder, a idéia de 
uma cultura policial pode, por vezes, sugerir a existência de um pro
cesso de internalização pelo qual os agentes policiais absorveriam os 
códigos de moralidade do seu grupo profissional, sem que se 
problematizasse o processo de constituição do próprio sujeito social. 
Preocupo-me, portanto , em explicitar os mecanismos de poder impl,i
cados no processo de subjetivação pelo qual passam aqueles indiví
duos que são "seqüestrados" da vida social pelo aparelho policial do 
Estado e em compreender como se dá a interação entre os processos 
disciplinares e a construção do Eu no caso da socialização do oficiais 
da Polícia Militar. Ao se entender isso, poder-se-á entender, a meu 
ver, as condições sociológicas que possibilitam a existência de traje
tórias voltadas e dispostas, tanto prática, quanto teoricamente, ao 
exercício do poder policial militar, ao exercício policial do monopó
lio do uso da violência pelo Estado. As próprias condições que pos
sibilitam a existência de uma cultura policial. 

Para Michel Foucault, houve nos séculos XVIII e XIX, 
concomitante à consolidação das sociedades capitalistas modernas, a 
formação, a partir da reforma e reorganização do sistema penal e 
judiciário, de uma sociedade disciplinar, responsável, ainda hoje, pelas 
mais importantes formas de sujeição nas sociedadt>:s modernas. A partir 
de novas práticas penais e judiciárias pôde-se desenvolver, no interi
or das mais diversas· instituições sociais (escolas, prisões, fábricas,etc), 
formas específicas de exercício do poder, capazes de criar subjetivi
dades , a um só tempo, politicamente dóceis e economicamente úteis . 
Tal equação é, justamente, o que distingue o poder disciplinar de 
outras formas de exercício do poder que se lhe assemelham a primei

. ra vista (escravização, domesticação, vassalagem, ascetismo, contro-
les monásticos, etc.), isso quer dizer que: 
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O momento histórico das disciplinas é o momen
to em que nasce uma arte do corpo humano, que visa 
não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 
tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de 
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 
obediente quanto .é mais útil, e inversamente. Forma-se 
então uma política das coerções que são um trabalho so
bre o corpo, uma manipulação calculada de seus elemen
tos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo hu
mano entra numa maquinaria de poder que o esquadri
nha, o desarticula e o recompõe(Foucault ,1991: p. 127). 

A sociedade disciplinar é a sociedade do controle social, da 
"ortopedia social" (Foucault, 1996: p. 86). A polícia, a prisão e a justiça 
formam na sociedade disciplinar um circuito de poder, baseado em 
técnicas específicas de sujeição , técnicas de construção do corpo disci
plinado . Para além da simples interiorização de conteúdos significati
vos e de formas de classificação do mundo, ou de uma ordem social 
dada, por parte de um sujeito, tratado como objeto de disciplinarização 
ou de socialização, o poder disciplinar constrói o próprio sujeit<:J. 
Foucault não admite a existência universal de um sujeito humano so
bre o qual se imprimiria um processo de socialização qualquer, enten
dido como simples constituição de um universo simbólico específico. 
Para ele, o processo de poder inventa o próprio sujeito: 

... as condições polít!cas, econômicas de existên
cia não são um véu ou um obstáculo para o sujeito de 
conhecimento mas aquilo através do que se formam os 
sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as relações 
de verdade (Foucault , 1996: p. 27). 

Há para Foucault relações intrínsecas entre o poder e o saber. 
Poder e saber mantêm relações de mútua positivação: o saber se 
constrói a partir de determinados efeitos de poder, passando a atuar 
como um elemento importante na produção de tais efeitos, ou seja, 
no próprio exercício do poder. 

Os sujeitos sociais são inventados nas e pelas relações de 
poder, na articulação entre determinados mecanismos (técnicos e 
discursivos), capazes de engendrá-los. A genealogia é o caminho 
(método) pelo qual Foucault desconstrói teoricamente os sujeitos 
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sociais , em suas identidades, pàra .buscá-los-em seus processos de 
constituição, ou de subjetivação. Para tanto, há que se privilegiar não 
apenas as técnicas de dominaçãp (de disciplinarização), elaboradas 

. no interior de uma instituição social, mas também as técnicas do Eu, 
ou seja, as técnicas pelas quais o indivíduo age sobre si próprio no 
processo social , 

. . . se tem que levar em conta a interacção entre estes 
dois tipos de técnicas, os pontos em que as tecnologias 
de dominação dos indivíduos uns sobre os outros re
correm a processos pelos quais o indivíduo age sobre si 
próprio e, em contrapartida, os pontos em que as téc
nicas do eu são integradas em estruturas de coerção 
(Foucault, 1993: p. 207). 

Os policiais articulam representações e princípios tais como: 
A sociedade possui a polícia que merece. A polícia é o termômetro 
que mede o grau de civilização de um povo: A violência policial é 
apenas o reflexo da violência sociaL A cultura machista do Nordeste 
é fonte de violência. A violência é inata ao ser humano, é necessário 
criar fo rmas de controle. O policial militar aprende a conhecer as 
pessoas pelos gestos, pelas maneiras, pelo modo de se vestir, pelas 
reações diante da abordagem policial, pelo modo de falar, enfim, o 
corpo expressa a personalidade. A polícia precisa ser temida pela 
sociedade. A polícia não é responsável pelas causas da criminalidade, 
ela combate apenas os efeitos. Preto em carro esporte é cafetão ou 
traficante. O ladrão de galinha e o PM homicida não podem ser trata
dos como iguais perante a lei . O povo não respeita a polícia. Não 
temos culpa se o elemento criminoso é sempre preto, corno, liso e 
feio . O oficial da PM deve, idealmente, ter formação humanística, 
corage m, bom senso, liderança, iniciativa, equilíbrio emocional, qua
lificação profissional, determinação, inteligência emocional, vocação, 
deve ser honesto, moral e saudáveL Ou o PM mata e enfrenta ou ele 
trata bem, ou ele é matador ou ele é mocinha, eles não nos oferecem 
recursos para uma generalização, para pensarmos nlim modo qual
quer de conhecimento social prático. 

Há aqui uma estreita ligação entre o conhecimento e o exer
cício do poder polida!, é preciso que se compreenda o processo de 
constituição do sujeito entrelaçado entre as práticas, os discursos e as 
atividades de produzir sujeição. 
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