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Introdução 

As relações que envolvem a polícia e a sociedade de maneira geral têm sido 

marcadamente tensas. Mais do que isso, são interações que se instauram normalmente em 

torno do conflito como pano de fundo, redundando no atendimento de expectativas de controle 

e de punição. Seus reflexos, nesse sentido, acabam sendo imagens tensionadas, por vezes 

negativas, para ambos os lados. No cenário brasileiro, as agências policiais trazem consigo a 

recente memória do período de exceção, em que as funções de segurança pública e segurança 

interna se confundiam. Na medida em que os relatos de abusos se espalhavam, o sentimento 

de pertencimento da população perante as instituições que representavam a autoridade no país 

era mitigado, por assim dizer, desacreditado. Não apenas em virtude dos efeitos desse período 

de nossa história recente, mas certamente influenciada pelas condicionantes desse ínterim, a 

percepção social sobre as agências policiais é bastante desconfiada. 

Nesse sentido, a imagem das agências policiais perante a sociedade é comumente 

associada a elementos depreciativos. O trabalho policial não é visto como uma atividade 

glamourosa. O cenário cultural que envolve ações policiais é permeado por sentimentos como 

medo, insegurança e repressão. Os encontros da população com policiais se dão, via de regra, 

em circunstâncias negativas, de violações, transgressões ou crimes. O avanço do medo e da 

insegurança acompanha a frustração hodierna na capacidade de se conseguir qualidade de vida 

(BAUMAN, 2006). Segundo essa lógica, os encontros nos espaços públicos são marcados pela 

incerteza, em que tende a prevalecer a não convivência, enclausurando as pessoas nos 
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enclaves fortificados (CALDEIRA, 2008). Em recente pesquisa2, o IPEA constatou que cerca 

de 90,4% dos brasileiros têm medo de serem assassinados ou roubados, sendo que no caso dos 

homicídios, 78,6% possuem muito medo. 

Ora, se as interações da sociedade com a polícia são, no sentido centrípeto, 

pautadas por sentimentos negativos que as antecedem, também nas instituições existe a 

sensação de desconforto. Internamente, os policiais tendem a se perceber hostilizados, numa 

espécie de constante descrédito social. É crescente nos quartéis e delegacias a percepção de 

que suas atividades são desvalorizadas e mal compreendidas. Como forma de conferir sentido 

ao seu trabalho, as agências policiais tendem a se fechar e a construir fortes culturas internas. 

Para tanto, os policiais se opõem àqueles que minimamente não compartilham de seus valores, 

regras e crenças. Com isso, o sentido centrífugo das relações também é pautado por 

sentimentos negativos, quais sejam, frustração, intolerância, violência e incompreensão. Em 

outras palavras, a imagem das agências policiais é estigmatizada, e com isso os policiais 

conformam lógicas próprias para conferir sentido às suas atividades profissionais cotidianas. 

Com efeito, a construção da identidade dos policiais é influenciada pelo estigma que insere a 

atividade policial dentre as ocupações menos prestigiadas na divisão moral do trabalho.  

A partir desta perspectiva interpretativa das relações entre polícia e sociedade, 

pretende-se discutir a construção identitária de um grupo de atores que participam ativamente 

dessas relações: os policiais militares. Em específico, o recorte apresentado contempla os 

milicianos do Distrito Federal, a partir de um grupo de sujeitos específicos, os demissionários.  

 

Demissionários 

A categoria dos demissionários refere-se àqueles policiais militares que 

voluntariamente pediram desligamento da PMDF. A despeito das motivações alegadas, os 

militares do Distrito Federal podem deixar a condição de policiais por meio dos institutos da 

demissão, para os oficiais, e do licenciamento, para os praças. Dessa forma, não estamos 

tratando daqueles que tenham sido excluídos por razões disciplinares ou que tenham se 

aposentado, voluntariamente ou não. A população analisada perfaz um total de 358 ex-

policiais militares no período selecionado. As análises que seguem são oriundas de entrevistas 

semiestruturadas com oito demissionários.  

                                                
2 Sistema de Indicadores de Percepção Social - SIPS, IPEA, 2010, p. 4. 
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 Negação de reconhecimento: experiências de desrespeito no trabalho policial 

A construção identitária dos policiais militares do Distrito Federal é analisada a 

partir do reconhecimento como categoria referencial à teoria social, em que a identidade 

resulta da relação entre a experiência do reconhecimento do outro e o autorreconhecimento, o 

qual permite autorrelações práticas positivas (HONNETH, 2009). Dessa forma, o indivíduo 

aprende a se referir a si mesmo em relação a determinadas propriedades e capacidades a partir 

da perspectiva dos outros que assentem e encorajam. Em especial, Axel Honneth apresenta em 

sua tese de livre docência, intitulada Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos 

sociais (2009), uma tipologia segundo a qual as relações bem-sucedidas de reconhecimento 

social se estabelecem. Normalmente, segundo o autor, dizem respeito àquelas relações 

representadas pelas ligações emotivas, pela adjudicação de direitos e pela solidariedade, 

respectivamente associadas aos sentimentos de amor, direito e estima social, todos referentes a 

dimensões próprias da identidade dos sujeitos. 

Por outro lado, as situações em que o reconhecimento é negado, de forma a atingir 

a compreensão identitária das pessoas, são denominadas experiências de desrespeito. Tais 

experiências são vivenciadas afetivamente como ameaças à autoimagem positiva dos sujeitos, 

às quais Honneth também estabeleceu equivalência em sua tipologia. Dessa forma, uma 

experiência de desrespeito dirigida ao modo de reconhecimento representado pelo amor atinge 

o sentimento de autoconfiança do sujeito. De maneira semelhante, a negação de 

reconhecimento a direitos configura um ataque ao sentimento de imputabilidade moral do 

indivíduo, ou seja, à sua capacidade de participar da formação da vontade geral, seu 

autorrespeito moral. Já no caso da estima social, o ataque se dirige àquelas capacidades e 

propriedades que distinguem o grupo social em que se insere o sujeito, ou seja, sua autoestima. 

Se, no caso do direito, a ameaça é àquilo que generaliza a participação social dos indivíduos, 

contra a estima social se opõe justamente o que o individualiza no contexto social. Assim, por 

meio da pesquisa com os demissionários, analisam-se as experiências de desrespeito 

vivenciadas pelos policiais militares, associadas às formas de reconhecimento apresentadas. 

 

Ligações emotivas: a autoconfiança 
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De maneira geral, os demissionários não evidenciaram situações em que tenham se 

sentido atingidos em relação ao sentimento de autoconfiança. Por se referir à natureza 

carencial e afetiva do sujeito (HONNETH, 2009), a dimensão das ligações emotivas seria 

motivo de agressão direta em casos que abalassem, por exemplo, as relações de segurança dos 

sujeitos, como maus-tratos e violações físicas. Tais situações aparecem no discurso dos 

entrevistados como características “de outros tempos”, numa referência indeterminada ao 

período do regime ditatorial. Simbolicamente, as agressões físicas representam um passado de 

dificuldades do qual não se orgulham em ter participado. Mais do que isso, servem de 

referências às críticas ao regime militar. 

Por outro lado, é interessante salientar que a exposição ao perigo e ao risco que 

envolve a atividade policial não representam ameaças à identidade dos policiais militares. Na 

verdade, possuem o efeito inverso e são, por vezes, encaradas como vetores de satisfação e 

motivação. Tais condicionantes representam fatores de identificação positiva (SUASSUNA, 

2008), em que o risco ajuda a compor o habitus policial militar ao passo que orienta 

disposições nas interações cotidianas, inclusive como se evidencia na valorização dos 

flagrantes. Dessa forma, se a sujeição a potenciais violências pela exposição ao risco 

normalmente configura circunstâncias de ameaça à autoconfiança das pessoas, esse não parece 

ser o caso dos policiais militares, que, por sua vez, se dizem motivados com a situação. 

 

Adjudicação de direitos: o autorrespeito 

As semânticas do militarismo 

Em relação à adjudicação de direitos, os demissionários se mostraram insatisfeitos 

diante de alguns aspectos do trabalho policial. O primeiro deles é o que genericamente 

chamam de militarismo, e que funciona como uma espécie de amálgama para críticas diversas 

e de naturezas distintas (CERQUEIRA, 1996; MUNIZ, 2001). Durante a pesquisa, todavia, 

buscou-se sistematizar as experiências relatadas em torno de dois tipos de distinções mais 

comuns, as quais se referiam: a) ao modelo de organização profissional baseado na hierarquia 

e na disciplina, inspirado nas corporações militares (HOLLOWAY, 1997; MUNIZ, 1999 e 

2001); e b) às lógicas de interação instauradas pela estrutura militar, cujos conteúdos formais e 

informais orientam suas relações sob a égide da liturgia militar. A despeito de serem 
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complementares e estarem mutuamente intrincadas, as distinções servem à finalidade analítica 

da pesquisa. 

O modelo organizacional das polícias militares no Brasil busca inspiração para 

suas relações nas corporações militares, e tem a disciplina e a hierarquia como os principais 

mecanismos de ordenamento (HOLLOWAY, 1997). Nesse caso, as críticas mais comuns 

dentre os demissionários se dirigem à ineficiência e à ineficácia de sua aplicação para a 

realidade da segurança pública. Retomando o histórico de formação das agências policiais 

brasileiras, sobretudo daquelas com atribuições de polícia ostensiva, percebe-se a contiguidade 

que acompanha as funções de segurança interna e de segurança pública. É dizer, soberania 

nacional e defesa de direitos civis se confundiam mutuamente.  

Com efeito, a inspiração no modelo militar para o ordenamento das agências 

policiais de cunho ostensivo traz consigo mais do que a estética da estrutura castrense, faz-se 

sentir na forma como as interações entre os policiais, e destes com a sociedade, se davam e se 

dão. Sob a lógica da segurança interna, os policiais buscavam garantir a ordem e a segurança 

do Estado, tangenciando a imposição aos citadinos revoltosos. Com o advento da Constituição 

de 1988, contudo, iniciou-se a inflexão para o desempenho de funções de segurança pública, 

ou seja, dirigidas democraticamente pelo e para o povo. Ocorre que as polícias militares 

permaneceram, em muitos casos, atreladas às forças armadas, as quais lhes cediam 

comandantes e manuais, além de realizarem inspeções de controle. Com efeito, o descompasso 

entre a forma de organização inspirada numa realidade de segurança interna e as novas 

funções de segurança pública a serem desempenhadas sob o mesmo modelo tem motivado 

críticas mesmo dentre os próprios policiais militares. 

É o caso, por exemplo, do argumento que opõe o trabalho prescrito e o trabalho 

real3 (DEJOURS, 1997 e 2004) e atribui um excesso de ritualização ao militarismo. Nesta 

esteira, o militarismo é acusado de privilegiar a estética e os rituais (solenidades, continências, 

uniformes, insígnias etc.) que o distinguem, em detrimento de aspectos relativos à 

especialização e à profissionalização dos policiais. Isso equivale a dizer, por exemplo, que os 

desfiles e as solenidades disputam espaço com treinamentos de tiro e técnicas de abordagem. 

                                                
3 Grosso modo, o trabalho prescrito diz respeito à tarefa a ser cumprida, ou seja, aquilo que é apresentado aos 
trabalhadores como o que deve ser feito segundo normas e definições, e isto de à revelia de eventuais 
variabilidades das situações de trabalho. Já o trabalho real, por outro lado, refere-se às atividades de fato 
realizadas diante do imprevisto, do inesperado, ou seja, daquilo que foge à concepção prévia dos procedimentos, 
a prescrição. Ver Dejours (1997 e 2004). 
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Pode-se afirmar que se instaura um culto à estética militar como um fim em si mesmo, sem 

finalidade prática aos olhos dos demissionários: 

Entrevistador: Como você caracterizaria o policial militar ideal? 

Tenente João Vítor: Acho que o cara que na academia sobressaía como bom militar era mais 
valorizado. O cara bom de ordem unida era um excelente policial. E isso para mim era 
apenas o mínimo. 

Entrevistador: Mas o que seria melhor na sua opinião? 

Tenente João Vítor: Privilegiar mais a parte tática, policial. Os treinamentos policiais 
mesmo, de gerenciamento de crise, resolução de problema mesmo. 

Entrevistador: Por quê?  

Tenente João Vítor: Para desempenhar com excelência seu papel na segurança pública. 
Sabe, mais preventivo, ostensivo, do que repressivo. Porque eu acredito que esse seria nosso 
objetivo perante a sociedade. O mínimo que poderíamos fazer era dar um melhor retorno 
para a sociedade. Eu me sentia um lixo, porque a gente ficava muito preso a aspectos muito 
peculiares do quartel, limpeza disso e daquilo. Existia uma desculpa, que para mim era 
esfarrapada, de que a faxina era pra aumentar a humildade. Porque um oficial tem status, 
não poderia ser arrogante, perante seus familiares e com a sociedade. Como se a faxina 
tivesse esse efeito. 

No relato do Tenente João Vítor, percebe-se o sentimento de frustração diante do 

período de formação, em que a faxina, destinada a estimular a “humildade” dos oficiais, 

consumia o tempo do estudo de “situações de crise”. Mais do que isso, o desvio do foco em 

atividades de especialização, privilegiando “os aspectos peculiares do quartel”, reflete-se na 

frustração expressa pelo sentir-se um “lixo” da fala do oficial. Ao ponto de que a “ordem 

unida” determinava o valor do policial, ou seja, privilegiava-se, segundo o entrevistado, 

aspectos menos essenciais. O sentimento de desrespeito, nesse caso, está relacionado à 

condição de não poder contribuir à maneira como os policiais são formados. Para o oficial, o 

método empregado não surtia efeito, mas não havia o que ele pudesse fazer, ou seja, sentia-se 

impotente diante da maneira como o trabalho era conduzido. 

O militarismo é, também, acusado de interferir diretamente na qualidade dos 

serviços prestados pela polícia militar no Distrito Federal. Em primeiro lugar, a crítica dos 

demissionários se dirige à imperiosa necessidade de se cumprir os regulamentos, de forma 

independente da complexidade da realidade que se impuser no caso concreto. No relato 

abaixo, fica claro que cumprir o regulamento, ou seja, o previsto, era o mesmo que “sair sem 

alteração”, “não criar problema”. E de maneira direta, o entrevistado resume que ficar 
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“piruando” poderia criar mais trabalho para todos, e isso não era prioridade; melhor seria ficar 

“moita”. 

Entrevistador: Como você caracterizaria o policial militar ideal para a instituição? 

Soldado Riquelme: Essa pergunta é complicada de responder, porque fica difícil separar a 
polícia dos seus superiores imediatos. 

Entrevistador: Como era para os superiores? 

Soldado Riquelme: Em regra, o bom policial era aquele que não dava problema. Aquele que 
tira o serviço e sai sem alteração. Eu sempre vi que a grande preocupação era não criar 
problema, mais do que fazer um bom trabalho. Em segundo lugar, o policial tinha de ser um 
bom cumpridor de ordens, chegar no horário, comparecer quando acionado, não se esquivar. 
Sabe, quando você tenta fazer um bom serviço, você pode criar situações de maior 
repercussão pro serviço, faz todo mundo ter de trabalhar mais, e isso não era prioridade. Não 
era bom ficar piruando errado! O cara bom era o moita! 

Entrevistador: Ele era mais policial ou mais militar? 

Soldado Riquelme: O trabalho exigia que fosse mais policial, a instituição puxava pro outro 
lado. Eu costumava ver a entrada da unidade como uma barreira, digamos assim, um marco. 
Quando você entra, você é um militar, tem de prestar continência, se dirigir como senhor ao 
superior. Já quando você saía, isso ficava pra trás. No contato com a comunidade, ela quer 
que você seja policial, garanta a segurança. Não interessa se com ou sem cobertura, com ou 
sem continência. Não existe essa preocupação, o que importa é responder quando chamado. 
Então, se a atividade fim era prestar o serviço para a comunidade, o mais importante era ser 
policial. A essência da polícia militar é ser polícia, o militarismo é uma consequência 
administrativa. Como se fosse militar para dentro e policial para fora. 

Em detalhe, a insatisfação do entrevistado com a rigidez da manualização do 

trabalho policial revela, por um lado, a falta de sincronia entre o modelo organizacional e seus 

valores e a realidade diária que os policiais vivenciam nas ruas. Para ele, os rituais que a 

instituição exige são “perfumaria” ou mesmo desnecessários, “consequência administrativa”, 

pois “no contato com a comunidade não interessa se você está com ou sem cobertura”, o que 

se espera é que a segurança seja garantida. Paradoxo tal que o Soldado Riquelme resumiu 

como sendo a ambivalência entre o ser “militar para dentro e policial para fora”, cujo ponto de 

inflexão era a entrada da unidade: Todavia, esta opinião parece iluminar, ainda, um sentimento 

de resistência em ver sua autonomia limitada por instrumentos de organização e controle, 

como as continências e o fardamento. 

Em segundo lugar, os demissionários demonstraram insatisfação com a falta de 

acesso a informações. Este aspecto está relacionado à valorização das características 

associadas ao “cumpridor de ordens” em oposição àquelas do “questionador”, conforme 

destacado no relato anterior do Soldado Riquelme. Em grande medida, “cumprir ordens”, 
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“chegar no horário”, “comparecer quando acionado” e “não se esquivar” são características 

engrandecidas na retórica militar e que podem exercer efeitos perniciosos sobre a identidade 

dos policiais militares. Sob essa lógica, o sentimento de subutilização se instaura, lapidando a 

autoestima dos policiais. Mais do que isso, a ausência de informações compromete, em última 

medida, as atividades a serem desempenhadas, em que pese a própria preparação do policial. 

Por exemplo, a Soldado Sarah sentia-se como se ela não tivesse “capacidade de opinar” sobre 

o que estava acontecendo, sentia-se “a pessoa mais burra do mundo”: 

Entrevistador: E como você se sentiu durante o curso de formação? 

Soldado Sarah: A pessoa mais burra do mundo, né!? Não é só nessa época não, durante todo 
o período que fiquei na polícia. 

Entrevistador: Como assim? 

Soldado Sarah: Por exemplo, ligavam e diziam que eu tinha de estar às 6 horas da manhã no 
quartel. Eu perguntava o porquê. Respondiam apenas que não interessa e pronto. Eu tinha 
que cumprir. Ou então: Olha, vai ter uma operação – diziam. Mas operação de quê? eu 
perguntava. Não, você não pode saber – determinavam. Então era assim que eu me sentia, 
entendeu? Tipo, te mandavam para um lugar, você não sabia pra onde era e nem o que fazer, 
como se não pudesse opinar... te deixavam lá e pronto! 

A insatisfação com a falta de acesso a informações configura reações às 

experiências de desrespeito ao próprio sentimento de autorrespeito moral dos demissionários. 

Nesse sentido, o fato de não serem prestadas informações aos policiais durante o serviço ou 

quando são convocados a trabalharem demonstra, para além disso, a exclusão dos 

entrevistados da posse de direitos elementares. Em grande medida, a simbologia que tais 

exemplos reproduzem é a denegação de condições de participar em iguais condições, como se 

os sujeitos não fossem capazes de formar juízos morais ou mesmo não possuíssem valor 

suficiente para opinarem. Em outras palavras, a valorização do “cumpridor de ordens” 

representa um ataque à autoimagem positiva que os entrevistados possuem de si próprios, 

repercutindo afetivamente por meio da frustração e da baixa autoestima. 

Em terceiro lugar, o militarismo também é associado à limitação do acesso à 

tomada de decisão, agravado pelo cenário de dificuldade de ascensão profissional. Se no 

parágrafo anterior destacamos a dificuldade do acesso a informações, outro ponto de 

insatisfação é a formulação de estratégias de maneira unilateral, sem a participação dos 

profissionais de execução. Além de não serem “ouvidos”, esses policiais ainda sofrem com a 

dificuldade em ascenderem aos mais altos postos da estrutura militar. Para os demissionários, 
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esse desprezo pela experiência dos policiais de patentes mais baixas contribui para a sensação 

de baixa autoestima. Além disso, afeta a qualidade do serviço desempenhado. Reivindica-se, 

dessa forma, a valorização da experiência dos policiais, mesmo que pendente de “formulações 

teóricas”. Veja-se o relato do Sargento Mateus:  

Sargento Mateus: Por exemplo, quando vão fazer aquelas operações grandes. Eu acho que 
além de ouvir os oficiais tem de ouvir os praças. Por mais que o tenente tire o serviço de 
oficial de dia, o contato que ele tem com a criminalidade é insignificante perto do que os 
sargentos, cabos e soldados têm. Sabe, não mata ninguém ouvir seu subordinado! (...) Existe 
a inteligência operacional e a teórica. Existem colegas que eu já subestimei (...) que se a 
gente fosse debater uma realidade teórica, uma questão ampla (...) dificilmente ele abriria a 
boca. Mas se pedisse para ele resolver um problema operacional, uma situação fática, ele 
resolveria melhor do que eu. Isso é muito desvalorizado na polícia, esse tipo de inteligência 
prática, aquela que só adquire em contato com a realidade. 

O relacionamento entre oficiais e praças 

Na esteira do relato anterior, a argumentação dos demissionários tangencia as 

condições de relacionamento entre os oficiais e os praças, o que conduz às discussões sobre as 

lógicas de interação inspiradas pelo modelo de organização militar, a sua liturgia própria. Com 

efeito, a socialização na polícia ocorre segundo formas que reproduzem as condições que 

marcam a organização como uma corporação militar (HOLLOWAY, 1997). Dessa forma, a 

disciplina e a hierarquia são valores centrais à gestão da polícia militar, e como tais 

reproduzem a lógica de promover parâmetros para a normalização de comportamentos e 

práticas por meio de conteúdos formais ou informais (MINAYO, 2008:309). De outro modo, 

os horizontes que orientam a atuação dos gestores da polícia militar, os oficiais, pressupõem a 

rigidez dos regulamentos, mesmo que exista uma enorme margem de discricionariedade em 

sua aplicação. E este cenário se agrava diante da ainda incipiente atuação dos mecanismos de 

controle da atividade policial, quer sejam internos ou externos. 

Diante dos relatos dos demissionários, percebem-se duas tendências na 

caracterização do relacionamento entre oficiais e praças. A primeira diz respeito a uma espécie 

de resistência à imposição de limites à atividade policial, os quais são fiscalizados pelos 

oficiais. De forma semelhante ao argumento que demonstra desaprovação às cobranças do 

ministério público, esse é o caso da resistência à restrição da autonomia dos policiais militares, 

aspecto extremamente valorizado na retórica dos executivos das esquinas (MUNIZ, 1999). 

Nesse sentido, oficiais e praças opõem-se, enquanto sujeitos em posições distintas nas relações 

que pressupõem a criação e a imposição de formas de limitação e controle. 
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No relato abaixo, percebe-se que a autonomia dos policiais acompanhou uma 

mudança no comportamento dos oficiais em “apoiar”, para além de “fiscalizar”. Destaca-se 

que o marco temporal que no relato divide a mudança no comportamento dos oficiais é a 

criação da Academia de Polícia Militar de Brasília4. Dessa forma, quando ele se refere ao 

período em que os oficiais “só fiscalizavam”, ou seja, tratando os policiais menos como 

“profissionais” e mais como “militares”, é anterior a 1992. Além disso, o tensionamento 

existente era evidenciado pela ausência de “apoio” em casos de ocorrências: 

Entrevistador: E na rua, como era a autonomia dos policiais?  

Sargento Júnior: A gente tem autonomia. Apesar de que, naquela época, ela era um pouco 
limitada. Mas com o tempo a polícia foi mudando, o policial começou a ser tratado pelos 
superiores, pelos oficiais, mais como um profissional, e não como um militar. 

Entrevistador: Você disse que o relacionamento (entre oficiais e praças) era um problema, 
mas você viu mudanças ao longo dos 20 anos que esteve na polícia? 

Sargento Júnior: Vi. Os oficiais, os novos oficiais, eles procuravam ter mais 
companheirismo e muitas vezes estavam junto com o policial na rua. Não só pra fiscalizar. 
Porque antigamente os oficiais só fiscalizavam e com o tempo estavam na rua também para 
ajudar. (Eu) Achava bastante interessante os oficiais irem pra rua e muitas vezes a gente 
estava atendendo uma ocorrência e o oficial chegava em apoio. Naquela época anterior, se o 
oficial se envolvesse em alguma situação, e ele acionasse algum apoio, talvez não chegasse. 
Não chegaria. Isso lógico dependendo do oficial, mas depois dessas situações, depois da 
entrada dos novos oficiais, com certeza teria apoio. 

O relato do Sargento Paulo sintetiza a discussão da seguinte forma:  

Sargento Paulo: No passado, na época da chibata, os oficiais usavam o RDE5 como oração. 
Hoje em dia tá bem mais fácil, menos militarismo, sabe? A mente dos oficiais mudou 
quando acabaram os oficiais temporários, que vinham com aquela coisa do exército. Com a 
academia, veio um pessoal que nunca tinha sido oficial, e que aprendeu aqui. 

A segunda tendência na caracterização do relacionamento entre oficiais e praças 

indica que o militarismo estimula o surgimento de personalismos, desmandos e assédios 

morais em virtude do poder conferido aos oficiais. Para os demissionários, a organização 

militar distancia as duas classes ao permitir que os oficiais exerçam exclusivamente a tomada 

de decisão e o controle dos processos na instituição. Em outras palavras, trata-se de uma 

crítica à divisão do trabalho na instituição, em que o acesso aos postos mais altos é restrito aos 

oficiais. As relações, nesse caso, não são apenas de estratificação, mas de rivalidade. Nesse 

                                                
4 A Academia de Polícia Militar de Brasília foi criada pela Lei nº 7.491, de 13 de junho de 1986, e implantada 
pelo Decreto Distrital nº 11.010, de 12 de fevereiro de 1988. A primeira turma de oficiais foi formada em 1992. 
5 Regulamento Disciplinar do Exército que inspira, até hoje, os regulamentos disciplinares das polícias militares. 
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caso, ao configurarem assédios, tais situações podem atingir a identidade dos envolvidos, na 

medida em que houver a privação de direitos e a limitação de liberdades. Por exemplo, o relato 

do Sargento Joaquim demonstra o que chamou de “picuinha” entre oficiais: 

Entrevistador: Existe alguma estória que você poderia me contar sobre o trabalho e que 
permanece em sua memória? 

Sargento Joaquim: Tem sim. Eu respondi um inquérito policial militar gratuitamente, depois 
que estava no expediente. A estória foi meio doida, por motivo de briga entre oficiais, 
acabou atingido a todos que trabalhavam na seção. Algo que não daria nem sindicância 
apuraram como se fosse crime. Eu vou contar sem detalhes. Era uma situação de trabalho 
que a gente fazia com a anuência do chefe, não era nada ilegal. E quando mudou de chefia, 
o novo achou que era errado e, em vez de falar com a gente, achou que era tudo absurdo e 
mandou pra corregedoria. E foi muito desagradável, nunca passei por algo tão ruim. Você 
ser inquirido por várias horas, perguntavam a mesma coisa e tinha de ficar repetindo. O 
encarregado pediu o arquivamento e o corregedor também. Mas o comandante geral, porque 
queria prejudicar nosso chefe, acabou indiciando todo mundo por improbidade e outro crime 
previsto no código penal militar. Totalmente à revelia seguiu para a auditoria. Foram 2 anos 
de estresse, preocupação. Inclusive quando passei no outro concurso fiquei preocupado em 
ser eliminado. Mas o Ministério Público Militar pediu o arquivamento. Eu vou contar: a 
gente respondeu porque alterava férias dos policiais. Isso era comum, um direito deles. Todo 
mundo fazia isso, o sistema não permite pagar em duplicidade. Mas o chefe que entrou ficou 
de picuinha e todos sofremos as consequências. 

Chama a atenção no relato do Sargento Joaquim que justamente a desavença 

contada tenha sido o que primeiro lhe ocorreu quando perguntado sobre suas memórias na 

polícia militar. Certamente em virtude da duração e da intensidade dos acontecimentos, a 

menção dessa estória indica o tensionamento que, apesar de envolver oficiais nos polos ativos, 

incluiu indiretamente outras pessoas. Talvez ainda mais agudo para o entrevistado tenha sido o 

sentimento de se ver envolvido em um conflito alheio, mas que é próprio da disputa de poder 

na instituição. Com efeito, a vaidade e os conflitos que a acompanharam no caso exemplificam 

as circunstâncias de tensionamento da instituição. Já o Sargento Paulo destaca que: 

Entrevistador: Qual parte do trabalho você gostava mais? 

Sargento Júnior: Eu achava legal aquilo de estar livre na rua. Eu pensava que no expediente 
teria muito contato com oficiais e eu não queria aquilo. 

Entrevistador: Por quê? 

Sargento Júnior: Porque eu não gostava dos oficiais! Desde o curso de formação. E foram 
poucos os oficiais sensatos que eu tive contato. Eles em geral eram muito vaidosos, exigiam 
um tratamento por pura vaidade, pra encher o ego. Não era algo do trabalho, era por eles. 

Novamente, a vaidade dos oficiais é destacada como elemento de deterioração das 

relações internas na polícia militar. A despeito de a grande maioria dos demissionários 
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entrevistados terem sido praças, a crítica dirigida ao comportamento dos oficiais extrapola o 

componente pessoal e se aplica à forma de organização da instituição. Em detalhe, os 

demissionários atribuem as experiências de desrespeito que vivenciaram no convívio com 

superiores hierárquicos às condições favoráveis aos excessos por parte dos dirigentes. Desde a 

estética militar, as relações instauradas pelo modelo organizacional militar tendem a 

concentrar poderes nos dirigentes e a ignorar o que pensam os executores. 

 

Solidariedade social: a autoestima 

Na seção anterior, foram tratadas situações vivenciadas pelos demissionários e que 

representaram experiências de desrespeito relacionadas à adjudicação de direitos. 

Especificamente, as situações citadas afetavam o sentimento de autorrespeito moral dos 

sujeitos, ou seja, suas pretensões legítimas de participarem da ordem institucional em 

condições de igualdade com os demais parceiros de interação (HONNETH, 2009:216). Por 

exemplo, quando o acesso a informações elementares foi negado desde a priori aos policiais, 

como se relatou anteriormente, o ataque se dirigiu à expectativa de que detalhes sobre o 

trabalho que desempenhariam fossem fornecidos. Com efeito, o autorrespeito moral se refere 

àquilo que coletivamente é (ou deveria ser) garantido a todos os indivíduos, ou seja, àquilo 

que os iguala no convívio social. Já no caso da solidariedade social, tema desta seção, é 

empregada outra lógica para compreendermos o conflito por reconhecimento. Em detalhe, as 

expectativas estão relacionadas ao que distingue os indivíduos ou os grupos no contexto da 

vida em sociedade. Nos termos de Axel Honneth, tais características e propriedades 

configuram os modos distintos de vida de cada sujeito, os quais são assentidos e encorajados 

por meio do convívio social (2009:218). Nesse sentido, o sentimento que acompanha o 

reconhecimento social relacionado à solidariedade social é a autoestima. 

Se as situações de identificação positiva com o trabalho policial tendem a 

engrandecer os policiais, elevando sua autoestima, as experiências de desrespeito possuem o 

efeito inverso. Diante de tais circunstâncias, a identidade dos policiais é atingida e se coloca 

em xeque a autoimagem positiva que construíram de si próprios enquanto policiais militares. 

Em última medida, o sentimento de autoestima desses profissionais é abalado, o que ajuda a 

compor um quadro de déficit de reconhecimento social que atinge a instituição de maneira 

geral. 
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As experiências analisadas em seguida representam, nesse sentido, indícios das 

vexações e dos desrespeitos que acompanham a negação de reconhecimento social aos 

policiais militares e ajudam a conformar o cenário de estigmatização da atividade policial. 

Nesta seção, distinguimos três tipos de circunstâncias em que as experiências de desrespeito 

foram reunidas, a saber: a) os assédios durante o trabalho policial nas relações com a 

comunidade; b) na convivência familiar; e c) nas interações institucionais. 

 

Experiências de desrespeito durante o trabalho policial 

Durante o exercício de suas atividades diárias, os demissionários relataram 

situações em que estiveram sujeitos a assédios morais. Apesar de lidarem institucionalmente 

com mecanismos de punição e reparação de danos, os policiais militares são também 

vitimizados em circunstâncias que extrapolam a visão legalista que lhes orienta. É o caso, por 

exemplo, do olhar estigmatizante que diferencia os indivíduos de acordo com valores morais 

construídos e validados socialmente. No caso dos policiais militares, um primeiro indício é a 

diferenciação social nos seus parceiros de interação nas ruas. Veja-se a experiência do 

Sargento Paulo: 

Entrevistador: O policial militar tem baixa autoestima? 

Sargento Paulo: Sim, demais. A gente sente isso na rua mesmo, todo dia. 

Entrevistador: Como assim? Algum exemplo? 

Sargento Paulo: Por exemplo, na Asa Sul antigamente quem conversava com o policial 
eram as domésticas, eram aqueles trabalhadores lá... Os moradores mesmo não 
conversavam. Quer dizer, quando eles precisavam, nossa, eles conversavam, te davam água, 
faziam de tudo. Mas quando não precisavam, você era aquela coisa jogada. Tipo assim: lá 
vem cinco pessoas e dois PMs, sequer olhavam na sua cara. Essa era a expressão. Como se 
o PM não fosse da sociedade, sabe? Eu ouvi essa expressão na rua, já vi mulheres falando 
para os filhos: ó, estuda senão você vai ser um policial militar. Já ouvi isso! Eu sou 
revoltado com aquele povo da Asa Sul, quer dizer, na minha época né, hoje eu não tenho 
nem vontade de ir lá. Eu fiquei 9 anos ali, era uma coisa terrível. Aquela população, 
antigamente, eles pisavam nas nuvens. Quando precisavam, corriam atrás de você, mas fora 
isso, quando você estava de cosme e damião, não valia nada. Era terrível. Tinha muito furto 
de pneu de carro que eles mesmos roubavam e levavam pros apartamentos. E a gente via as 
marcas, mas falar pra síndica isso? Não, nunca! Roubava pneu pra comprar droga. 

O relato permite discutir, em primeiro lugar, a inclusão de forma marginal dos 

policiais militares na escala de prestígio social, cuja expressão é a segregação nos seus 

parceiros de interações. Sendo a Asa Sul um bairro de classe média e alta, a diferenciação 
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social impunha que os policiais militares se limitassem a se relacionar com as classes 

trabalhadoras de serviços braçais, como as domésticas. E essa diferenciação era introjetada e 

reproduzida pelos próprios policiais, em que pese a referência aos moradores do bairro como a 

alteridade, outra classe, ou seja, “aquele povo”. O assédio moral ganha contornos caricatos na 

expressão “cinco pessoas e dois PMs”, que foi lembrada, com escárnio, pelo declarante, 

durante a entrevista. Em parte, essa reação de desdém tem relação com o trecho seguinte que 

propositalmente narra o comportamento desviante de alguns moradores da região. A 

racionalização do entrevistado tende a revelar o contraste entre o comportamento daquele que, 

por um lado, discrimina em virtude de aspectos censitários e sociais, mas que, por outro lado, 

“rouba pra comprar droga”. 

Em segundo lugar, a estigmatização se dirigia aos policiais militares de forma 

indistinta, não estava relacionada apenas ao entrevistado. A profissão em si era alvo dos 

assédios morais. Na lógica de orientação moral evidenciada, a polícia militar era o trágico fim 

da linha de quem “não estudasse”, advertência que as mães bradavam para assustar seus filhos. 

Nesse sentido, o déficit de reconhecimento social afeta o grupo policial militar, e seus efeitos 

inequivocamente repercutem nas identidades dos seus integrantes. 

Como corolário do aspecto anterior, em terceiro lugar, a expressão do sofrimento 

vivenciado pelos policiais é evidenciada pela maneira como o entrevistado se refere aos nove 

anos durante os quais trabalhou na região: “era terrível”. Ainda mais, o sentimento de rancor 

alimentado naquelas interações informa a revolta em não querer sequer voltar ao bairro. Falar 

em sofrimento enquanto expressão de sentimento no contexto policial é um desígnio ainda 

mais tortuoso quando se leva em conta o treinamento que recebem para normalizar suas 

atitudes diante de situações de tensão. Por fim, o relato ilustra a estigmatização da atividade 

policial como uma atividade de menor valor, situada de forma marginal na escala de prestígio 

social. Mais do que isso, a atividade policial é rotulada como trabalho sujo, em que o sentido 

simbólico do par limpo/sujo é justamente reproduzir o ordenamento moral vigente. Ora, a 

percepção de discriminação do entrevistado revela que a atividade policial limita-se, 

juntamente com as domésticas, à parte inferior na divisão moral do trabalho. 

Ainda nesse sentido, o relato do Soldado Riquelme ilustra uma situação de assédio 

moral que limita as interações da polícia militar, numa condição de presença non grata: 

Entrevistador: Sobre essa falta de reconhecimento, algum caso concreto? 
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Soldado Riquelme: Lembro de um interessante. Eu trabalhava na QI 21 do Lago Sul e lá 
tinha um laboratório renomado de exames de sangue. A quadra era muito pequena, com 
poucos blocos e eram 6 horas diárias. Certo dia, o porteiro do laboratório veio falar pra 
gente que a dona disse que não queria mais a gente na frente do laboratório dela porque 
estava constrangendo os clientes. Cara, a gente sempre andava na quadra e parava no 
laboratório, conversava com o porteiro e saía. E ela falou que não queria mais. 

Entrevistador: E o que vocês fizeram? 

Soldado Riquelme: Nada! Continuamos ali, normalmente. 

Novamente, a situação tomou lugar em um bairro de classe alta da capital federal e 

teve como consequência a limitação dos relacionamentos dos policiais militares durante o 

serviço; no caso, os interlocutores eram os “porteiros”. Numa reação peculiar, a proprietária 

dispensou a presença dos policiais na frente da clínica sob o argumento de que eles estariam 

constrangendo seus clientes. Ora, não se trata apenas de segregar socialmente os envolvidos, 

mas de impor-lhes barreiras ao desenvolvimento de suas identidades por meio da 

discriminação. Em última medida, a mácula que acompanha os policiais, nesse caso, é a de 

que sua presença transmite a ideia de insegurança em um local normalmente seguro, numa 

consequência da noção de que lidam normalmente com os indesejáveis da sociedade6. A 

lógica, nesse caso, é de que devem estar prontos para responderem aos eventuais chamados, 

mas sua presença permanente tem o efeito oposto. Analogamente, a ostensividade da polícia 

em locais mais propensos ao cometimento de crimes seria encarada com outros olhos; por 

oportuno, dariam a ideia de sensação de segurança num local normalmente inseguro. De toda 

forma, o relato do Soldado Riquelme assinala que a atividade policial foi marcada, naquele 

contexto, como trabalho sujo, dessa vez segundo a lógica da mácula social de lidarem com os 

indesejáveis da sociedade. 

 

Experiências de desrespeito fora do trabalho policial 

Os demissionários também relataram conflitos relacionados ao fato de serem 

policiais militares fora de suas rotinas de serviços. Mais contundente é a constatação de que os 

seus interlocutores nessas relações eram, por vezes, seus familiares e amigos. Nesses casos, 

são comuns as críticas à polícia militar ou a situações relacionadas a outros policiais. Contudo, 

                                                
6 Referência à imagem que se cria dos policiais, de que trazem em si algo daqueles os quais reprimem: “existe 
algo de dragão no exterminador de dragões” (BITTNER, 2003:99). 
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os sujeitos acabam se percebendo atingidos pelas generalizações construídas. Inicialmente, 

destaca-se o exemplo do Sargento Joaquim: 

Entrevistador: Quando estava na PMDF, você conversava com amigos ou parentes sobre a 
PMDF? 

Sargento Joaquim: Era comum as pessoas virem falar mal. Sempre era a questão da 
violência. Tenho um primo que a gente até já discutiu por isso. Não se pode generalizar, eu 
era policial e não era violento! 

Entrevistador: Como foi a situação? 

Sargento Joaquim: O que ele falava era com base em situações que ele tinha vivido com a 
polícia e, além de ser uma situação em que ele estava errado, ele ainda generalizava. De 
algo pontual ele criticava todo mundo (....) Eu não dava muita oportunidade! Cortava logo! 
Começava argumentando, mas durante a discussão, você acaba vendo que a pessoa tá errada 
e se justifica generalizando. 

Se os demissionários se identificam positivamente com o fato de serem percebidos 

como referenciais para questões de segurança, é o caso agora de se problematizar outro 

aspecto presente nessa relação. Os policiais militares não são instados apenas a orientarem 

seus amigos e familiares sobre como garantirem sua segurança. São igualmente questionados 

quando ocorrem erros em ações da polícia, por diversas que sejam e distantes de sua atuação 

na corporação. Parece ser esse o caso do conflito relatado pelo Sargento Joaquim: ao criticar 

um fato envolvendo alguns policiais, seu primo o incluiu na caracterização da polícia como 

sendo truculenta. Ora, enquanto policial militar, o sujeito construiu sua identidade profissional 

na socialização na instituição, e naturalmente se vê atingido quando a imagem da corporação é 

manchada. Nesse sentido, trata-se de distinguir os policiais corretos e os errados. A 

experiência do Sargento Júnior também retrata esta questão: 

Entrevistador: Quando alguém criticava a PM, como você se sentia? Qual era a sua reação? 

Sargento Júnior: Ah, eu me sentia atingido também. Dependendo da situação, eu defendia, 
mas quando eu via que o policial tinha trabalhado mal, era um policial bandido, eu ficava 
chateado. O cara estava maculando o nome da Organização. É questão de você vestir a 
camisa. Uma vez eu discuti com minha irmã, porque ela veio falar que policial era tudo 
bandido. Não me lembro ao certo do fato, sei que envolvia um policial. Discutimos, e eu 
falei: – Não, não é bem assim não. Você sabe que eu sou policial, sou seu irmão, e falando 
isso você está me chamando de bandido também. Ela continuou intransigente e nós ficamos 
um tempão sem nos falar. 

Nesse caso envolvendo a irmã do entrevistado, o conflito se referia à generalização 

da imagem que associa a polícia militar à truculência e à corrupção. Ainda mais, o 
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entrevistado reconhece que se vê atingido quando a polícia é criticada, demonstrando seu 

sentimento de “chateação”. Assim como o Sargento Joaquim, que asseverou “não dar muita 

oportunidade e cortar logo”, o Sargento Júnior demonstra uma postura defensiva, como se 

estivesse acostumado com situações de ataques morais por ser policial. Em ambos os casos, o 

efeito dos conflitos sobre a identidade dos policiais pode ganhar relevância em virtude de seus 

interlocutores serem pessoas próximas. 

 

Desrespeito na polícia militar e violência expressiva 

Por fim, destaca-se as experiências de desrespeito relatadas pelos demissionários 

na socialização na polícia militar e sua relação com o desempenho do trabalho policial. Em 

detalhe, os relatos indicam no sentido de que a violência dos policiais nas ruas pode estar 

relacionada com os assédios morais sofridos em suas relações internas. Nesta senda, a 

violência seria de natureza expressiva, em que o recurso à força serviria para conferir voz ao 

sujeito não reconhecido ou cuja subjetividade seja negada (WIEVIORKA, 1997). 

Para tanto, os demissionários foram questionados quanto ao fato de considerarem 

o policial militar do Distrito Federal violento. Dentre as respostas mais comuns, destacam-se 

aquelas que atribuem a violência à índole do indivíduo, casos em que, segundo o Sargento 

Paulo, “qualquer frase é como se tivesse matado a mãe dele”, e as reações são imprevisíveis. 

Por outro lado, o recorte censitário e geográfico também foi citado, em que “o pessoal pega 

mais pesado nas satélites”, segundo a Soldado Sarah. Houve, ainda, quem estabelecesse uma 

relação comparativa para relativizar a violência policial em Brasília. Esse é o caso do Sargento 

Joaquim, que reconhece a truculência “incidental” dos policiais militares na capital federal, 

mas que “não se compararia com outros Estados, como o Rio de Janeiro”. Assim, não foram 

destacados aspectos que estabelecessem relações entre as estruturas organizacionais da polícia 

militar e a violência policial. Em suma, as situações desse tipo estiveram relacionadas, para os 

demissionários, à índole dos indivíduos. De certa forma, a responsabilização por tais ações é 

deslocada do âmbito institucional e tangencia o campo das patologias psicológicas, num 

movimento que parece buscar a preservação da imagem da corporação. 

Em seguida, insistiu-se nas situações de violência ou arbitrariedades que os 

demissionários haviam presenciado. Daquilo que nos foi declarado, assinala-se inicialmente o 

relato do Sargento Joaquim: 
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Entrevistador: E qual característica você valorizava no companheiro de trabalho? 

Sargento Joaquim: Primeiro que trabalhasse correto, de acordo com as regras, que não 
cometesse abusos. Eu sempre fui calmo na rua, o policial não pode ser estressado. Eu 
trabalhei muito tempo nas faculdades e tinha um problema grande nos estacionamentos. Eu 
era muito sensato e não ficava canetando todo mundo, mas tinha policial que se sentia o 
justiceiro e notificava todo mundo. 

Entrevistador: Por que você acha que esses policiais agiam assim? 

Sargento Joaquim: Eu acho que era vaidade, eles se sentiam superiores, os donos da 
situação. Tinha muitos policiais assim, utilizavam o poder que tinham e causavam uma 
confusão tremenda. Era uma forma de autoafirmação, porque sempre tem como conversar. 

Entrevistador: Você já fez isso? 

Sargento Joaquim: Eu sempre procurei conversar, mas as pessoas começavam a desrespeitar 
e elevavam a voz. Então eu talvez já tenha feito isso, é algo até natural. 

A ação dos “justiceiros”, nesse caso, insere-se no quadro de orientações da 

violência simbólica. A despeito de não existir o uso da força, o emprego arbitrário da 

competência de fiscalização no trânsito é relatado como fruto de uma necessidade de 

“autoafirmação” dos policiais. Simbolicamente, o recurso à notificação busca atender à 

necessidade de se expressar ou de se fazer ouvir daqueles sujeitos. E isso, acredita-se, advém 

do cenário de déficit de reconhecimento social dos policiais militares. No discurso do 

entrevistado, ao final, fica evidente que o recurso à autoafirmação por meio da violência é 

“natural”. Com efeito, essa naturalidade revela uma constância típica de identidades 

ameaçadas, negadas, marcadas pela baixa autoestima. 

Nesse sentido, a convivência interna agrava o quadro de baixa autoestima dos 

policiais militares:  

Sargento Paulo: O policial militar tem problema de autoestima demais. Eu mesmo já fui 
trabalhar com toda gana, com vontade, mas naquela coisa que o oficial falou antes do 
serviço, ele jogou todo mundo por terra. Aquilo que a gente pensava em fazer, ninguém 
mais fazia. Porque a gente era tratado pior do que o criminoso da rua que a gente ia atrás. 
Era pior mesmo! Daí, como produzir alguma coisa se na caserna, antes de sair, o cara já 
pisava, fazia de tudo, esculachava? Eu acho que isso refletia na forma como a gente 
trabalhava. Arrogância, abusos, isso tudo reflete no trabalho de rua. 

No relato do Sargento Paulo, o tensionamento das relações entre os oficiais e os 

praças é resgatado para ajudar a iluminar a redução no desempenho dos policiais. Mais do que 

isso, o sentimento de frustração diante da qualidade das relações internas limitava a motivação 

no desempenho das atividades rotineiras. Por óbvio, não há como precisar em que medida tais 
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relações se estabelecessem, contudo o relato indica o sentido deletério que os assédios morais 

exercem sobre a identidade dos policiais de forma geral. 

 

Considerações finais 

Durante a socialização na polícia militar, os demissionários tiveram a 

oportunidade de apresentar suas percepções desde a perspectiva interna da instituição, 

reproduzindo seus valores e regras e avaliando suas expectativas anteriores. Nesse período, 

que, no caso dos entrevistados selecionados na pesquisa, oscilou entre três e vinte anos, a 

socialização na polícia propiciou tanto experiências identitárias positivas quanto negativas.  

Quanto às experiências negativas, de desrespeito, os demissionários evidenciaram 

insatisfação e sofrimento com diversos aspectos do trabalho policial, o que certamente 

contribuiu com a decisão de deixarem a polícia militar. De maneira geral, as percepções acerca 

do reconhecimento social do trabalho policial indicam um cenário negativo, de déficit. Os 

demissionários demonstraram que seu sentimento de estima social se mostrou atingido, por 

exemplo, com os relatos que evidenciaram a diferenciação social dos policiais por meio da 

segregação de seus parceiros de interação mais comuns. Nesses casos, as domésticas e os 

porteiros eram seus únicos interlocutores, em um cenário de assédios. Houve, ainda, 

circunstâncias em que a própria presença dos policiais inspirava repúdio, sob argumentos de 

que causavam constrangimento para clientes num estabelecimento comercial de uma área 

nobre da capital federal. 

Mesmo internamente, nas relações entre superiores e subordinados, os 

demissionários relataram situações em que o sentimento de baixa autoestima era estimulado 

por meio do tensionamento das interações. Os personalismos e as vaidades dos policiais em 

funções mais importantes se mostraram recorrentes nos relatos, que revelavam rancor e 

frustração com a limitação de seus direitos e o mau tratamento. Em outras palavras, tanto nas 

relações internas quanto nas relações externas, os policiais militares relataram experiências de 

desrespeito, em que seu reconhecimento social é comprometido, cedendo espaço ao 

sofrimento e à baixa autoestima. 

Por fim, os demissionários salientaram possibilidades de relações entre o 

sentimento de baixa autoestima, alimentado na instituição e fora dela, com situações de 

violência policial. Nesses casos, por exemplo, o sentimento de baixa autoestima, instigado por 
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relações de tensionamento entre os diferentes níveis hierárquicos, contribui para deteriorar a 

qualidade dos serviços prestados. Mais do que isso, trata-se de uma violência de natureza 

expressiva, com o objetivo de conferir voz para aqueles cujas identidades estão sendo negadas, 

ameaçadas. Em busca de legitimidade, os policiais se valem do recurso à força conferido pelo 

poder de polícia para se fazerem perceber, se reconhecerem sujeitos nas interações sociais. É o 

caso dos justiceiros, que, para se autoafirmarem, notificavam arbitrariamente motoristas em 

estacionamentos de faculdades de Brasília. 
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