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Resumo

O ob je ti vo des te ar ti go é apre sen tar os re sul ta dos pre li mi na res da
pes qui sa “O Ne gro na PM”, re a li za da em 2000-2001, cu jos prin ci pa is
ob je ti vos fo ram lan çar luz so bre a car re i ra dos afro-brasileiros na PM,
como é co lo qui al men te cha ma da essa For ça Po li ci al, e tam bém so bre os
dis cur sos em tor no da “raça” e da iden ti da de ne gra. Assim, fo ram ana li -
sa das as con di ções de tra ba lho e da re a li da de co ti di a na das ta re fas po li ci -
a is da PM, que se es pe ci a li za no po li ci a men to os ten si vo uni for mi za do.
Fo ram re a li za das cin qüen ta en tre vis tas em pro fun di da de com sol da dos e 
ofi ci a is de qua tro Ba ta lhões e do Qu ar tel-General da Po lí cia Mi li tar.
Embo ra a pes qui sa não te nha a pre ten são de ser es ta tis ti ca men te sig ni fi -
ca ti va, foi fe i to um es for ço es pe ci al para con se guir um bom cor te trans -
ver sal da cor po ra ção. Para tan to, foi es co lhi do um Ba ta lhão em uma re -
gião pre do mi nan te men te po bre e, ou tro, em uma re gião qua se toda de
clas se mé dia. Qu a se me ta de dos in for man tes eram sol da dos, com pon -
do-se os de ma is de ofi ci a is de di ver sas pa ten tes. Embo ra o foco te nha in -
ci di do so bre os po li ci a is ne gros, tam bém se en tre vis tou um pe que no
gru po de con tro le com pos to por PMs bran cos.

Pa la vras-chave: raça, cor, afro-brasileiros, iden ti da de ne gra, Po lí cia Mi -
li tar do Esta do do Rio de Ja ne i ro.
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Abstract

Going to the Force: Corporately Culture and “Color” inside the Rio 
de Janeiro State Military Police 

This article’s object is to show the preliminary results of a research
called “The Negroes on the Military Police”, which main purpose is to
present the careers of African-Brazilians on the MP - how it is often
called this Police Force - and to present speeches about race and the
Negro identity. Therefore, work conditions and the day-after-day reality 
of the MP tasks were analyzed, being this latter specialized in ostensive
uniformed policing. Fifty in-depth interviews  were made with soldiers
and officers from four battalions and from the Military Police
Headquarter. Although this research was not intended to have statistic
significance, a especial effort was made to do a deep study inside the
corporation. To do that, one battalion was chosen in a predominantly
poor area, and another one in a middle-class area. Almost half of the
interviewed were soldiers, the others being officers of several ranks. In
spite the focus of the research was Negro policemen, a small group
formed by white Military policemen has also been interviewed.

Key words: race, co lor, Afro-Brazilians, Ne gro iden tity, Rio de Ja ne i ro
Sta te Mi li tary Po li ce. 

Résumé

Se Réfugiant dans le Force: Culture Corporative et “Couleur” à la
Police Militaire de Rio de Janeiro

Le but de cet article est de présenter les premiers résultats d’une
enquête sur « Le Noir à la Police Militaire (PM) » dont les principaux
objectifs étaient d’éclairer la carrière des afro-brésiliens de la PM, nom
donné à cette « Force de Police », mais aussi sur les discours autour de la
notion de « race » et l’identité noire. Ainsi, on a analysé les conditions de
travail et la realité quotidienne des tâches assignées aux policiers de la
PM, qui se sont especialisés dans la surveillance policière intensive faite
par des PM en uniforme. On a fait cinquante interviews approfondies
avec des soldats et des oficiers de quatre casernes et du Quartier Général
de la Police Militaire. Même si cette recherche ne prétend pas être
statisquement représentative, il y a eu un effort particulier pour obtenir
une coupure transversale de cette corporation. Pour ce faire, on a choisi
une caserne située dans une région à population dominante
particulièrement pauvre et une autre située dans une région où la classe
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moyenne était importante. Presque la moitié des informateurs étaient
des soldats et, les autres, des oficiers de différents grades. Même si l’on a
centré cette recherche sur les policiers noirs, un petit groupe contrôle,
constitué de PM blancs, a été également interviewé.

Mots-clés: race, cou le ur, afro-brésiliens, iden ti té no i re, PM de l’État de
Rio de Ja ne i ro.
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N o es tu do das re la ções ra ci a is, é pre ci so en con trar um pon to
de equi lí brio en tre a cu ri o si da de pela na tu re za e pela ló gi ca

das iden ti da des et no-raciais e um cer to grau de ce ti cis mo quan to a
qual quer “va lor” in trin se ca men te li ber tá rio e eman ci pa dor da
iden ti da de ét ni ca.

Esse tipo de ce ti cis mo sa u dá vel e en ga ja do vai de en con tro à
ten dên cia de mu i tos an tro pó lo gos de se con cen tra rem em pes so as
e gru pos com os qua is eles se sen tem ca pa zes de es ta be le cer uma
cer ta em pa tia. A bus ca de em pa tia tal vez te nha sido mais in ten sa
do que em ou tras áre as na prá ti ca da an tro po lo gia da iden ti da de
ét ni ca e das re la ções ét ni cas e ra ci a is. Em mu i tos ca sos, os an tro pó -
lo gos não só to mam par ti do, como eles mes mos e seus pro du tos
tor nam-se im por tan tes para con fe rir au to ri da de a tal ou qual tra ço 
da ma ni fes ta ção da iden ti da de (Hand ler, 1988).

His to ri ca men te, des de seus pri mór di os, nas úl ti mas dé ca das 
do sé cu lo XIX a an tro po lo gia das pro du ções cul tu ra is afro-bra si -
lei ras tem con fir ma do essa ten dên cia. O Bra sil viu an tro pó lo gos
atu a rem como par ti ci pan tes e até por ta-vozes des ta ou da que la
ten dên cia, por exem plo, do sis te ma re li gi o so sin cré ti co do can -
dom blé. Antro pó lo gos de alto ní vel não só exi bi ram uma pre di le -
ção pe las cul tu ras ne gras do Bra sil, como tam bém se tor na ram pa -
la di nos da pu re za e da qui lo que per ce be ram como “au ten ti ci da de
afri ca na”, em con tras te com a mis tu ra cul tu ral in dis cri mi na da
(Sil va, 2000; San so ne, no pre lo). Esse tra ta men to pre fe ren ci al de
um nú me ro se le to de tra ços cul tu ra is exer ceu gran de in fluên cia so -
bre as pec tos da vida das po pu la ções afro-brasileiras con si de ra das
in te res san tes ou apro pri a das para a pes qui sa, e das que não eram
vis tas des se modo. A mo bi li da de so ci al re ce beu pou quís si ma aten -
ção, por que se pre su mia que a cul tu ra e a iden ti da de ne gras es ta ri -
am in trin se ca men te re la ci o na das com a si tu a ção da clas se ba i xa.
Ao su bir na es ca la so ci al, o ne gro bra si le i ro se tor na ria bran co – os
ci en tis tas so ci a is sim ples men te to ma ram por cer ta a opi nião po pu -
lar de que os ne gros que se “sa íam bem” em ter mos fi nan ce i ros, “vi -
ra vam bran cos” em al gum mo men to de sua vida. Na ver da de, essa
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in com pa ti bi li da de en tre a mo bi li da de so ci al e a ne gri tu de con tra -
ria a his tó ria de par ti ci pa ção dos ne gros bra si le i ros na clas se mé dia, 
em to das as eta pas da luta dos ne gros – des de a luta pela al for ria até
a que foi tra va da pela abo li ção e, mais tar de, pela eman ci pa ção so -
ci al. Ou tros as pec tos que têm re ce bi do pou ca ou ne nhu ma aten -
ção, até hoje, são a cons tru ção de iden ti da des múl ti plas ou frag -
men ta das – a si tu a ção hí bri da ine ren te a boa par te da vida só -
cio-cultural dos afro-brasileiros – e a in ter-relação da “raça” com a
clas se na vida co ti di a na.

Uma com bi na ção es pe ci al de ce ti cis mo e cu ri o si da de faz-se
ex tre ma men te ne ces sá ria ao op tar mos por nos con cen trar num ob -
je to de pes qui sa que, em vez do exó ti co, apre sen ta uma com bi na ção
do co nhe ci do e do “ofen si vo” – da qui lo que um ho mem de ori en ta -
ção es quer dis ta no final da casa dos qua ren ta anos, como eu, ten de a
per ce ber como vi o len to, ma chis ta e sim ples men te er ra do.

Tal é o caso da Po lí cia Mi li tar do Esta do do Rio de Ja ne i ro,
com seu efe ti vo de 30 mil po li ci a is. Tra ta-se não ape nas de uma
cor po ra ção gran de e re la ti va men te “ne gra”, mas tam bém de uma
ins ti tu i ção mu i to mas cu li na1 e mu i to vi o len ta – em es pe ci al con tra 
a po pu la ção não-branca e as clas ses ba i xas, em ter mos mais ge ra is.

Os ob je ti vos des ta pes qui sa fo ram dois. Qu e ría mos lan çar
luz so bre a car re i ra dos afro-brasileiros na PM, como é co lo qui al -
men te cha ma da essa For ça Po li ci al, e tam bém so bre os dis cur sos
em tor no da “raça” e da iden ti da de ne gra. Para tan to, tam bém pre -
ci sá va mos dar uma idéia das con di ções de tra ba lho e da re a li da de
co ti di a na das ta re fas po li ci a is da PM, que se es pe ci a li za no po li ci a -
men to os ten si vo uni for mi za do, de i xan do o tra ba lho de de te ti ve e
as ati vi da des po li ci a is li ga das ao sis te ma ju di ci al a car go da Po lí cia
Ci vil, mu i to me nos or ga ni za da e hi e rar qui za da (e bem mais cor -
rup ta, ain da que, pos si vel men te, me nos vi o len ta). Cre io que, na
cons tru ção de nos so ob je to de pes qui sa, o em pe nho em pro cu rar
lan çar luz tam bém so bre pes so as cu jas mo ti va ções e im pul sos pes -
so a is te mos di fi cul da de de en ten der, ou que, a ri gor, nos de sa gra -
dam sob mu i tos as pec tos, sig ni fi ca um pas so à fren te na bus ca de
uma pro xi mi da de nova e fran ca na prá ti ca da et no gra fia (Fa bi an,
1983), bem como, em li nhas mais ge ra is, na dis cus são de al gu mas
das pre mis sas do tipo de au to ri da de et no grá fi ca que se ba se ia na
em pa tia afe ti va en tre o et nó gra fo e o in for man te.

Co li gi mos cin qüen ta en tre vis tas de ta lha das com sol da dos e
ofi ci a is de qua tro Ba ta lhões e do Qu ar tel-General da Po lí cia Mi li -
tar. Embo ra a pes qui sa não te nha a pre ten são de ser es ta tis ti ca men -
te sig ni fi ca ti va, fez-se um es for ço es pe ci al para con se guir um bom
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cor te trans ver sal da cor po ra ção. Por isso, es co lhe mos um Ba ta lhão 
numa re gião pre do mi nan te men te po bre e ou tro numa re gião qua -
se toda de clas se mé dia. Apro xi ma da men te me ta de dos in for man -
tes fo ram sol da dos, com pon do-se os de ma is de ofi ci a is de di ver sas
pa ten tes. Embo ra o foco te nha in ci di do so bre os po li ci a is ne gros,
tam bém se en tre vis tou um pe que no gru po de con tro le com pos to
por PMs bran cos – os qua is, mu i tas ve zes, eram co le gas di re tos dos
po li ci a is ne gros en tre vis ta dos. E de pa ra mos com uma si tu a ção
bas tan te com ple xa.

A hi e rar quia mi li tar da PM apóia-se numa com bi na ção de
nor mas es cri tas e rí gi das e de cul tu ra cor po ra ti vis ta. Esta úl ti ma
tem sido tema de pes qui sa de his to ri a do res, mas ra ra men te de et -
nó gra fos, o que, por cer to, tem a ver com a re la ti va di fi cul da de de
ob ter aces so a essa ins ti tu i ção mi li tar. Na úl ti ma dé ca da, en tre tan -
to, essa au sên cia da et no gra fia, uma vez que o pro ces so de de mo -
cra ti za ção che gou à sua con clu são nes te país an tes bas tan te au to ri -
tá rio, re la ci o na-se, so bre tu do, com uma das prin ci pa is de fi ciên ci -
as das an tro po lo gi as bra si le i ra e no Bra sil. Tra ta-se da ten dên cia a
uma con cen tra ção na que les que são per ce bi dos como ví ti mas, e
não nos que vi ti mam; nos fra cos, e não nos po de ro sos; na que les
com quem po de mos es ta be le cer um sen ti men to de em pa tia, e não
na que les por quem não sen ti mos sim pa tia al gu ma (Cor rêa, 1995).

Esta be le cer um sen ti men to de em pa tia com a PM foi di fí cil.
Ao fa zer mos o tra ba lho de cam po na cor po ra ção e ao ler mos as en -
tre vis tas, meus as sis ten tes de pes qui sa e eu ti ve mos de nos abs ter de 
le var nos so ob je to de pes qui sa a pa re cer de mo nía co, por que isso
não aju da ria a com pre en der o me ca nis mo de do mi na ção que que -
ría mos in ves ti gar. Cre io que o tra ba lho de cam po re a li za do na PM
cor res pon deu à mi nha che ga da à ma i o ri da de como an tro pó lo go,
ten do uma fun ção te ra pêu ti ca que pode con tri bu ir para li vrar mi -
nha ma ne i ra de exer cer a an tro po lo gia da ten dên cia a ela bo rar pro -
je tos de pes qui sa de ma si a da men te re du zi dos, o que sig ni fi ca de i -
xar sem con si de ra ção mu i to da qui lo que se ria im por tan te, como
as cul tu ras cor po ra ti vis tas pro du zi das na po lí cia e no Exér ci to.

A car re i ra dos ne gros na PM é es cla re ce do ra no que tan ge à
in ter li ga ção da cor e da clas se e à com ple xi da de da cri a ção da iden -
ti da de. Por um lado, his to ri ca men te, a PM tem sido um ve í cu lo
im por tan te de mo bi li da de so ci al para os afro-brasileiros, do mes -
mo modo que vá ri os ou tros ti pos de “em pre gos de uni for me”. Nes -
se pro ces so, a “raça” e a clas se fi cam es tre i ta men te in ter li ga das. Por
ou tro lado, os afro-brasileiros de sen vol ve ram um con jun to mu i to
com ple xo de ati tu des den tro des sa cor po ra ção, o que pode ser afli -
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ti vo para quem gos ta de pen sar na ne gri tu de como uma “et ni ci da -
de ino cen te” de fato (Hall, 1999) — sem pre do lado cer to, nun ca
er ra da. Ve ja mos por quê.

A Força do Uniforme

No Bra sil, a cor es cu ra da pele tem uma es tre i ta as so ci a ção
com a clas se ba i xa. Tra di ci o nal men te, os afro-brasileiros têm uma
re pre sen ta ção exa ge ra da en tre os po bres e até en tre os cha ma dos
“po bres in dig nos” – de lin qüen tes, pros ti tu tas e va ga bun dos. O
em pre go uni for mi za do tem sido uma sa í da tra di ci o nal da po bre za
para os afro-brasileiros. No caso dos es cra vos, a Ma ri nha foi um lu -
gar para eles es ca pa rem de sua si tu a ção e se tor na rem ma ri nhe i ros,
sob a pro te ção de ca pi tães que fre qüen te men te os es con di am da
po lí cia ou dos mer ce ná ri os dos se nho res de es cra vos (Pe re i ra,
2000). A pró pria po lí cia – ape sar de his to ri ca men te to le ran te para
com os bra si le i ros po de ro sos e bru ta is, em de tri men to dos bra si le i -
ros po bres, en tre os qua is os ne gros têm re pre sen ta ção ma jo ri tá ria
–, as sim como ou tras mi lí ci as, sem pre foi tam bém uma ins ti tu i ção
que ofe re ceu re fú gio aos al for ri a dos du ran te a es cra vi dão e aos bra -
si le i ros ne gros após a abo li ção da es cra va tu ra, em 1888 (Hol lo way, 
1997).

O fun ci o na lis mo pú bli co, a po lí cia e o Exér ci to fo ram uma
via im por tan tís si ma de mo bi li da de so ci al para os bra si le i ros ne -
gros, es pe ci al men te a par tir da di ta du ra po pu lis ta de Ge tulio Var -
gas, na dé ca da de 1930, a qual, de po is de um pe río do de imi gra ção
ma ci ça de eu ro pe us, cri ou quo tas no ser vi ço pú bli co e nas em pre -
sas es ta ta is para a po pu la ção bra si le i ra nata, pre do mi nan te men te
pre ta e par da. Entre tan to, a im por tân cia des se tipo de em pre gos é
um dos tra ços co muns na si tu a ção da po pu la ção des cen den te de
afri ca nos nas di fe ren tes re giões e pa í ses do Atlân ti co Ne gro. Em
pa í ses e re giões co nhe ci dos por seu mer ca do de tra ba lho et ni ca -
men te seg men ta do, como o Ca ri be de lín guas in gle sa e ho lan de sa,
bem como em pa í ses e re giões cujo sis te ma de re la ções ra ci a is é
cen tra do em um con ti nu um de cor e em um en tre la ça men to mais
com ple xo da clas se e da “raça” ou et ni ci da de, a po pu la ção ne gra sa -
iu-se bem me lhor no ser vi ço ati vo, no fun ci o na lis mo pú bli co e nas
em pre sas es ta ta is do que no se tor pri va do. Essa de pen dên cia do
Esta do teve con se qüên ci as para as es tra té gi as po lí ti cas, uma vez
que, para con se guir um em pre go pú bli co, mu i tas ve zes era pre ci so
cons tru ir ali an ças e par ti ci par, em al gu ma me di da, da re la ção cli -

Fugindo para a Força: Cultura Corporativista e “Cor” na Polícia Militar...

519



en te lis ta. E tam bém teve con se qüên ci as para a si tu a ção tra ba lhis -
ta. A par tir do pro ces so ge ral de re tra i men to do Esta do e re du ção
dos gas tos pú bli cos que se ve ri fi cou no Bra sil e em ou tros pa í ses
das Amé ri cas, os ne gros pa re cem fa zer par te do se tor da po pu la ção
que mais foi afe ta do por es sas mu dan ças eco nô mi cas.

Essa com bi na ção en tre a es tre i ta as so ci a ção da po bre za com
a tez es cu ra e a de pen dên cia ex ces si va do em pre go de uni for me le -
vou a um pa ra do xo mu i to in te res san te. Hoje, como no pas sa do, os
ne gros têm uma enor me re pre sen ta ção na for ça po li ci al e no “pú -
bli co po li ci al”, uma vez que a ma ci ça ma i o ria das pes so as de ti das e
pre sas pela PM são “po bres in dig nos” – pe que nos de lin qüen tes,
pros ti tu tas, “aviões” dos es ca lões in fe ri o res das qua dri lhas de tra fi -
can tes, me ni nos de rua, sem-teto, bê ba dos, etc. Pelo me nos no
Bra sil a ma i o ria dos con fron tos en tre “po lí cia e la drão”, por tan to,
com põe-se de fe nô me nos que, pelo me nos na mí dia, opõem ho -
mens pre tos a ou tros ho mens pre tos – a te le vi são e a im pren sa ofe -
re cem di a ri a men te uma pro fu são des sas ima gens.2

Com 30 mil in te gran tes (aos qua is po de mos acres cen tar
mais de 17 mil apo sen ta dos e o efe ti vo de 15 mil ho mens do Cor po 
de Bom be i ros, que faz par te da PM), essa gran de cor po ra ção é o se -
gun do ma i or em pre ga dor do Esta do do Rio de Ja ne i ro, logo
 depois da Pre fe i tu ra do Rio de Ja ne i ro. É tam bém um gran de em -
pre ga dor de não-brancos em to dos os ní ve is.

Na tu ral men te, le van do em con ta a es tre i ta as so ci a ção en tre a 
pele es cu ra e a ba i xa clas se so ci al, tí pi ca da so ci e da de bra si le i ra, os
po li ci a is de cor têm ma i or re pre sen ta ção nos es ca lões in fe ri o res.
Entre tan to, se gun do nos sa es ti ma ti va, com seu to tal de 43%, tam -
bém en tre os ofi ci a is os não-brancos es tão bas tan te bem re pre sen -
ta dos. Embo ra não dis po nha mos de ci fras com pa ra ti vas, é nos sa
im pres são, bem como a dos po li ci a is que en tre vis ta mos, que os
bra si le i ros pre tos e par dos têm uma re pre sen ta ção mu i to ma i or e
mais eqüi ta ti va na PM do que em qual quer em pre sa pri va da, ou
mes mo em qual quer em pre sa ou ins ti tu i ção pú bli ca do Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

Nas en tre vis tas que re a li zei com co ro néis do Qu ar tel-Gene -
ral do Rio, em 1999, a si tu a ção da PM ten deu a ser com pa ra da à de
ou tros dois gran des em pre ga do res – o Exér ci to e uma em pre sa pri -
va da. O Exér ci to é tido como tão uni ver sa lis ta em seus cri té ri os de
re cru ta men to e car re i ra quan to a PM, até o pos to de co ro nel. Daí
para cima, con tu do, até os pos tos de ge ne ral e ma re chal, as no me a -
ções re sul tam de in di ca ções po lí ti cas. Por es sas ra zões, se gun do
nos foi dito, exis te um úni co ge ne ral ne gro num to tal de mais de
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cem, e os ge ne ra is bran cos ten dem a “ter três so bre no mes” (pro -
vin dos de fa mí li as qua tro cen to nas, aque las fa mí li as tra di ci o na is
que da tam dos tem pos do Bra sil co lo ni al). Os co ro néis en tre vis ta -
dos tam bém com pa ra ram a PM a uma em pre sa pri va da, a Va rig, a
ma i or das com pa nhi as aé re as bra si le i ras, vis ta por eles como ten do
pou quís si mos não-brancos, so bre tu do en tre os pi lo tos, e acu sa da
de ser “ra cis ta”, ao con trá rio da PM. A Po lí cia Mi li tar, afir ma ram
eles de ca be ça er gui da, as se gu ra a cada um de seus mem bros as
mes mas opor tu ni da des de mo bi li da de so ci al den tro de sua rí gi da
hi e rar quia e suas fi le i ras. Se o in di ví duo for um bom sol da do, con -
se gui rá su bir até o pos to de sar gen to – no de vi do tem po e cum -
prin do to das as nor mas e re gu la men tos. Do mes mo modo, um
sub te nen te, pri me i ra pa ten te da car re i ra de ofi ci al, che ga ao pos to
de te nen te e, pas sa dos uns quin ze anos, ao de ca pi tão. Alguns po -
dem até che gar a co ro néis – dos qua is exis tem 88. Mas nin guém
che ga ao pos to de ge ne ral, por que as nor mas de pa dro ni za ção da
for ça es ta du al da Po lí cia Mi li tar, re di gi das du ran te a di ta du ra do
pe río do de 1964-1985, res trin gem a no me a ção de ge ne ra is ao
Exér ci to. É o pre si den te do país que no me ia os ge ne ra is. Para tris -
te za dos co ro néis que en tre vis tei, por tan to, o che fe da cor po ra ção
é al guém que eles per ce bem como bas tan te hí bri do em ter mos da
hi e rar quia mi li tar: um co man dan te ge ral, que é um co ro nel no me -
a do pelo go ver na dor do es ta do. Para pi o rar as co i sas, os dois úl ti -
mos go ver na do res do Esta do do Rio de Ja ne i ro no me a ram um ge -
ne ral de Exér ci to (já re for ma do) como che fe da Se cre ta ria de Se gu -
ran ça Pú bli ca do es ta do. A PM sen te-se fa zen do o tra ba lho pe sa do, 
mas sem des fru tar do sta tus, do di nhe i ro, da in fluên cia po lí ti ca e
da po pu la ri da de do Exér ci to.

Se a PM se sen te “dis cri mi na da” pelo Exér ci to e pelo go ver no 
fe de ral, não se pode di zer que ela mes ma seja uma ins ti tu i ção mu i -
to de mo crá ti ca. Em ter mos de ori gens so ci a is, é bas tan te seg men -
ta da. Na ver da de, há duas por tas de en tra da bem di fe ren tes na cor -
po ra ção, uma para os pra ças (sol da dos) e ou tra para os ofi ci a is. As
duas fun ci o nam por con cur so, ou seja, por uma con cor rên cia pú -
bli ca bem di vul ga da e que atrai mais can di da tos do que o nú me ro
de va gas dis po ní ve is. As con di ções de tra ba lho, os sa lá ri os, a apo -
sen ta do ria e os be ne fí ci os va ri am mu i to. Assim, um co ro nel re ce be 
até o equi va len te a 1.900 dó la res lí qui dos men sa is, após a de du ção
dos im pos tos, en quan to um sol da do ga nha ape nas cer ca de 250.
Além dis so, em bo ra a cor po ra ção se or gu lhe re i te ra da men te em
pro pa lar sua po lí ti ca e sua cul tu ra uni ver sa lis tas, se gun do as qua is
to dos os po li ci a is são igual men te tra ta dos e to dos os ci da dãos re ce -
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bem o mes mo tra ta men to, há pro vas de que isto nem sem pre acon -
te ce e de que, em es pe ci al, o modo como os ci da dãos são tra ta dos
va ria mu i to, con for me seu sta tus so ci al e seu “va lor” – o que sig ni fi -
ca, mu i tas ve zes, o di nhe i ro de que eles dis põem para su bor nar os
po li ci a is.

Atu al men te, os ne gros tam bém for mam um gru po con si de -
rá vel en tre os ofi ci a is. Ele vem au men tan do nas úl ti mas dé ca das,
mas tor nou-se mais vi sí vel quan do, no go ver no do lí der po pu lis ta
de es quer da Le o nel Bri zo la, pela pri me i ra vez um ne gro tor nou-se
co man dan te da PM – o fa mo so co ro nel Car los Mag no Na za reth
Cer que i ra, que che fi ou a Cor po ra ção por dois man da tos con se cu -
ti vos, num to tal de oito anos. De acor do com nos sos cál cu los, mais 
de 50% dos alu nos da Aca de mia de Po lí cia, que pre pa ra os fu tu ros
ofi ci a is, são pre tos e par dos. Da dos os me ca nis mos au to má ti cos da
car re i ra na Cor po ra ção, den tro de um pra zo de apro xi ma da men te
dez anos os bran cos se rão mi no ria en tre os ca pi tães e sua pro por -
ção en tre os co ro néis será mu i to in fe ri or aos cer ca de 70% atu a is. A 
am pli tu de des sa pre sen ça ne gra pode ser ex pli ca da de duas ma ne i -
ras. Pri me i ro, mu i tos se sen tem atra í dos pelo em pre go se gu ro,
com uma car re i ra au to má ti ca e be ne fí ci os in di re tos – ape sar do
enor me pe ri go do tra ba lho, num con tex to vi o len to como o do Rio
de Ja ne i ro. No Bra sil, já exis te uma tra di ção de que o tra ba lho na
PM é algo aces sí vel ou, pelo me nos, “pos sí vel” para ne gros de di fe -
ren tes po si ções so ci a is. A PM tam bém tem ofe re ci do a mu i tos a
pos si bi li da de de fa zer es tu dos pa ra le los e de sen vol ver qua li fi ca -
ções di fe ren tes – so bre tu do na área do Di re i to. Isso ex pli ca a cres -
cen te ro ta ti vi da de na Cor po ra ção: hoje em dia, os no vos re cru tas,
es pe ci al men te os mais ins tru í dos, ten dem a per ma ne cer na for ça
po li ci al por pe río dos mais cur tos do que no pas sa do. Para um nú -
me ro cada vez ma i or de ra pa zes, a PM é um tram po lim para ou tro
em pre go. Ou tra ra zão da re la ti va gran de re pre sen ta ção de bra si le i -
ros pre tos e par dos em to dos os es ca lões des sa for ça é o fato de que a 
po pu la ção bran ca tem tido ma i o res al ter na ti vas de as cen são so ci al, 
e de que, no Rio de Ja ne i ro, mais do que em ou tros es ta dos, a clas se
mé dia-alta bran ca não iden ti fi ca a car re i ra no co man do da PM
como algo ade qua do ou de se já vel.

A Cultura Corporativa/Corporativista

Esta mos fa lan do de uma Cor po ra ção al ta men te seg men ta -
da, na qual sol da dos e ofi ci a is com par ti lham uma cul tu ra cor po ra -
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ti va co mum. Essa cul tu ra tem um bom grau de re sis tên cia à mu -
dan ça po lí ti ca. Assim, quan do há uma gran de gui na da po lí ti ca
para a es quer da ou para a di re i ta no go ver no do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, a PM, em vez de mo di fi car sua es tru tu ra e suas nor mas,
adap ta-se à mu dan ça, ga ran tin do a subs ti tu i ção tem po rá ria de ofi -
ci a is de es quer da por ofi ci a is de di re i ta, ou vi ce-versa, nos pos -
tos-chave.

Ape sar des sa cul tu ra co mum, os in te gran tes da PM vi ven ci -
am con di ções de tra ba lho mu i to di fe ren tes. Para co me çar, os sol -
da dos fi cam mais ex pos tos ao pe ri go e, por con se guin te, têm mu i -
to mais pro ba bi li da de de fi gu rar en tre os mais de cem po li ci a is
mor tos em ação, a cada ano, nes ta úl ti ma dé ca da – e mu i tos ou tros
são mor tos nas ati vi da des de guar da-costas ou guar das de se gu ran -
ça que vá ri os de les exer cem pa ra le la men te, para au men tar seu ma -
gro sa lá rio. Os uni for mes, o equi pa men to, as ar mas, a ali men ta ção 
e os dor mi tó ri os tam bém são mu i to pi o res, as sim como os be ne fí -
ci os de apo sen ta do ria e os se gu ros de sa ú de – os sol da dos têm que
de pen der de hos pi ta is da rede pú bli ca, en quan to os ofi ci a is têm se -
gu ro de sa ú de pri va do. Além dis so, se guin do o pa drão dos em pre -
ga dos de mais alto es ca lão no ser vi ço pú bli co bra si le i ro em ge ral,
os ofi ci a is po dem apo sen tar-se mu i to mais cedo e con tam com a
pos si bi li da de de com bi nar seu sa lá rio com a ren da pro ve ni en te de
no me a ções po lí ti cas. Como re sul ta do re la ti va men te ló gi co, as as -
so ci a ções cor po ra ti vas (os sin di ca tos não são per mi ti dos, em vis ta
de sua con di ção de mi li ta res) tam bém se di vi dem de acor do com as 
pa ten tes. A Asso ci a ção de Ca bos e Sol da dos é a mais for te e mais
“mi li tan te”, se gui da pela Asso ci a ção de Sar gen tos e pela Asso ci a -
ção de Ofi ci a is. To das têm clu bes de la zer mu i to ati vos e in ten sa -
men te fre qüen ta dos. Con jun tos de sam ba e até agre mi a ções po pu -
la res de po e sia têm usa do mu i to os dois pri me i ros ti pos de clu be,
que ga nha ram fama como lo ca is cul tu ra is ani ma dos e ba ra tos, mas
se gu ros. Não é à toa que o hino da Po lí cia Mi li tar do Esta do do Rio
de Ja ne i ro é um sam ba, com pos to por um PM que é au tor de sam -
bas po pu la res.

Essa re a li da de “se pa ra da, mas igual” den tro da PM – com
“clas ses” di fe ren tes as so ci a das às di ver sas pa ten tes – está re la ci o na -
da com uma cul tu ra cor po ra ti va in te res san te e in tri gan te, para a
qual con tri bu em to dos os se to res da for ça po li ci al e que é re in ter -
pre ta da de ma ne i ras di fe ren tes, con for me a po si ção hi e rár qui ca de
quem fala. Para os sol da dos, a exis tên cia de uma Cor po ra ção gran -
de e abran gen te é um ins tru men to para a re i vin di ca ção de um cer -
to grau de igual da de de tra ta men to e de con di ções de tra ba lho.
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Para os ofi ci a is, a “cul tu ra da PM”, como eles a cha mam, é um ins -
tru men to para exi gir con for mi da de e obe diên cia dos su bor di na -
dos às re gras e va lo res (de les pró pri os). Para os sol da dos, a de mo -
cra cia pode e deve com bi nar-se com a hi e rar quia mi li tar, ao pas so
que, para os ofi ci a is, hi e rar quia e de mo cra cia são in con ci liá ve is.

Essas idéi as so bre a igual da de mi li tar, ques ti o na das e ami ú de 
al ter na ti vas, fa zem lem brar os dis cur sos con tes ta dos so bre o tema
da “de mo cra cia ra ci al” – so bre o cre do, ou, para al guns, o mito, em
tor no do qual deve gi rar a so ci e da de bra si le i ra. A igual da de ra ci al é
vis ta de uma pers pec ti va di fe ren te, de pen den do da po si ção hi e rár -
qui ca de quem fala: para o se tor po bre e pre do mi nan te men te pre to 
da po pu la ção, é o so nho de um mun do me lhor e mais jus to; para as 
pes so as de pos ses, é um sis te ma só cio-racial su ma men te hi e rar qui -
za do, no qual o equi lí brio e a har mo nia de pen dem da or dem e da
sub mis são dos po bres. Ou seja, tan to a clas se ba i xa quan to as clas -
ses mé dia e alta con tri bu em, cada qual a seu modo, para a ma nu -
ten ção e a re no va ção do dis cur so so bre a de mo cra cia ra ci al.

Pas se mos, ago ra, a uma rá pi da olha de la no uso da “raça”
den tro da For ça Po li ci al. Os po li ci a is ne gros ge ral men te se sen tem
pro te gi dos pela Cor po ra ção; a des pe i to de to dos os ris cos pos sí ve is 
que cor rem, eles afir mam co nhe cer pou cas ou tras si tu a ções em
que os bra si le i ros ne gros pos sam sen tir-se “gen te” como na PM.
Den tro das li mi ta ções, mas igual men te da ori en ta ção da hi e rar -
quia mi li tar, eles tam bém se sen tem “res pe i ta dos” como em ne -
nhum ou tro lu gar. Os me ca nis mos ca pa zes de le var à as cen são na
PM são cla ros e enun ci a dos por todo o mun do, em alto e bom som, 
ao con trá rio do que acon te ce “lá fora”, onde as co i sas po dem ser
mu i to con fu sas – às ve zes, o su je i to não sabe se é bem-vindo ou
ben quis to, por ca u sa da cor da pele. Na po lí cia, ele pro gre di rá de -
va gar, mas de modo cer te i ro, se sou ber con du zir-se di re i to, cum -
prir as or dens e ri tu a is e “ca sar-se” com a PM – es po san do in te gral -
men te sua cul tu ra cor po ra ti vis ta, a pon to de ela não ter que lhe ser
im pos ta nem en si na da, por fa lar atra vés dele, já que o po li ci al sim -
ples men te a apren de em sua ex pe riên cia co ti di a na. Qu a se to dos os
en tre vis ta dos ma ni fes ta ram al gum grau de fi de li da de afe ti va à For -
ça. Para eles, esta é uma gran de fa mí lia, um sin di ca to, um gran de
gru po de pa res, o tem plo da mas cu li ni da de, a par te lim pa de uma
so ci e da de po dre, ou o lu gar e a hora em que as co i sas fi cam cla ras,
num mun do em que tudo se tor na cada vez mais obs cu ro. Para
 muitos, ela é um pou co de tudo isso. A ma i o ria não se in co mo da
com a au to ri da de dos su pe ri o res e até to le ra seu com por ta men to
abu si vo, des de que este se ex pres se de acor do com a hi e rar quia e os
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 ri tuais da uni ver sa li da de, se gun do os qua is qual quer ho mem pode
ser (to le ran te men te) pu ni do, mas nun ca hu mi lha do. Eles con tras -
tam a For ça com o mun do ex ter no, no qual o abu so pre do mi na e a
lei e os de ve res não são igua is para to dos. A ques tão é sa ber até que
pon to a pró pria For ça não con tri bui para a dis tri bu i ção de si gual e
in jus ta dos di re i tos e de ve res e, sob o man to dos cri té ri os  univer -
sais – “so mos a mes ma for ça po li ci al para to dos” –, até que pon to
ela não re for ça, na ver da de, in ter pre ta ções par ti cu la res e pri va das
do cum pri men to da lei. Será que a igual da de (ra ci al) den tro da PM 
e a cri a ção e a de fe sa mi li tan te de uma cul tu ra cor po ra ti va hi e rar -
qui za da e pro te to ra não são um pre ço alto pela for ma como a For ça 
lida com “o mun do”? Como se re la ci o na a ques tão da di fe ren ça de
cor com esse con tex to hi e rár qui co?

O mun do ex ter no é fre qüen te men te re tra ta do como uma
 realidade in ver ti da, na qual cada ci da dão é po ten ci al men te cul pa -
do de al gu ma co i sa, e a For ça tem a ta re fa in gra ta e im pla cá vel de
fa zer as co i sas fun ci o na rem, man ten do-as em or dem. Nes sas des -
cri ções, o com po nen te ma lé fi co do “mun do” é, com cer te za, a mí -
dia: são os me i os de co mu ni ca ção de mas sa, afir mam os po li ci a is,
que vi ram a re a li da de de ca be ça para ba i xo, por se rem ini mi gos in -
trín se cos de qual quer for ma de po li ci a men to. A mí dia, di zem eles,
de fen de os di re i tos ci vis dos ban di dos, mas não os das ví ti mas, e
me nos ain da os dos po li ci a is.

Se gun do eles, as pes so as de fora não têm como en ten der in -
te i ra men te o co ti di a no da PM. Por sua vez, só quem pas sou por
“tudo isso” é ca paz de com pre en der essa ro ti na, com suas re gras e
se gre dos. Só os que co nhe cem o co ti di a no em pri me i ra mão po -
dem com pre en der a PM e sua ação. Pro fes san do essa “vi são de den -
tro”, os po li ci a is que en tre vis ta mos pro cu ra ram le gi ti mar seus atos 
(e sua bru ta li da de) e en fa ti zar a exis tên cia de algo es sen ci al men te
di fe ren te, uma es pé cie de me lan co lia do po li ci al.

Os “ban di dos”3 são des cri tos como o opos to di a me tral dos
PMs e, a ri gor, in dig nos de con ti nu ar vi vos – na ver da de, de ve ri am
ser exe cu ta dos (o que acon te ce com re gu la ri da de es pan to sa). Os
po li ci a is ne gros não pa re cem di fe rir de seus co le gas não-negros ao
de nun ci a rem a mal da de do “mun do lá fora” e afir ma rem a ne ces si -
da de de li vrar a so ci e da de dos “ban di dos”, li qui dan do-os. Aliás, ao 
en tre vis tar ra pa zes não-brancos da clas se ba i xa do Rio de Ja ne i ro, é 
mu i to co mum ou vir que os mo ra do res das fa ve las têm mais medo
dos PMs que dos “ban di dos” e que os po li ci a is ne gros são ain da
mais vi o len tos do que os ou tros – que o jo vem ne gro pre fe re li dar
com um po li ci al bran co. A ra zão dis so, se gun do se afir ma, é que os
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PMs ne gros que rem se exi bir para seus su pe ri o res e de i xar cla ro
que não es tão par ti ci pan do de ne nhu ma con du ta ilí ci ta. Nos sa
pes qui sa não pôde pro pri a men te des men tir essa opi nião: che ga -
mos à con clu são de que a vi o lên cia se dis se mi na por toda a For ça e
atra ves sa to das as li nhas di vi só ri as da cor.

Do mes mo modo, se a Po lí cia Mi li tar se rege por pa drões
uni ver sa is, o mes mo não se pode di zer de sua ma ne i ra de fun ci o nar 
“no mun do”. De fato, não foi di fí cil che gar à con clu são de que,
ape sar das se me lhan ças for ma is en tre to dos os ba ta lhões lo ca is, de
seu efe ti vo, da qua li da de des se efe ti vo, de sua ida de e seu ní vel de
ins tru ção, o grau de vi o lên cia e/ou efi ciên cia que eles exi bem va ria
con si de ra vel men te con for me o con tex to da clas se so ci al dos lo ca is
em que se si tu am es sas uni da des. Na Zona Nor te da ci da de do Rio
de Ja ne i ro, pre do mi nan te men te de clas se ba i xa, o po li ci a men to é
mais rude e re sul ta na mor te de um nú me ro mu i to ma i or de pes so -
as do que na Zona Sul, mais rica. Na pri me i ra, as pes so as são mais
po bres, po rém o cli ma ge ral de ile ga li da de ofe re ce mais opor tu ni -
da des para as for mas de cor rup ção em pe que na es ca la e as ati vi da -
des es cu sas pa ra le las – um acrés ci mo fun da men tal aos ma gros sa lá -
ri os dos PMs. Na Zona Sul, ao con trá rio, o po li ci a men to é mu i to
me nos vi o len to e, por con se guin te, me nos pe ri go so para os pró pri -
os PMs, po rém é mais di fí cil con se guir pro pi nas, por que as pes so as 
ten dem a ser mais as ser ti vas e mais di fí ce is de in ti mi dar – “te mos
que to mar cu i da do, por que a gen te pode pa rar um su je i to e des co -
brir que ele é juiz ou fi lho de um juiz!”

A PM in cor po ra ti pos de pes so as mu i to di fe ren tes. À par te a
se pa ra ção bá si ca en tre ofi ci a is e sol da dos, há no ofi ci a la to uma di -
fe ren ça im por tan te en tre os “to le ran tes” e os “re pres so res”. Os pri -
me i ros be ne fi ci am-se atu al men te do go ver no es ta du al de cen -
tro-esquerda, en quan to os úl ti mos ti ra ram pro ve i to do go ver no
an te ri or de cen tro-direita (re al men te mu i to vi o len to). Os “to le -
ran tes”, em ge ral ofi ci a is mais mo ços e mais bem pre pa ra dos, pre -
fe rem tra ba lhar na Zona Sul, en quan to os “re pres so res” pre fe rem a
Zona Nor te, onde a pre sen ça da mí dia, das or ga ni za ções não-go -
ver namentais e dos gru pos de di re i tos hu ma nos é mu i to me nor. O
che fe da cor po ra ção está ci en te da exis tên cia des sas duas alas e pro -
te ge a ala “per de do ra” quan do o go ver no pas sa da es quer da para a
di re i ta, ou vi ce-versa, o que acon te ce re gu lar men te no Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

Gros so modo, os po li ci a is mais ve lhos têm di fi cul da de de li -
dar com as no vas exi gên ci as de di re i tos ci vis que a so ci e da de bra si -
le i ra vem cri an do. Alguns che gam a sen tir sa u da de do pas sa do,
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quan do, se gun do eles, a po lí cia era res pe i ta da. Hoje em dia, o uni -
for me (e a arma) ain da dá ao PM mais po der e res pe i to do que sta -
tus (pelo me nos no Rio), po rém não ofe re ce mu i to mais que isso –
e traz um enor me pe ri go. A vi o lên cia e seu com pa nhe i ro, o pe ri go,
são pre sen ças ima nen tes nes sa Cor po ra ção, co nhe ci da como uma
das mais vi o len tas e mais pe ri go sas, por ca u sa de seus sol da dos. A
pos si bi li da de de se fe rir em ser vi ço e a con du ta po li ci al vi o len ta ca -
mi nham de mãos da das: a ma i o ria das mor tes acon te ce por que os
po li ci a is têm medo de se rem mor tos e pro cu ram “an te ci par” o des -
fe cho em seu fa vor. Ser su je i to e ob je to da vi o lên cia cria um vín cu -
lo a mais, es pe ci al men te en tre os sol da dos. Qu an do en tre vis tei
dois sar gen tos, am bos com cer ca de cin qüen ta anos – um bran co e
um ne gro –, am bos na Cor po ra ção há mais de trin ta anos, o bran -
co me dis se:

– Entre nós não exis te cor, es ta mos to dos na mes ma guer ra;
eu pos so ser aque le que vai dar a ele o úl ti mo gole de água. Te mos
que con fi ar uns nos ou tros e nos aju dar.

Numa mes ma fra se, a igual da de ra ci al é ce le bra da ante a
ame a ça da mor te. “A hi e rar quia e o pe ri go”, di zem mu i tos PMs,
“fa zem com que to dos te nha mos a mes ma cor: azul” (a cor do uni -
for me).

A “Cor” na PM

No en tan to, essa Cor po ra ção não é in di fe ren te à “cor”. Esta
se acha pre sen te nos pa péis e no jar gão do po li ci a men to – “na ron -
da”. Em vá ri as oca siões, como ao fa zer re la tó ri os por es cri to, o po -
li ci al é so li ci ta do a des cre ver a cor de uma ví ti ma ou de um sus pe i -
to. Em tese, isso de ve ria ser fe i to de acor do com o có di go for mal de
clas si fi ca ção ra ci al no Bra sil – o do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra -
fia e Esta tís ti ca (IBGE), que di vi de a po pu la ção bra si le i ra em cin -
co gru pos, sen do qua tro gru pos de cor (bran co, par do, pre to e
ama re lo) e um gru po ét ni co (ín dio). Na re a li da de, ao re di gi rem
seus re la tó ri os, mu i tos po li ci a is aca bam usan do mais ter mos de sig -
na ti vos da cor do que ape nas os cin co ofi ci a is. Ao fa zê-lo, de cer to
são in flu en ci a dos pela tra di ci o nal pre dis po si ção lé xi ca da so ci e da -
de bra si le i ra em ma té ria de vo cá bu los des ti na dos a de fi nir o pró -
prio fe nó ti po ou o de ter ce i ros (Har ris, 1970). Essa pre dis po si ção
está li ga da a um há bi to cul tu ral bra si le i ro que é com ple xo, rico e
re la ti vi zan te no ato de de no mi nar a cor ou a “raça”, e que leva uma
mes ma pes soa a ser de fi ni da como ten do co res di fe ren tes em di fe -
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ren tes con tex tos. Os po li ci a is tam bém são in flu en ci a dos pelo fato
de es ta rem ha bi tu a dos a um ou tro sis te ma clas si fi ca tó rio mais an -
ti go – o dos for mu lá ri os que to dos têm de pre en cher ao in gres sar
na Cor po ra ção. Esses for mu lá ri os, con ce bi dos há mais de cin -
qüen ta anos, usam uma ou tra clas si fi ca ção ra ci al, que re fle te a
gran de in fluên cia do an tro pó lo go cri mi na lis ta Ce sa re Lom bro so
nos sis te mas po li ci al e ju di ciá rio do Bra sil, bem como de ou tros
pa í ses da Amé ri ca La ti na, des de o fim do sé cu lo XIX até a Se gun da
Gu er ra Mun di al. Os for mu lá ri os são pre en chi dos pelo en tre vis ta -
dor (em con tras te com a in da ga ção so bre a cor no re cen se a men to
na ci o nal, que se ba se ia na au to clas si fi ca ção) e, além de con te rem
in for ma ções re la ti vas às di men sões cor po ra is e ao ta ma nho dos pés 
e da ca be ça, in clu em da dos so bre o tipo e cor do ca be lo e so bre a
cor dos olhos. A cor da pele ofe re ce cin co pos si bi li da des, que vão
do mu i to es cu ro (pre to) ao mu i to cla ro (bran co), com três gru pos
in ter me diá ri os de mes ti ços (mo re no, par do cla ro e par do es cu ro).

Além des ses dois có di gos ra ci a is for ma is, que mu i tas ve zes se
su per põem e que são im por tan tes, por exem plo, para de ter mi nar a
cor de um sus pe i to ou de um ca dá ver em um re la tó rio, iden ti fi ca -
mos dois dis cur sos bem mais co lo qui a is re fe ren tes à cor ou à
“raça”. Em pri me i ro lu gar, exis te uma gran de di fe ren ça en tre o
den tro e o fora. Den tro da For ça, afir mam to dos os en tre vis ta dos,
o ra cis mo não exis te, ou é ape nas oca si o nal e anô ma lo – de cor ren te 
de al gu mas “ma çãs po dres” no seio de cor po ra ção in trin se ca men te
an ti-racista, por cen trar-se numa hi e rar quia mi li tar e em pa ta ma -
res de car re i ra que são in di fe ren tes à cor. Aí po de mos iden ti fi car
duas va ri a ções. Para a ma i o ria dos en tre vis ta dos, so bre tu do os sol -
da dos, den tro da For ça pra ti ca men te “não exis te cor”: “Na PM, so -
mos to dos azu is”. Para uma mi no ria cres cen te de po li ci a is ne gros,
em ge ral mais jo vens e mais ins tru í dos e qua se to dos no ofi ci a la to,
em bo ra tam bém haja sol da dos, a ne gri tu de tor nou-se re al men te
uma co i sa a ser apre ci a da. Entre eles, a ne gri tu de – ter cons ciên cia
e or gu lho da pró pria cor –, em vez de ser ca ta li sa do ra de uma iden -
ti da de ét ni ca, é re pre sen ta da como um mo ti vo a mais para es tu dar
e tra ba lhar com afin co: é um dis cur so po li do e as ser ti vo so bre a
mo bi li da de so ci al e o apri mo ra men to edu ca ci o nal ge ral, no qual
os bra si le i ros ne gros têm ago ra de mos trar, fi nal men te, que são tão
bons e tão in te li gen tes quan to os ou tros. Esses po li ci a is vêem a PM 
como uma cor po ra ção hi e rar qui za da, mas aber ta e até po ten ci al -
men te mul ti cul tu ral, na qual a mo bi li da de de pen de do es for ço de
cada um e a cor não é uma va riá vel de peso. Eles se so li da ri zam com 
ou tros po li ci a is ne gros e es pe ci al men te com suas re a li za ções na
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PM ou sua con quis ta de di plo mas aca dê mi cos ou pro fis si o na is.
Mas a ne gri tu de de les não é sub ver si va. Ao con trá rio, adap ta-se à
hi e rar quia e à cul tu ra cor po ra ti va da PM – que é vis ta como aber ta
exa ta men te por dar uma opor tu ni da de a es ses ne gros em bus ca de
as cen são so ci al.

Fora da po lí cia, “no mun do”, o ra cis mo é mu i to mais re co -
nhe ci do do que den tro da Cor po ra ção. Re al men te exis te ra cis mo
na so ci e da de, se gun do di zem so bre tu do os po li ci a is jo vens e mais
ins tru í dos. Nem to dos, no en tan to, con cor dam em que a PM seja
par ti cu lar men te ra cis ta em seu tra ba lho. A ma i o ria afir ma que ela
sim ples men te re fle te o cli ma da so ci e da de em ge ral. Em sua for ma
de ver ba li zar o ra cis mo, po de-se tra çar uma cla ra dis tin ção en tre os 
ins tru í dos (em ge ral, ofi ci a is) e os me nos ins tru í dos (em ge ral, sol -
da dos). Essa di fe ren ça foi acen tu a da pelo lo cal em que se re a li za -
ram as en tre vis tas: a ma i o ria dos ofi ci a is foi en tre vis ta da no quar -
tel-general da PM, onde tan to a lin gua gem quan to o cli ma ten dem 
a ser mais des con tra í dos; os sol da dos, ao con trá rio, fo ram en tre vis -
ta dos quan do re tor na vam ou par ti am para “a ron da” – sem pre su a -
ren tos, com fome ou com pres sa. Na ron da, tan to a lin gua gem
quan to o cli ma são bem mais ru des.4

De modo ge ral, fa lar em ra cis mo vem se tor nan do me nos
tabu. Há uma mu dan ça na ge ra ção mais nova, em de cor rên cia do
pa drão edu ca ci o nal su pe ri or hoje exi gi do para o in gres so na Po lí -
cia Mi li tar e da re a li da de da de mo cra cia, em con tras te com a for -
ma ção re ce bi da du ran te a di ta du ra (1964-1985), como acon te ce
com a ge ra ção mais ve lha de PMs. Essa mu dan ça na nova ge ra ção
tam bém re fle te uma ten dên cia mais ge ral: até dez anos atrás, a
 maioria dos le van ta men tos e pes qui sas de opi nião mos tra va que
qua se to das as pes so as ne ga vam a exis tên cia de ra cis mo no Bra sil,
ao pas so que, hoje em dia, co me ça-se a ace i tar a cons ta ta ção de que
ele exis te. Isso é con fir ma do pe las pes qui sas so bre ati tu des ra ci a is
no Bra sil (Da ta fo lha, 1995). Se hoje é co mum a de nún cia ge ral do
ra cis mo, en tre tan to, a ma i o ria das pes so as, as sim como qua se to -
dos os nos sos en tre vis ta dos na PM, tem di fi cul da de de ci tar exem -
plos con cre tos de dis cri mi na ção ra ci al. O ra cis mo, como se cos tu -
ma di zer, é sem pre algo que con cer ne ou afe ta ou tras pes so as, nun -
ca o pró prio su je i to.

Há múl ti plas ra zões pe las qua is, ao fa la rem da cor e da
“raça”, to dos os nos sos en tre vis ta dos ten de ram a pre ser var “sua”
Cor po ra ção. Pri me i ro, como aca ba mos de men ci o nar, nos sos in -
for man tes, tal como a ma i o ria dos bra si le i ros, fi cam mu i to mais à
von ta de ao fa lar do ra cis mo em ge ral que de ca sos con cre tos de dis -
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cri mi na ção ra ci al em seu meio ime di a to (San so ne, 1996). Se gun -
do, é bas tan te pla u sí vel que, com pa ra da a ou tras cor po ra ções e ins -
ti tu i ções, a PM te nha con se gui do mi ni mi zar ou ex pur gar as for -
mas de cla ra das de ra cis mo de suas fi le i ras – sua hi e rar quia e sua
cul tu ra cor po ra ti vis ta não com bi na ri am fa cil men te com po lí ti cas
ou ati tu des in flu en ci a das pela cor. Ter ce i ro, essa vi são da cor e da
For ça está re la ci o na da com um qua dro ge ral do “mun do” ex ter no,
per ce bi do como pre do mi nan te men te mau, po dre e in jus to.

Contradições na Cultura Corporativista

A igual da de, nos mol des de cri té ri os uni ver sa is, sem dú vi da
é uma van ta gem, e tem ga ran ti do uma cer ta me di da de mo bi li da de 
so ci al as cen den te aos afro-brasileiros em vá ri as car re i ras no  fun -
cionalismo pú bli co, no Exér ci to e nas For ças Po li ci a is. Na Po lí cia
Mi li tar do Esta do do Rio de Ja ne i ro, isto tem ocor ri do den tro de
uma ri go ro sa hi e rar quia mi li tar em que são de fi ni dos di re i tos e de -
ve res, mas na qual os abu sos são or ga ni za dos ou lar ga men te to le ra -
dos e os pri vi lé gi os se trans for mam em di re i tos. Nes se caso, a
eman ci pa ção atra vés da car re i ra mi li tar tem um pre ço alto: uma
per so na li da de au to ri tá ria, a ce le bra ção do ma chis mo e a cons tru -
ção de uma se ve ra dis tin ção nós-eles, ca paz de im pli car a bran du ra
para com os abu sos de po der den tro da PM e a im pla ca bi li da de
para com as pes so as de fora (“o mun do”).

A PM não é um es pa ço li mí tro fe, nem uma ca i xa fe cha da,
em que to das as re gras se jam pre vi a men te ar ran ja das, mas uma
me tá fo ra da so ci e da de bra si le i ra. Ela re fle te e am plia cer tas ten -
dên ci as ge ra is, como a ace i ta ção de que os di re i tos ci vis são para
pou cos e de que a lei é para os ini mi gos, en quan to, para os ami gos,
tudo é pos sí vel.

Nos sa pes qui sa mos trou que, em bo ra não seja cega para a
cor, a PM é uma da que las car re i ras pro fis si o na is e áre as em que a
“raça” é sub su mi da em ou tros fa to res – em que clas se, sta tus ou pa -
ten te têm mais im por tân cia e ma i or po der ex pli ca ti vo. Por essa ra -
zão, po de mos for mu lar a con clu são pro vi só ria de que, atu al men te, 
na Po lí cia Mi li tar pre do mi nan te men te pre ta e par da do Rio de Ja -
ne i ro ain da não há es pa ço para o de sen vol vi men to de qual quer es -
pé cie os ten si va de for ma ção da iden ti da de ne gra.

O exem plo da Po lí cia Mi li tar do Esta do do Rio de Ja ne i ro é
mais uma pro va de que, afi nal, as “iden ti da des ne gras mo der nas”,
pre ten di das como et ni ci da des re la ti va men te au to-reflexas que
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bus cam ins pi ra ção em fon tes lo ca is e in ter na ci o na is, como a “Áfri -
ca”, a Afro-América e/ou a Diás po ra Ne gra, tais como as co mu -
men te as so ci a das com os Esta dos Uni dos ou com a re pre sen ta ção
des se país nos flu xos cul tu ra is glo ba is, nem sem pre pa re cem ser
viá ve is. Tais iden ti da des ét ni cas só emer gem den tro e, quem sabe,
de po is de se con quis tar um cer to grau de li ber da de, di re i tos ci vis e
bem-estar so ci al, e po dem, em ou tras cir cuns tân ci as, fi car su bor -
di na das a ou tras pres sões mais po de ro sas.5

Notas

1. Tra di ci o nal men te, a Po lí cia Mi li tar do Esta do do Rio de Ja ne i ro re cru ta mu i to me -
nos mu lhe res do que a cor po ra ção equi va len te de ou tros dois es ta dos da fe de ra ção
bra si le i ra, como São Pa u lo e Ba hia (Brit to, 2001). Se gun do um ofi ci al, a ra zão do
não re cru ta men to de mu lhe res é que, “no Rio, o tra ba lho é pe ri go so de ma is, e as mu -
lhe res não in ti mi da ri am os ban di dos tan to quan to os ho mens”. Po de-se ar gu men tar
que as mu lhe res con tri bu i ri am para tor nar a PM me nos in ti mi dan te e, por tan to,
mais bem ace i ta pela po pu la ção do que acon te ce hoje em dia.

2. É por essa ra zão que, no Bra sil, não ten de mos a fi car cho ca dos com ima gens como as
do ví deo de 81 se gun dos que mos trou Rod ney King sen do bru tal men te es pan ca do
por seis po li ci a is bran cos de Los Ange les. As gra va ções em ví deo fe i tas por ama do res
tor na ram-se par te in te gran te das re por ta gens da mí dia so bre a bru ta li da de po li ci al e
os as sas si na tos de fac to no Bra sil. Entre tan to, di ver sa men te das si tu a ções nor -
te-americanas de bru ta li da de po li ci al, os bra si le i ros pre tos, nes sas ima gens, têm pre -
sen ça ma ci ça en tre as ví ti mas e os cul pa dos.

3. O ter mo é ge ne ri ca men te em pre ga do para de sig nar qual quer pes soa en vol vi da em
cri mes de rua.

4. Entre vis ta mos mais de vin te ofi ci a is no Qu ar tel-General da PM.
5. Pes qui sas re cen tes mos tra ram que, no sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro, as re la ções ra -

ci a is fi cam sub me ti das a ou tras pres sões, mais vi o len tas e tal vez “pri má ri as” – a ne ces -
si da de/di re i to de so bre vi ver numa ins ti tu i ção que pode ser le tal (Le i tão, 2001).
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