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Resumo 

 
O presente artigo, inserido nas temáticas trabalhadas pela Psicologia Social e do Trabalho, busca analisar, por meio da Teoria das 

Representações Sociais, a presença de uma subcultura interferindo no uso da força policial, geralmente materializada na formação de grupos 

de policiais que utilizam esse instrumento. Tais grupos defendem que, se o policial não se impõe sempre pela força física durante uma 
intervenção policial, ele não consegue o respeito do cidadão abordado. A atuação das corporações policiais merece destaque nos diversos 

campos de estudos, pois diz respeito tanto aos indivíduos representantes das corporações, ou seja, os policiais, como à população beneficiária 

dos serviços prestados por essas instituições. Assim, este estudo de caso de caráter descritivo-analítico, fruto da conclusão de curso de 
graduação, tem como objetivo buscar uma melhor compreensão sobre a presença de preceitos subculturais no uso da força policial. Foi feito 

junto a uma amostra de policiais recém-formados e em processo de formação em um Centro de Ensino da Corporação da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais. Dessa forma, partindo de análises de falas de companheiros de farda e da análise de informações obtidas com 

questionário, observou-se que, nas práticas policiais operacionais, fatores subculturais influenciam a conduta de determinados policiais, 

culminando na incorreta aplicação do uso da força. Buscou-se identificar, ainda, como esse fenômeno surge, suas principais características e 

as explicações teóricas possíveis para os resultados encontrados.  
 

Palavras-chave: subcultura; comportamento policial; uso da força policial; representações sociais. 

 

Abstract 
 
This article, inserted in the themes discussed in labor and social psychology, seeks to analyze, by means of the Theory of the Social 

Representations, the presence of a subculture interfering in the use of the police force, generally materialized in the formation of groups of 

policemen who make use of this instrument. Such groups argue that, if the policeman does not always impose himself through the use of 
physical strength during a police intervention, he is not able to get the respect of the approached citizen. The performance of police 

corporations deserves to be highlighted in the various fields of studies because they not only concern the individuals that represent the 

corporations, that is, the policemen, but also the population that benefits from the services provided by these institutions. Therefore, this case 
study of descriptive and analytical nature, resulting from an undergraduate‟s final coursework, has the goal of searching for a better 

understanding of the presence of subculture precepts in the use of police force. It was carried out with a sample of newly trained policemen 

and policemen in training process at a Center for Education of the Corporation of the Military Police of the State of Minas Gerais, Brazil. 

Thereby, starting out with analyses of the speeches of companions from the corporation, and from analyses of information obtained through 

questionnaire, it was observed that, in the operational police practices, subculture elements influence the conduct of certain policemen, 

culminating in the incorrect application of the use of the force. Moreover, this research tried to identify how this phenomenon appears, its 
main characteristics and the possible theoretical explanations for the obtained results. 
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Introdução 

 
A análise histórica das polícias militares do 

Brasil mostra que, por muito tempo, confundiu-se 

segurança pública com defesa interna nacional. 

Desse modo, as corporações policiais se 

apresentaram mais como exércitos estaduais 

garantidores dos interesses estatais do que da 

sociedade em geral. Durante essa fase, diversos 

abusos cometidos registraram imagem das Polícias 

Militares como órgãos de repressão e controle 

social (Muniz, 2001). 

Nesse contexto, diversos órgãos, nacionais e 

internacionais, preocupados com a garantia dos 

direitos dos cidadãos, regularam, por meio de 

normas, o procedimento policial no que tange ao 

uso da força. A partir dessas normas, surgiram os 

documentos institucionais que versam sobre o uso 

da força. A Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG) apresenta como documento norteador 

desse instituto o Manual de Prática Policial e 

outras diretrizes (Diretriz para Produção de 

Serviços de Segurança Pública e Diretriz Auxiliar 

de Operações). Esses documentos orientam que o 

controle exercido pelo policial sobre o indivíduo, 

durante uma intervenção policial, deve ser realizado 

por meio de conselho, advertência e persuasão, 

utilização da força física e, por último, com a 

utilização de técnicas letais. 

Outrossim, tanto as legislações quanto os 

documentos institucionais advertem que o uso da 

força deve ser utilizado de forma gradativa, sempre 

no exercício do estrito cumprimento do dever legal 

ou da legítima defesa, e em concordância com os 

princípios básicos de legalidade, necessidade, 

proporcionalidade e conveniência (Minas Gerais, 

2002). 

A lei não autoriza o excesso, facultando apenas 

a repulsa, pelos meios necessários. Assim, se o 

policial pode defender o seu direito ou de outrem  

repelindo a agressão injusta por meios moderados, 

não se justifica que o policial opte por meios mais 

violentos e arbitrários. 

Na concepção de Bengochea (2004), a polícia 

tradicional, por não mais atender aos interesses 

sociais, vem sendo substituída pelo Polícia 

Moderna
3
, que possui como características a 

prevenção, a parceria com a comunidade e a 

garantia dos direitos humanos. Assim, Resende 

(2001) afirma que, com o trabalho preventivo do 

                                                 
3 Polícia que está próxima da comunidade a que serve, tendo o 
policiamento comunitário como a atividade que melhor 

corresponde à sua real missão. 

policiamento comunitário, espera-se que o uso da 

força, pelos agentes do Estado, seja exceção e, em 

uma perspectiva mais utópica, que não seja 

necessário em mais nenhum caso. 

Porém, há determinada resistência com relação 

a esse modo de policiamento e, em consequência, 

certa obscuridade entre “saber o certo” e “acreditar 

e fazer o correto”. Tal resistência encontra forte 

apoio numa subcultura
4
 que faz com que a 

ignorância, o empirismo e o “aprendizado das ruas” 

sobressaiam sobre a cientificidade e a legalidade do 

uso da força. 

Diante desses apontamentos, surge o problema 

da presente pesquisa, em que se lança o seguinte 

questionamento: a subcultura interfere no correto 

uso da força policial? Para responder a essa 

pergunta, escolheram-se grupos
5
 de policiais da 

Polícia Militar de Minas Gerais, junto aos quais 

foram feitas observações e colhidos dados por meio 

de questionários baseados na Teoria das 

Representações Sociais
6
. 

Um dado que chama a atenção é que as 

denúncias contra policiais militares são mais que o 

dobro das encontradas nas demais corporações. No 

entanto, ressalta-se que a Polícia Militar é 

responsável pelo policiamento ostensivo; logo, pelo 

primeiro contato com o cidadão durante o 

atendimento de uma ocorrência. 

Quando o cidadão, insatisfeito com um ato(s) 

policial(ais), faz uma queixa/ reclamação na 

Ouvidoria de Polícia/OGE, essa ação policial pode 

ser descrita como uma infração disciplinar (esfera 

administrativa) ou mesmo como crime (esfera penal 

/ penal militar). Porém é uma classificação 

preliminar e deverá ser aberto um 

processo/procedimento para a busca da verdade 

real. Os dados da Tabela 1 mostram a classificação 

das denúncias de acordo com sua natureza. A 

classificação de uma denúncia pode conter mais de 

uma natureza e a Tabela 1 apresenta o número de 

                                                 
4 Segundo Ferreira (2006) subcultura consiste num conjunto de 

padrões de comportamento, crenças ou interesses próprios de um 
determinado grupo, que geralmente não é partilhado pela 

sociedade global em que o grupo se encontra integrado e pela 

cultura nela dominante. 
5 Esses grupos consistiam de policiais militares em formação e 

de policiais militares recém formados de um Centro de Ensino 

da Corporação. Esses grupos eram separados por turmas de 
formação. 
6 Teoria sustentada pela Psicologia Social na qual representações 

são consideradas como um conjunto de conceitos, proposições e 
explicações criado na vida cotidiana no decurso da comunicação 

interindividual. Para um debate mais aprofundado, consultar 

Guareschi e Jovchelovitch (1994); Jodelet (2001); Moscovici 
(1998, 2003); Sá (1996, 1998, 2000); Spink (1993); Wagner 

(1995, 1998). 
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denúncias de acordo com a natureza da transgressão 

com relação às 1.109 denúncias registradas no ano 

de 2006 pela OGE/MG. As denúncias mais comuns 

foram: abuso de autoridade/agressão (18,4%), 

abuso de autoridade/outros (12,1%) e ameaça 

(12,1%). 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Denúncia por corporações – Ano de 2006. Fonte: Banco de dados OGE-MG 

 

 

 

A Tabela 1 mostra que existem várias vertentes 

acerca das denúncias que se amoldam ao crime de 

abuso de autoridade. Tal tipo penal pode ser 

caracterizado pelas modalidades de prisão 

arbitrária, constrangimento ilegal, agressão ou 

outras atividades ilícitas. Tais infrações penais, se 

somadas, correspondem a 58,4% das denúncias 

referentes ao ano de 2006. Numa comparação com 

o ano de 2005, nota-se que essas naturezas 

correspondiam a 64,3% das denúncias. Por isso, no 

ano de 2006, houve uma redução de 5,9% nas 

denúncias de abuso de autoridade. 

Tais dados ressaltam, em partes, a relevância 

do presente estudo, pois trazer à tona o debate 

acerca do uso da força policial, suas implicações e 

percepções nos meandros de uma corporação de 

segurança de Minas Gerais pode possibilitar maior 

debate do tema proposto. 

Nessa direção, o presente artigo está 

estruturado em seis partes, incluindo essa 

introdução. Na segunda passagem do texto, 

constrói-se uma reflexão sobre violência, 

comportamento e subcultura dentre da corporação 

policial. A terceira parte traz algumas 

considerações, com ênfase na subcultura e seu uso 

na força policial. Posteriormente, neste artigo, a 

teoria das representações sociais é apresentada, 

sendo seguida na quinta parte pela metodologia de 

trabalho aplicada neste estudo. Na sexta e última 

parte, são apresentados os resultados, sendo 

complementados com as considerações finais. 
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Tabela 1: Classificação das denúncias de acordo com a natureza. Fonte: Banco de dados da OGE-MG. 

 

 
 

 

Violência, Comportamento e Subcultura 

Policial 
 

A violência policial é um fato, não um caso 

isolado. E em se tratando de um fato concreto, deve 

ser encarada como um grave problema a ser 

solucionado, visto que a violência praticada por 

agentes do Estado, que detêm o monopólio legítimo 

do uso da força, ameaça as estruturas democráticas 

necessárias ao Estado de Direito (Filho, 2002). 

No entendimento de Guimarães, Torres e Faria 

(2005), as raízes do uso excessivo da força pelas 

corporações policiais brasileiras originam-se nos 

governos militares, nos quais predominavam as 

concepções sobre a segurança nacional, estando a 

seguridade do país acima de tudo. 

Após o fim do regime militar, ainda é comum 

os direitos humanos dos cidadãos serem violados 

nas intervenções policiais. A violência policial, 

antes utilizada como instrumento de controle social, 

hoje tem atingido não somente opositores do 

governo, mas também a população de classe baixa e 

marginalizada (Muniz, 2001).  

De acordo com a Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos, 

tem ocorrido aumento nos crimes de abuso de 

autoridade. Tal violência se refere, ainda, às 

pressões criadas pelo próprio grupo de policiais, 

que, ao prescreverem a violência como defesa, a 

impõem por coação.  
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Nesse contexto, Filho (2002) expõe que, por 

intermédio dessas pressões criadas pelo próprio 

grupo policial, o militar despreparado encontra um 

ambiente promissor para o cometimento de 

excessos no uso da força. Corrobora para esse 

entendimento o posicionamento de Ledur (2000), 

relatando que a violência praticada pelos policiais 

decorre de uma cultura institucional voltada para o 

destaque excessivo da coragem e, também, da 

ausência de fiscalização eficiente. 

A pesquisa realizada por Wilson e Brewer 

(citado por Ledur, 2000), dedicada ao 

comportamento policial, demonstrou que a 

formação de grupos age como elemento diminuidor 

da inibição e do aumento da probabilidade de 

agressão. Destacou-se, nesse estudo, que o nível de 

violência dos policiais varia de acordo com a 

natureza da atividade policial e o índice de policiais 

espectadores. Logo, é mais propício que o policial 

cometa abusos em atividades que envolvam 

maiores riscos e em conjunto com outros policiais 

também adeptos a tal comportamento do que, por 

exemplo, acompanhado de policiais que atuam 

legalmente e em atividades de menores riscos. 

No entendimento de Amador (2002), o grupo 

masculino exerce sobre os policiais uma pressão 

adicional ao incentivar provas de virilidade. Isso se 

revela porque o grupo questiona a sexualidade do 

policial que se recusa a participar dos ritos de 

violência, pressionando-o a cometê-la como 

condição de pertinência ao grupo. Assim, os 

envolvidos visam obter, uns dos outros, provas de 

que são capazes de ser mais fortes do que os seus 

combatidos. 

Logo, o uso da força, principalmente para 

aqueles policiais recém-ingressos à corporação, 

pode se apresentar como algo novo e, até mesmo, 

pode causar fascínio em alguns. A despeito do 

glamour da força física, da adrenalina, da 

velocidade, do sedutor poderio das armas de fogo e 

da formação inadequada, outro fator se apresenta 

nessa conjuntura: a subcultura. 

Na concepção de Ferreira (2006) subcultura 

pode ser considerada como um conjunto de padrões 

de comportamento ou interesses próprios de 

determinado grupo, que não é partilhado pela 

sociedade global em que o grupo se encontra 

integrado e pela cultura nela dominante. Porto 

(2004) acrescenta que o simples fato de um policial 

corroborar as atitudes da subcultura corresponde a 

optar pelo pertencimento a um grupo que terminará 

por socializá-lo por meio do convívio e das relações 

interpessoais. 

Destarte, o que diferencia a subcultura da 

cultura geral é a divergência na maneira de se 

proceder. Essas diferenças comportamentais 

originam-se das variações das experiências da 

aculturação e enculturação. A primeira é definida 

por Marconi e Pressoto (1998) como a fusão de 

duas culturas distintas. Assim, o contato entre as 

duas culturas diferentes gera mudanças no 

comportamento e, com o tempo, essas culturas 

formam uma nova cultura. Já a enculturação define-

se como o condicionamento que ocorre com o 

indivíduo que aprende a inibir o impulso de agir 

proibidamente e adapta o seu comportamento aos 

padrões culturalmente aceitos. Auxilia na formação 

da personalidade e perdura por toda a vida (Borges, 

2002). 

A subcultura policial, segundo Arruda (2003), 

estimula a corrupção e a violência, deixando a 

instituição distante da sociedade. Como 

característica dos indivíduos componentes, Porto 

(2004) expõe que muitos policiais veem as 

exigências normativas, como as que preveem 

limitações no uso da força e restrições no direito de 

busca e apreensão, como detalhes técnicos que 

interferem na efetiva aplicação da lei. 

Em sua pesquisa, Cavassani (1998) demonstra 

a existência de grupos na corporação policial, com 

identidades bem definidas e ideologicamente 

imersas na subcultura. Além disso, a autora ensina 

que a inversão de valores chega a uma intensidade 

tão elevada que o policial que age conforme as 

normas e regulamentos tende a sofrer represálias e 

taxações. 

Nesse diapasão, Porto (2004) ensina que as 

polícias, ao longo da sua experiência histórica, 

foram consolidando um tipo especial de saber – o 

aprendizado da rua – interpretado por seus 

membros como fundamental à sua própria 

sobrevivência individual. Dessa forma, a subcultura 

policial se marca por um conservadorismo 

intelectual que privilegia o olhar rasteiro e a tomada 

em consideração apenas dos elementos concretos. 

Assim, tudo o que se apresenta de inovação suscita 

reações de rejeição imediata e congela o universo 

policial em práticas rotineiras e bloqueia sua 

capacidade de se adaptar à mudança social (Rolim, 

2007).  

 

Subcultura no Uso da Força Policial 
 

Sobre os relatos de Silva (2003), tem-se que a 

subcultura no uso da força policial impulsiona o 

agente policial à prática do uso desproporcional da 

força. Tal fato constitui-se em um dos principais 
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mecanismos de tensão entre a polícia e a sociedade, 

uma vez que se cria no imaginário do policial a 

possibilidade da existência de um criminoso em 

cada cidadão, o qual, segundo a sua convicção, 

exteriorizará o seu lado delinquente se a ação da 

polícia for frágil e sem emprego de força física. 

Nesse contexto, Dantas (2005) afirma que a 

subcultura enraizada entre os agentes da segurança 

pública é a de que a causa do crime é a 

permissividade generalizada. Assim, o policial 

entende que, se ele fizer o uso da força de forma 

premeditada e exacerbada, conseguirá a 

manutenção do respeito e inibirá o cometimento de 

ilícitos. 

Outrossim, Porto (2004) nos ensina que não 

somente o membro do grupo que utiliza 

arbitrariamente da força encontra-se envolvido 

subculturalmente. Segundo esse estudioso, o 

simples ato de corroborar as atitudes dessa 

subcultura é optar pelo pertencimento ao grupo, 

cuja socialização se dará por meio da violência 

arbitrária e do autoritarismo. 

Tal subcultura é claramente exposta por Neto 

(2003) em um relato de experiência envolvendo 

policiais americanos: 

 
Você deve ser forte nas ruas, senão eles vão para 

cima de você e você pode acabar também entregando 

as chaves da cidade. Quando eu cheguei, eu pensava 

que era possível ser legal e ainda assim seguir seu 

caminho. Mas eu descobri que, se não parecer mau, 

não falar como mau e não agir como se soubesse 

exatamente o que está fazendo, ninguém jamais fará 

aquilo que você disser. Você não pode parecer um 

escoteiro quando está nas ruas. Você deve fazer com 

que eles pensem que, de uma hora para outra, no 

meio de uma conversa, você pode explodir suas 

cabeças. (p. 76) 

 

E, após tal citação, torna-se importante, como 

forma de demarcar alguns aspectos característicos 

da subcultura no uso da força policial, apresentar 

características predominantes e reincidentes na 

revisão bibliográfica do tema realizada para o 

presente estudo. Dessa forma, com base na 

literatura de Wolfgang e Ferracuti (citado por 

Nascimento, 2004), apresentam-se as principais 

características da subcultura no uso da força 

policial: 

 

a) não necessita materialização da violência. O ato 

de defender e dissipar esses ideais se torna um 

componente simbólico que significa participação na 

subcultura; 

b) a intensidade com a qual um membro do grupo 

está disposto a recorrer à violência depende do 

quanto ele adotou os valores subculturais; 

c) membros apresentam comportamentos calcados 

no anonimato e códigos de conduta particulares; 

d) nem todos os membros expostos à presença de 

uma subcultura absorvem ou compartilham esses 

valores em igual quantidade e intensidade; 

e) a subcultura possui suas próprias formas de 

autorregulação, sendo a contranorma punida com 

sanções que incluem caçoar, expulsar ou afastar o 

elemento transgressor do grupo; 

f) é iminente mesmo quando o policial encontra-se 

de folga; 

g) apresenta-se mais em ambientes onde há maiores 

índices de crimes violentos; 

h) a violência não é necessariamente vista como 

uma conduta ilícita. Dessa maneira, os membros 

não lidam com sentimentos como culpa por causa 

das agressões que cometem. 

 

Percebe-se, portanto, uma variedade de 

características que identificam os membros de 

grupos subculturais. Porto (2004, p. 25) expõe que 

“essas características subculturais podem passar a 

orientar a conduta do policial em outras situações 

do cotidiano, inclusive naqueles momentos em que 

o policial não se encontra em serviço”. Assim, 

percebe-se que a subcultura não é exclusiva do 

serviço operacional, no qual o policial encontra-se 

fardado e ostensivo. É iminente mesmo quando o 

policial encontra-se de folga. Dessa questão, 

podem-se correlacionar as diversas ocorrências 

envolvendo policiais fora do serviço, muitas delas 

envolvendo uso da força. 

Desse modo, percebe-se que o convívio diário 

em meio aos grupos que adotam esse tipo de 

subcultura faz nascer entre os seus membros um 

sistema de valores sociais que, ao mesmo tempo em 

que são parte, estão à parte de todo os valores 

sociais. 

  

A Teoria das Representações Sociais 
 

A teoria das representações sociais surgiu na 

Europa, em 1961, com a publicação de 

Psychanalyse: son image et son public, de Serge 

Moscovici. Segundo Farr (1994), Durkheim, em 

1898, distinguiu representações individuais de 

representações coletivas. Apropriando-se dessas 

formulações de Durkheim, Moscovici (2003) 

argumentava que à Psicologia Social cabe o estudo 

das representações coletivas, daí se originando o 

seu conceito de representação.  
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Para Moscovici (1998), no contexto moderno, 

devem ser estudadas as representações sociais, pois 

o estudo das representações coletivas seria mais 

adequado nas sociedades “menos complexas”. As 

sociedades modernas possuem como características 

o pluralismo e a rapidez com que as mudanças 

ocorrem, não sendo válido falar em representações 

coletivas, dado que, nesse contexto, elas são raras.  

O conceito das representações sociais, bastante 

utilizado nas pesquisas em ciências sociais, é 

encontrado com definições significativas. Por 

exemplo, Sá (1998) cita o uso como derivação 

genérica de representação para o campo do 

pensamento social como vinculação teórica com 

outras perspectivas microssociológicas e de 

construção social da realidade. 

No entendimento de Moscovici (2003), o 

fenômeno das representações sociais é próprio das 

sociedades pensantes nas quais os acontecimentos 

ocorrem em ritmo acelerado, em que não há tempo 

suficiente para que as representações se tornem 

uma tradição das sociedades contemporâneas. Não 

se resumindo aos acontecimentos culturais ou 

políticos, esse fenômeno se constitui em uma forma 

de pensamento social que inclui as informações, 

experiências, conhecimentos e modelos que, 

recebidos e transmitidos pelas tradições, pela 

educação e pela comunicação social, circulam na 

sociedade. 

Esse autor argumenta, ainda, que indivíduos ou 

grupos não são receptores passivos, mas 

participantes importantes de uma sociedade 

pensante, elaboradores de um pensamento social 

em que constantemente (re)avaliam seus problemas 

e soluções. Dessa forma, o propósito das 

representações sociais seria "to make something 

unfamiliar, or unfamiliarity itself, familiar" 

(MOSCOVICI, 2003), prevalecendo a memória 

sobre a tradição e a lógica. Um possível distúrbio 

ou problema é avaliado, classificado com relação 

aos registros anteriores e adaptado ao ambiente já 

convencionado, legitimando o poder das 

representações sociais em alimentar as práticas 

culturais em vigor na sociedade, perpetuando-as ou 

transformando-as (Sá, 1998), e exercendo o papel 

de integração, de estruturação das identidades 

individuais e grupais e de comunicação social. 

Segundo Porto (2004), a psicologia social 

aborda as representações sociais no âmbito do seu 

objeto de estudo, ou seja, a relação indivíduo-

sociedade. Assim, essa teoria reflete a interação 

entre sujeito e sociedade na construção da 

realidade. 

No entanto, esta pesquisa buscou revelar a zona 

muda das representações sociais. Essa zona é 

constituída de elementos contranormativos e não-

legais. Portanto, para revelá-los, é preciso reduzir a 

pressão sobre o sujeito que a representa. Para tanto, 

pode-se utilizar da técnica da substituição, a qual 

está baseada na idéia de que um sujeito poderá 

exprimir as representações “proibidas ao seu 

grupo”, referenciado-as a outros e falando por 

outros, nunca na sua própria dimensão, ou seja, de 

si mesmo. Assim, pede-se à pessoa que dê sua 

opinião ou faça a observação sobre um tema 

respondendo como um outro do seu grupo de 

referência o faria.  

De acordo com Porto (2004), a zona muda 

constitui-se de lacunas de representações que, 

embora sejam comuns a certo grupo e nele 

compartilhadas, não se revelam facilmente nos 

discursos diários e, ainda mais, nos questionários de 

pesquisas, pois são consideradas como não-

adequadas com relação às normas sociais vigentes. 

 
Quando se realiza uma análise de representações 

sociais – nas quais as afirmações e a argumentação 

elaborada pelos entrevistados estão permeadas por 

conteúdos valorativos (muito das afirmações do senso 

comum possuem essa característica) – o não-dito, as 

lacunas, as fissuras conformam, tanto quanto o dito, o 

conjunto do material a ser analisado, pois é do 

confronto entre as afirmações e os „esquecimentos‟ 

que poderá emergir um maior conhecimento acerca 

da realidade, objeto da fala. Entre o dito e o interdito, 

o pesquisador tem a tarefa de produzir suas análises, 

lembrando sempre que é no interior da própria 

formação discursiva (que abarca tanto o permitido 

quanto o proibido) que se encontram os não-ditos e os 

interditos. (p. 87) 

 

Enfatiza-se que o outro deve ser relacionado ao 

grupo de referência do sujeito. Assim, a pessoa que 

está representando, apesar de estar falando do seu 

grupo, tende a reproduzir o seu próprio 

comportamento, porém sem perceber.  

Minayo (1994) afirma que as representações 

sociais se manifestam em palavras, sentimentos e 

condutas e se institucionalizam, portanto, podem e 

devem ser analisadas, a partir da compreensão das 

estruturas e dos comportamentos sociais. Para essa 

pesquisadora: 

 
A mediação das representações sociais se dá através 

da linguagem, tomando como forma de 

conhecimento e de interação social. Mesmo sabendo 

que ela traduz um pensamento fragmentário e se 

limita a certos aspectos de experiência existencial, 

frequentemente contraditória, possui graus diversos 

de claridade e de nitidez em relação à realidade. 
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Fruto da vivência das contradições que permeiam o 

dia a dia dos grupos sociais e sua expressão, marca o 

entendimento deles com seus pares, seus contrários e 

com as instituições. Na verdade, a realidade vivida é 

também representada e, através dela, os atores 

sociais se movem, constroem sua vida e explicam-na 

mediante seu estoque de conhecimentos. Mas, além 

disso, as representações sociais possuem núcleos 

positivos de transformação e de resistência na forma 

de conceber a realidade. Portanto, devem ser 

analisadas criticamente, uma vez que correspondem 

às situações reais de vida. (p. 37) 

 

As representações sociais são ainda, como 

conclui Minayo (1994), matéria-prima para o 

exercício da análise do social, como também para a 

ação pedagógico-política de transformação. 

Destarte, faz-se necessário entender a lógica do 

pensamento do grupo de policiais sobre a 

subcultura no uso da força por meio do estudo da 

Teoria das Representações Sociais. Na concepção 

de Moscovici (2003), como já mencionado, as 

representações sociais podem ser compartilhadas 

por sociedades inteiras ou por subgrupos dessas. E 

é por esse processo que os grupos estabelecem suas 

identidades e se diferenciam entre si. Dessa forma, 

o objetivo das representações sociais seria construir 

o entendimento do mundo social. 

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que 

uma representação é constituída de um conjunto de 

crenças, informações, opiniões e atitudes a 

propósito de um dado objeto social. Esse conjunto 

de elementos se organiza, se estrutura e se constitui 

num sistema sociocognitivo de tipo específico. 

Dessa maneira, os elementos presentes nos relatos 

oferecem seu sentido fundamental. Sendo assim, 

como característica ontológica do núcleo de 

determinada representação, ressaltam-se a natureza 

do objeto representado, o tipo de relações que o 

grupo mantém com esse objeto e o sistema de 

valores e padrões sociais que constituem o 

ambiente de vida, em sua dimensão objetiva ou 

subjetiva, do indivíduo e do grupo. 

Nessa direção, a utilização da teoria das 

representações na presente pesquisa foi pautada 

pela busca do entendimento a partir das acepções e 

sentidos atribuídos por futuros e recém-policiais 

acerca da temática inquirida.  

 

Método da Pesquisa 
 

O presente trabalho se configura como um 

estudo de caso, descritivo-analítico, no qual 

buscou-se, primeiramente, a contextualização da 

temática proposta junto a um grupo específico, 

ocorrendo, posteriormente a esse processo, uma 

análise da situação encontrada. Sabe-se das 

restrições metodológicas do estudo de caso quanto 

à possibilidade de generalização dos resultados, 

mas acredita-se que a presente pesquisa possa vir a 

contribuir como instrumento reflexivo para a 

temática aqui abordada. 

Buscando respostas para o problema 

apresentado, foram utilizadas duas vertentes de 

pesquisa. A primeira consistiu na pesquisa de 

campo, pela obtenção de dados na Corregedoria de 

Polícia Militar e na Ouvidoria de Polícia do Estado 

de Minas Gerais que materializassem o uso 

incorreto da força policial dos grupos estudados. A 

segunda fase da pesquisa consistiu na aplicação e 

análise de questionários aplicados a policiais 

militares pertencentes aos grupos investigados. Para 

responder a esses questionários, optou-se por 

policiais militares em formação e por policiais 

militares recém-formados de determinado Centro 

de Ensino da Corporação da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, perfazendo um total de 

140 questionários, nos quais 60 respondentes eram 

da turma em formação e 80 respondentes eram 

policiais recém-formados. 

A formulação do questionário foi norteada pela 

Teoria das Representações Sociais, sobremaneira na 

análise das zonas mudas das representações sociais. 

Para tanto, utilizou-se a técnica da substituição, ou 

seja, uma técnica baseada na ideia de que um 

sujeito poderá exprimir as representações 

“proibidas ao seu grupo”, atribuindo-as a outros e 

falando por outros, nunca de si mesmo. 

Acreditando-se que, seria mais fácil ao sujeito 

responder, expressando suas ideias desviantes e 

contranormativas, em face de uma outra pessoa.  

Após a aplicação dos questionários, passou-se 

para a análise dos dados obtidos. E, para tanto, 

tendo como base o conceito de subcultura 

apresentado anteriormente, buscou-se nessa etapa 

do processo analítico a identificação de três 

indicadores essenciais para a resposta do problema, 

os quais foram considerados como grandes 

categorias de análise, a saber: a existência dos 

grupos, o comportamento distinto do prescrito pela 

cultura geral, ou seja, o uso arbitrário da força e a 

instigação ou estímulo dessa prática. 

 

Resultados, Análises e Discussões 
 

Conforme os conceitos propostos por Porto 

(2004) e Faria (1999), três variáveis são 

fundamentais para a verificação de atitudes 

subculturais: a prática do incorreto uso da força 
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policial, a presença de grupos definidos que 

utilizam o uso da força policial em desconsonância 

com a norma e a presença de membros que 

instigam essa prática ou concordam com ela, 

mesmo que não a pratiquem. 

Com relação à primeira variável (constatação 

do uso excessivo da força nas intervenções 

policiais), pode-se afirmar, pela consolidação dos 

questionários, que mais de 70% dos entrevistados 

foram testemunhas oculares de companheiros de 

grupo apresentando tal comportamento. Dos outros 

30% dos entrevistados, apenas 6% afirmaram nunca 

ter visto nem ouvido falar de excessos por parte de 

membros do seu grupo. Nesse entendimento, a 

grande maioria dos entrevistados opina pela 

existência de membros do seu grupo que fazem o 

uso incorreto da força policial. 

Percebe-se que tal assertiva parece ser 

inconsistente para mensurar o número de policiais 

desses grupos investigados que exercem 

arbitrariamente as suas funções, mas parece apontar 

que o uso excessivo da força acontece em grande 

intensidade face ao grande número de entrevistados 

que afirmam já terem presenciado tal fato. Destarte, 

a primeira variável encontra-se materializada por 

meio do comportamento policial distinto do da 

cultura geral. 

A respeito da presença de grupos que utilizam 

excessivamente a força (segunda variável a se 

comprovar), 4% dos entrevistados afirmaram que 

estes grupos estão fortemente presentes. Outros 

42% dizem que esses grupos existem e fazem 

questão de relatar os abusos. Na opinião de 41%, o 

uso excessivo da força parte apenas de “pequenos 

grupos”. Em face da estatística apresentada e 

tomando por base os conceitos de subcultura 

propostos por Porto (2004) e Faria (1999), percebe-

se a existência de grupos e que esses demonstram 

comportamento subcultural, ou seja, com 

representações distintas da cultura geral, inclusive a 

instigação e concordância com o comportamento. 

Em outro questionamento acerca dos grupos e 

que vem corroborar o que foi apresentado 

anteriormente, 44% dos entrevistados informaram 

que aqueles policiais que se excediam no uso da 

força tendiam a formar grupos de amizade. Em que 

pese o fato de haver casos isolados dentre as 

observações dos entrevistados nesta pesquisa, tal 

questionamento vem reforçar a ideia de que o fator 

subcultural em estudo pode ser considerado, em 

parte, como influenciado e alimentado pela 

convivência em grupo. 

A perversidade e o grau de intensidade desse 

comportamento subcultural podem ser percebidos 

no momento em que 42% dos policiais militares 

pesquisados afirmaram que, além de utilizarem 

arbitrariamente a força, esses grupos tendem a fazer 

comentários em público a respeito dos abusos 

cometidos. 

Segundo os entrevistados, os maiores 

responsáveis pelo excesso no uso da força policial, 

em ordem de importância, são: a influência da 

subcultura, a falta de maturidade para o exercício 

da profissão e o induzimento dos companheiros. 

Dessas considerações, percebe-se que, dos três 

fatores mais citados pelos entrevistados, dois fazem 

alusão diretamente a aspectos subculturais. Tal 

assertiva nos leva a crer que há grande 

possibilidade de o próprio membro do grupo 

reconhecer a presença da subcultura em seu meio. 

Nesse diapasão, percebe-se a materialização da 

segunda e terceira variáveis propostas no presente 

estudo. Nesse ínterim, parecem existir evidências 

de que as variáveis propostas nos indiquem a 

presença da subcultura no meio policial com 

relação à utilização errônea do uso da força. Como 

tal fator parece ter sido comprovado já na primeira 

experiência envolvendo poucos grupos estudados, 

fica o questionamento sobre a exata dimensão desse 

comportamento. 

A população em geral exige cada vez mais uma 

polícia altamente qualificada, treinada e que saiba 

resolver os conflitos com inteligência e lógica, não 

com truculência. Portanto, conhecer os princípios 

do uso da força é necessário e fundamental para se 

angariar embasamento às práticas policiais 

operacionais. Esse conhecimento é de fundamental 

importância para que o policial possa desempenhar 

suas atividades sob a égide da legalidade, 

legitimidade, proporcionalidade e conveniência. 

Porém, de nada adianta conhecer os institutos 

legais referentes ao uso da força se na prática o 

policial militar encontra-se imerso na subcultura, 

não acredita no que é ensinado e age seguindo 

influências grupais baseadas no amadorismo e no 

excesso das ações. Essas atitudes em nada diferem 

o policial do cidadão infrator e necessitam ser 

expurgadas por intermédio de políticas de 

reeducação e de mudanças. 

Um dos fatores que merecem destaque neste 

estudo se refere ao local da pesquisa, ou seja, uma 

escola de formação de policiais, onde os contatos 

práticos dos alunos com o serviço operacional são 

escassos. Portanto, se a pesquisa realizada em um 

centro de ensino alcança indicadores tão sólidos da 

presença da subcultura, torna-se preocupante pensar 

a mensuração desses índices nos batalhões 
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operacionais, locais onde o contato com a 

população é efetivado. 

De fato, assiste-se à dificuldade da organização 

policial em controlar as ações de seus membros 

devido ao envolvimento comportamental com a 

subcultura. Porém, não se pode nem se deve 

entender que o curso de formação da PMMG possa 

ter negligenciado, em sua oferta, assuntos 

importantes. Ao contrário, a observação aponta para 

bons níveis de atualização frente aos problemas e 

dilemas contemporâneos da segurança pública. É o 

caso da inserção de disciplinas como Técnica 

Policial e Gerenciamento de Crises, aparentemente 

úteis ao exercício profissional em cenários de 

conflito violento. Ressaltam-se, também, as 

disciplinas de Direitos Humanos e Polícia 

Comunitária, matérias que se impuseram ao 

clássico antagonismo entre a subcultura policial e a 

promoção dos direitos e garantias fundamentais, 

individuais e coletivas. 

No entanto, esse problema em pauta está 

presente no cotidiano policial-militar e foge às 

políticas de controle atuais por apresentar-se e 

disseminar-se de forma imperceptível e obscura, 

acabando por esconder a sua presença. Destarte, o 

conhecimento dos comportamentos grupais, suas 

atitudes e as subculturas prevalecentes na 

organização possibilitam maior percepção da 

realidade organizacional e, provavelmente, é o 

ponto de partida adequado para a implementação de 

processos de mudança e renovação que objetivam 

tornar a Polícia Militar cada vez mais profissional. 

Apesar dos avanços da PMMG na área de 

Recursos Humanos, o sistema de recrutamento e 

seleção merece ser observado, buscando-se um 

aperfeiçoamento, principalmente no que se refere à 

identificação dos atributos psicológicos de 

comportamento agressivo e autoritário. Além da 

fase de formação policial, não se pode negligenciar 

o acompanhamento aos policiais já formados que 

apresentam alta incidência de comportamento 

desviante. 

Pode parecer óbvia a identificação desse 

fenômeno; entretanto, os trabalhos acadêmicos a 

esse respeito são escassos, tanto quanto teses que 

tratam da subcultura policial em nosso país. Cabe à 

PMMG centralizar esforços em pesquisas referentes 

ao diagnóstico, controle e solução desse problema, 

que acaba por colidir contra todos os interesses da 

instituição, que apregoa a satisfação das 

necessidades básicas de segurança, ampliando o 

grau de confiabilidade entre o policial militar e a 

comunidade. 
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