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Introdução 

 

 

Este paper é um exercício de síntese que faço de minha tese de doutorado em 

Sociologia que desenvolvi durante quatro anos na Universidade Federal do Ceará. Desses 

quatro anos, dois foram de pesquisa de campo no Presídio da Polícia Militar do Estado 

do Ceará. O trabalho final, que denominei de a inversão da ordem na vida policial, 

resultou em um esforço analítico em torno da produção de ilegalismos por policiais 

militares em situação prisional.  

Essa inversão da ordem assume um dualismo que se complementa em suas 

significações e que se amalgama em suas sustentações. Em face disso, procurei 

compreender como o policial militar aciona duas inversões da ordem em sua vida: uma 

inversão da ordem na atividade de policial militar e a inversão da ordem na vida social. 

Para compreender todo esse processo, analisei como a sociabilidade prisional 

modifica os posicionamentos binários dos presos-policiais em relação às práticas ilegais 

dentro e fora daquela instituição, ou seja, minha pesquisa buscou compreender a 

produção de sociabilidades no ambiente prisional e sua associação com práticas que se 

vinculam à produção de ilegalismos no fazer policial. Procurei ainda analisar o 

funcionamento das redes de relações sociais que os (ex)1policiais constroem dentro do 

presídio como forma de equilibrarem as regras do jogo instituídas para a manutenção de 

uma sociabilidade prisional adequada à convivência dentro do presídio da Polícia Militar 

do Estado do Ceará.      

Ao estudar as relações sociais no cotidiano de um presídio policial intentei 

compreender as nuances da atividade policial e sua relação latente com formas de 

sociabilidades caracterizadas pelo alto teor de ilegalismos que turva a ordem social e 

provocam inversões de conduta que se vinculam, geralmente, às práticas criminosas. 

Procurei ainda apreender como a inversão da ordem na vida policial envolve todos os 

sentidos da vida do policial militar no campo afetivo-familiar; na esfera profissional e na 

manutenção dos os elementos da cultura policial. Em resumo, busquei compreender 

como o policial militar modifica suas diretrizes cognitivas em vista de um futuro 

                                                 
1 Coloquei entre parênteses o prefixo “ex”, porque durante minha pesquisa de campo no presídio construí 
relações com presos que haviam sido expulsos da PMCE e com presos que ainda faziam parte da 
corporação ou estavam na reforma. Daí criou-se essa ambivalência em relação à identidade social do preso. 
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despregado da instituição militar ou, como continua acionando as ferramentas que 

movem os conjuntos de ilegalismos que faziam parte de sua vida profissional, quando 

seu mundo é invertido, ou seja, quando estão na condição de presos. Na verdade, analisei, 

em face disso, como “todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos 

momentos e em algumas circunstâncias, impô-las” a partir de sua dinâmica social ou 

através da sociabilidade prisional, como é esse o caso (BECKER, 2008, p. 15). 

Todavia, para esse paper, que exige um grande esforço de síntese, elenquei três 

questões que, acredito, mereçam uma nova leitura, um novo olhar e que contribua de 

modo efetivo para o debate acadêmico na sua respectiva temática: os delitos e as 

punições de PM, Carreira policial e carreira criminal e inversão da ordem na vida 

policial. Esses três pontos de análise estão de modo efetivo articulados, permitindo uma 

compreensão das principais questões que evolveram a pesquisa. Na verdade, os três 

tópicos desse trabalho, em nada, deixam de abordas todas os questionamentos surgidos 

durante o período de pesquisa, a confecção do texto e sua de conclusão.   

 

 

1– “Quem prende, um dia vai preso”: os delitos e as punições de PM 

 

 

Os ditos populares muitas vezes representam, de modo exagerado, os 

acontecimentos cotidianos de nossa sociedade, de nossas vidas. Realçam os 

imponderáveis da vida social, expõem e desnudam os significados das relações sociais, 

colocando o indivíduo em sua condição inexorável de produtor de eventos e situações 

que, imperiosamente, consomem múltiplos papéis sociais. Na realidade, os ditos 

populares têm a sina de inverter posições sociais, de deslocar indivíduos de seus papéis 

para outros diametralmente opostos. É a partir dessa premissa que desejo iniciar a 

reflexão que norteia essa análise da sociabilidade policial no presídio da PMCE.  

“Quem prende, um dia vai preso” é uma expressão popular que se aproxima 

daquelas que dizem respeito à inversão da lógica, da posição e da crença de que um dia 

se paga tudo o que se deve, ou daqueles ritos de inversão de status comuns em todas as 

sociedades, inclusive na contemporânea, na qual os indivíduos, por meio de rituais, 

elevam ou diminuem seus status na hierarquia social (cf. TURNER, 1974). Eles também 

assumem a representação social da punição do indivíduo pelas forças e energias 
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sobrenaturais, assim como pelos fenômenos que movem as sociedades, as relações 

sociais.  

Essa inversão que aconteceu com os policiais militares em condição prisional 

se vincula à perda de status, à humilhação social em vista da comparação com a situação 

anterior ao evento-crime que o desestabilizou diante do ofício de PM. Todavia, ilustrarei 

esse dito popular a partir de um evento que ocorreu durante minha pesquisa de campo no 

presídio da PMCE. 

O insólito caso que narro neste momento aconteceu no mês de novembro de 

2013. Um policial que compunha o corpo de guarda do presídio da PMCE foi preso pelo 

seu comandante ao se apresentar para trabalhar naquela instituição. Tinha faltado um dia 

de serviço e ainda “cheirava a álcool2”. Os relatos que se seguem são do subtenente 

Silva, secretário da administração do presídio: 

 

 
Ao chegar para o trabalho, o policial apresentou sintomas de embriaguez. O 
comandante da guarda chamou uma composição de policiais militares 
rodoviários para fazer o teste do bafômetro. Ele aceitou e foi constatado a 
ingestão de álcool pelo militar superior. A partir do momento que foi 
constatado a embriaguez, foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado para 
uma cela na parte de cima do presídio. Responde a uma transgressão militar. 
Passou uma semana preso e conseguiu um alvará de soltura para responder em 
liberdade esse tipo de transgressão, ingestão de álcool. Faltava apenas um dia 
de trabalho para ele entrar na reserva.  
 

 

A linha tênue entre legal e ilegal no fazer policial é fortemente realçada nesse 

evento. O sargento transpôs os limites e as barreiras que o separavam dos demais presos 

vigiados por ele, produziu uma espécie de justificativa moral para o dito: quem prende, 

um dia vai preso. Causou, na realidade, intermitentes burburinhos que denunciaram as 

fragilidades do indivíduo diante das estruturas impostas pelo militarismo. Os presos, por 

sua vez, imprimiram um discurso fortemente ordenado sob a lógica do intenso poder de 

coerção que o Estado impõe aos seus agentes, denunciando a fragilidade do trabalho 

                                                 
2 De acordo com o 30º Artigo do Código Disciplinar da PMCE, a embriaguez é uma transgressão militar 
cabível de prisão. O recolhimento de qualquer transgressor à prisão, sem nota de punição publicada em 
Boletim Interno da OPM (OBM), só poderá ocorrer por ordem das autoridades referidas nos itens nº 1, 2, 3 
e 4 do Art. 10. Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica no caso configurado no § 2º do Art. 
11, ou quando houve: 1) presunção ou indício de crime; 2) EMBRIAGUEZ; 3) ação de psicotrópicos; 4) 
necessidade de averiguação; 5) necessidade de incomunicabilidade. 
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policial, das relações de poder que norteiam o fazer policial: “o cara vacilou, foi fazer a 

coisa errada e passou para o nosso lado”, ressaltou Pedro (anotações de campo).  

A ilustração desse caso serve-nos, certamente, para pensarmos a vida policial 

como um movimento que beira as dobras do ilegalismo vigente no mundo social, mas 

também auxilia-nos a refletir sobre como se processa essa inversão da ordem na vida 

policial, isto é, a transição de um polo a outro no que concerne à sua sociabilidade, à sua 

profissão. Essa reversão se aproxima daquela enunciada por Turner (1974, p. 218-219): 

“assim aquilo que é, sob vários aspectos, um ritual de reversão parece ter o efeito não só 

de inverter temporariamente a "ordem do poleiro", mas segregar primordialmente o 

princípio da unidade grupal, a partir dos princípios de hierarquia e segmentação”. As 

reversões de status “não apenas reafirmam a ordem da estrutura, como também restauram 

as relações entre os indivíduos históricos reais que ocupam posições em tal estrutura” 

(TURNER, 1974, p. 214).  

Inverter o status para o policial militar implica numa série de consequências 

legais que têm como um polo as punições militares de detenção e como outro a expulsão 

da corporação. Estar no outro lado implica, por sua vez, uma inversão nos estados 

binários (Cf. BHABHA, 1998) policial-bandido, uma vez que quem se encontra na 

situação de bandido é um policial militar que tem, justamente, a função de prender 

bandidos e criminosos e, no imaginário coletivo, é visto muitas vezes como “heróis de 

um Olimpo profano”. Essa nova condição de preso, aplicada ao policial militar, provoca 

uma situação paradigmática que desestabiliza e desarticula sua prévia defesa legal, mas 

desloca significativas ações de alegação moral e social do crime e do delito praticado por 

ele, especialmente aqueles que atentaram contra a vida humana. Uma fala de um preso 

(soldado Filipe - condenado e julgado) é significativa e funciona como exemplo: “fui 

preso porque matei uns traficantes na Barra do Ceará, e o cara era conhecido por mandar 

matar policiais naquela região. Fiz foi um bem para sociedade, mas hoje, sou visto como 

bandido” (anotações de campo).  

Nesse sentido, dedicarei algumas reflexões às tipologias dos delitos que 

levaram esses policiais à condição de carcerários. Na nomenclatura penal e 

criminológica, o delito se constitui como uma ação ou um evento que se distanciou dos 

padrões de normatividade, ou seja, o delito é uma ação que vai de encontro ao que está 

posto na letra da lei. Tornou-se sinônimo de crime e, na sociedade contemporânea, é 
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cercado por uma política de controle enraizada em uma cultura policialesco-coercitiva 

(Cf. GARLAND, 2005).  

O corolário do delito e do crime na sociedade atual é a punição em forma de 

prisão. Garland (2005, p. 286) enfatiza que construimos uma nova cultura do delito que 

se articulou a uma política estritamente punitiva, que “se ha inscrito en el campo un 

nuevo patrón de presupuestos cognitivos, compromisos normativos y sensibilidades 

emocionales, motivando las acciones de las agencias de control del delito, dándole 

nuevos propósitos y significados a sus prácticas y alterando los efectos prácticos y la 

importancia simbólica de su funcionamiento”. Uma sociedade movida sob a lógica da 

contenção do crime e do delito gera uma postura altamente controladora da vida social, 

redimensionando, em termos legais, sociais e culturais, as engrenagens da vida coletiva. 

Essa nova cultura nos mostra que:   

 

 
Coordenadas culturales del control del delito han sido gradualmente 
modificadas sin un diseño preestablecido o una articulación explícita, 
alterando la forma de pensar y actuar de los agentes penales, dándole un nuevo 
significado a lo que dicen y hacen. Junto con las nuevas reglas legales que 
ahora regulan la práctica penal y policial, esta nueva cultura ha realizado una 
contribución decisiva para cambiar nuestro modo de pensar y actuar frente al 
delito y la inseguridad. (GARLAND, 2005, p. 286-287) 
 

 

Na esteira dessa nova cultura de controle do delito, como apreendemos as 

práticas policiais que teimam em produzir e reproduzir crimes? Como os policiais 

pensam seus delitos e crimes em vista de um novo padrão de punição orientado por uma 

política penal que reverbera também nos agentes executores dessa nova cultura do delito? 

Essas reflexões orbitam em meu campo de interpretação pelo fato da tese central desta 

pesquisa ser a inversão da ordem na vida policial.   

Retomo neste momento a análise inicial desse tópico com o ensejo de ampliar 

as linhas de reflexões que confluem para os objetivos desta pesquisa. Em vista disso, 

explanarei uma pequena tipologia dos presos e seus delitos. Grande parte dos presos, 

diria quase todos que se encontravam no presídio durante minha pesquisa de campo, 

tinham noções, mesmo reduzidas, das implicações de seus delitos (na esfera militar ou 

comum). Uma ilustração que disponibilizo para reflexão é a narrativa de um preso 

condenado por crime de homicídio: “hoje, há apurações mais aprofundadas sobre o 

policial. Hoje em dia, se eu usar de uma força não moderada com uma prisão, no 
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respaldo de uma sindicância, eu posso perder o emprego, e isso sem falar que para o 

policial a punição é a prisão (entrevista com o soldado Filipe - julgado e condenado). 

 Enredado em uma cultura movida pelas engrenagens do complexo welfare 

penal, o discurso da punição do delito muitas vezes é aquele balizado pelos ideais 

conservadores, especialmente para aqueles presos que estão em uma situação mais 

confortável dentro do presídio porque cumprem apenas prisão administrativa-militar e, 

por consequência, seus delitos se inscrevem apenas na esfera militar, amenizando-os, 

geralmente, da punição social. Esses policiais são, todavia, os mais ferrenhos defensores 

da ordem social, inclusive dentro dos seus espaços de sociabilidade, ou seja, na vida 

prisional. O discurso deles orbita na lógica de que quem fez algo, deve pagar: “fez 

alguma coisa, não fez de graça. Não sou inocente. Ninguém é inocente. Todo mundo tem 

algum vacilozinho: ‘não, eu não estava aqui não, eu sou inocente’. Tem que provar a 

inocência. Muitas vezes, o pessoal diz que a justiça é ruim. É ruim? A gente que dá 

vacilo. Quem está aqui fez alguma coisa. Não veio para cá de graça” (entrevista com 

soldado Salomão). Nessa lógica há uma separação equilibrada entre a produção do delito 

e a execução da punição.  

É na sociedade de modernidade tardia que a relação entre delito e punição 

adquire novas indumentárias, novos significados. Nada escapa ao ato de punir em vista 

desse novo controle social mascarado pela tensão latente entre segurança coletiva de um 

lado e o aumento da criminalidade de outro. Nessa perspectiva, Garland (2005, p. 305) 

ressalta que na sociedade atual, e principalmente nas últimas décadas, ocorreram 

mudanças na maneira de punir e na relação entre delito e pena: “en la criminología actual 

los delitos menores importan, los controles situacionales moldean los comportamientos y 

las penalidades disuasivas son un recurso central para el control del delito”. Ao exercer 

um poder altamente coercitivo sobre o cidadão, o Estado também se vê pressionado a 

expandir esse controle para dentro de suas instituições (Cf. SOUSA, 2014). Com isso, 

emerge ainda uma tímida política de accountability, ou seja, uma política de prestação de 

conta que, no caso da PMCE, se materializa de um lado na existência da controladoria 

dos órgãos de segurança pública e, no outro, no presídio militar e na consequente prisão e 

punição de agentes policiais envolvidos em crimes militares e crimes comuns. Na esteira 

desta proposição, Menke et al (2002, p. 99) salienta que “parece que o trabalho policial 

numa sociedade democrática nunca poderá ser legitimamente autônomo – isto é, livre de 
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uma supervisão externa”, pois ele carece, também, dentro dessa nova cultura do controle 

do delito, assentar-se sob os parâmetros do controle social interno e externo. 

Retorno mais uma vez ao contexto de minha pesquisa de campo com o anelo 

de decodificar essa intrínseca triangulação entre Polícia-delito-policial, a partir do 

contexto de trabalho do policial militar. A relação entre trabalho e delito policial se 

apresentou, desde o início de minha pesquisa, de modo recorrente. O contexto da 

atividade policial delineava as formas de produção de delito dos presos do presídio da 

PMCE. Durante meu trabalho de campo, a partir das observações etnográficas, dos 

contatos e das conversas informais, apreendi que as produções do delito policial e das 

práticas de ilegalismo se circunscrevem dentro, geralmente, das atividades de 

policiamento.   

As falas denunciavam logo nos primeiros momentos de contatos e conversas 

com os presos a intrínseca relação entre contexto de trabalho do PM e a produção de 

delito. Do policial preso por indisciplina ou por deserção na esfera militar, ao policial 

preso por crimes contra a vida ou contra o patrimônio material na esfera da justiça 

comum. Os delitos envolvendo policiais militares estão, indubitavelmente, ligados ao 

contexto de atividade de policiamento. Assim, a produção do delito policial se coaduna 

ao próprio fazer da atividade de policiamento. Essa conexão entre contexto da atividade e 

produção do crime é marcada por uma intensa movimentação das engrenagens social, 

política e cultural da Polícia Militar. Nessa perspectiva, Reiner (2004, p. 133) acena para 

o fato de que em vista de uma cultura policial fortemente enraizada no cotidiano do 

trabalho de policiamento,  

 

 
A polícia viola rotineiramente a lei, faz com que os funcionários de baixo nível 
– as vítimas fáceis – do sistema legal levem a culpa por todas as injustiças. 
Mas a responsabilidade deveria ser colocada nas “elites judiciais e políticas”, 
que fazem regras suficientemente elásticas para assimilarem distanciamentos 
dos valores idealizados da legalidade, do devido processo legal, que a lei 
efetivamente estimula, ou mesmo exige. 
 

 

Narro dois casos que me chamaram a atenção durante minha pesquisa de 

campo e que auxilia-nos como ficha de leitura da relação entre atividade de policiamento 

e práticas de delitos: sargento Matias, a polícia e a política (crimes militares) e soldado 

Tiago e soldado Bartolomeu, parceiros na polícia e no crime (policiamento do presídio 
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IPPS) (crimes comuns). Tomo de empréstimo a expressão de cunha (2004) de como se 

fabrica um policial, a fim de refletir como se fabrica o policial bandido e como se fabrica 

o delito e as práticas ilegais do fazer policial. A autora chama a atenção para a discussão 

sobre a binaridade mundo policial e mundo social, ressaltando o fato de que na 

construção da identidade policial há uma intensa produção de uma visão antitética entre 

esses mundos que influencia, certamente, a atividade de policiamento nos contextos de 

trabalho do policial. Diz Cunha (2004, p. 201): “essa complexa passagem se daria 

exatamente através da imersão nessa cultura profissional, que se coloca neste sentido 

como dissemos radicalmente oposta à cultura”. 

Dentro deste horizonte reflexivo, disponibilizo as duas narrativas sucintas da 

relação entre delito e contexto de trabalho policial. Narro em primeira instância a vida 

profissional do sargento Matias. Desde quando entrou na Polícia Militar do Estado do 

Ceará, Matias trabalhou em vários municípios da região do litoral Leste e da região Norte 

do estado. Sua primeira transgressão militar3 aconteceu no ano de 2000, por causa de 

uma denúncia contra um subtenente que estava cobrando propina em uma das cidades 

dessas regiões. Diz o sargento: “eu recebi uma ligação de um promotor de uma cidade 

vizinha dizendo que um subtenente de [X] estava cobrando impostos de bebidas 

alcoólicas dos comerciantes indevidamente”. Matias foi fazer a denúncia e, 

inocentemente, solapou uma das regras funcionais do militarismo: quebrar a hierarquia e, 

devido a isso, “fizeram um Inquérito Penal Militar – IPM, porque eu quebrei a cadeia 

hierárquica. Eu era sargento e ele era subtenente” (entrevista). 

A pena do delito militar tem uma dupla funcionalidade: manter incólume a 

estrutura militar, exercer uma punição de cerceamento da liberdade. Por outro caminho, a 

punição do delito militar se expressa fortemente pelos canais da sociabilidade do policial, 

provocando, além da prisão, uma reconfiguração de laços sociais e políticos. O praça 

policial militar que produz uma transgressão disciplinar, muitas vezes, sofre uma dupla 

punição: a institucional e a social.  O presídio militar é a via legal-institucional e a 

transferência para outra cidade se torna uma forma de punição social. 

                                                 
3 De acordo com o artigo 12º do Código Disciplinar da PMCE: “Transgressão disciplinar é a infração 
administrativa caracterizada pela violação dos deveres militares cominando ao infrator as sanções previstas 
neste Código, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. §1º. As transgressões disciplinares 
compreendem: I - todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar, especificadas no artigo 
seguinte, inclusive os crimes previstos nos Códigos Penal ou Penal Militar; II - todas as ações ou omissões 
não especificadas no artigo seguinte, mas que também violem os valores e deveres militares”. 
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O sargento Matias acumulou em sua trajetória profissional seis crimes 

militares e, como consequência, uma vida de travessias e de desterramentos, uma 

inconstância relacional por onde passava. O ponto inaugural dessa trajetória marcada por 

conflitos se deu quando “eu tomei conhecimento de um crime que envolvia um deputado 

aí, não vou falar o nome. Aí, a minha vida começou a desandar profissionalmente, 

porque, aí, eu comecei a ser perseguido pelo próprio comando” (entrevista). As 

constantes transgressões levaram-no ao presídio da PMCE por três momentos. 

  Os delitos que se processam na esfera militar constituem-se dentro de uma 

órbita moral bastante estruturada. Na realidade, o controle do delito militar se opera 

dentro das modulações da cultura policial, são reflexos das estruturas de poder das 

sociedades policiadas. Na verdade, em face de uma cultura policial marcada por uma 

enorme polaridade entre oficialato e praças, “existem diferenças de ponto de vista dentro 

das forças policiais, de acordo com variáveis individuais, tais como personalidade, 

geração ou trajetória da carreira, e variações estruturais de acordo com a patente, a tarefa 

designada e a especialização” (REINER, 2004, p. 134). 

Os contextos de produção do delito militar se circunscrevem geralmente em 

espaços polarizados pelas relações sociais amplamente apregoadas de relações políticas, 

de relações de amizade e de compadrio. “Geralmente as polícias do interior do estado 

estão sob o julgo de políticos porque recebem combustíveis para suas viaturas, 

alimentação para seus agentes”, afirmou o sargento. Em face dessas relações, muitas 

vezes a PM reproduz aquilo que denunciou Leal (1975) de uso do poder público para a 

manutenção do poder privado. Relações que produzem, de fato, uma estrita relação entre 

política e polícia, que interfere na própria atividade de policiamento e sua idoneidade.  

Os crimes militares também têm uma forte ligação com o contexto da 

atividade do policial militar. Seja o crime de deserção ou de insubordinação. Os delitos 

da esfera militar do sargento Matias, assim como de outros presos que se enquadram 

naquela tipologia de crimes militares, e por isso em muitos casos a situação prisional é 

temporária, denunciam os fortes indícios da relação entre contexto de trabalho e 

produção de delito. O policial que desertou porque estava insatisfeito com as constantes 

transferências para municípios vizinhos ou distantes de sua moradia oficial, outros que 

em virtude de antipatia com alguma autoridade local do município onde trabalhava foram 

transferidos. São vários os casos que mantêm uma forte relação com o contexto de 
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trabalho. Barros (2005, p. 90) destaca que o policial tem grande facilidade de acumular 

conhecimento a partir de sua relação com o local de trabalho. Diz ele: 

  

 
O acúmulo de conhecimento no local de trabalho fornece aos atores novas 
formas de transformar, manipular e sujeitar as condições de trabalho ao seu 
favor. Essas transformações são produzidas nas relações sociais no local de 
trabalho e permite aos atores acumularem novos conhecimentos, oriundos da 
incorporação das informações provenientes de outras gerações ou apreendidas 
nas próprias atividades cotidianas.  
 

 

Na mesma esteira, os contextos de produção de delitos policiais que se 

processam na esfera comum mantêm uma intensa relação com o ambiente de trabalho 

policial. Um caso que lanço como ponto de reflexão é o do soldado Tiago e do soldado 

Bartolomeu. Ambos trabalharam por quase 20 anos no policiamento dos presídios 

estaduais, especificamente o Instituto Penal Paulo Sarasate - IPPS. Um contexto de 

trabalho altamente tenso e estressante, pois “a gente tem que vigiar 24 horas, uma escala 

puxada, e também somos vigiados 24 horas pelos presos” (entrevista com o soldado 

Tiago).  

Nesta rotina, os soldados Tiago e Bartolomeu não conseguiram fugir às 

oportunidades do mundo do crime. Conheciam todos naquele ambiente e não 

conseguiram lidar com as pressões dos detentos. Foram construindo laços de amizades, 

relações de proximidade, encurtando os espaços simbólicos que os separavam dos presos. 

Primeiramente, receberam tímidos convites para transportar cartas de parentes para os 

detentos, depois levar celulares e drogas ilícitas para dentro do presídio. Os ganhos com 

cada transporte eram convidativos. Como ressaltam Hirata e Telles (2010, p. 51): “essa 

gestão das relações cotidianas tangencia um feixe variado de ilegalismos que também 

interagem com as redes de sociabilidade local nas fronteiras incertas entre o informal, o 

ilegal e o ilícito”. Na realidade, o contexto do trabalho policial, no caso dos soldados 

Tiago e Bartolomeu, operou uma decodificação dos elementos normativos, sociais e 

culturais que sustentavam as fronteiras entre legal e ilegal.  

Começaram com os pequenos ilegalismos, com o transporte de cartas e 

recados para os familiares de alguns presos, depois estavam transferindo celulares e 

drogas para os detentos, como ressaltei anteriormente. Um circuito criminal tornou-se 

corriqueiro na vida deles. O cotidiano de trabalho naquele contexto exercia uma forte 
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pressão sobre eles. O soldado Bartolomeu contou como funcionava a produção do seu 

delito criminal: 

 

Conheci um preso, me dou muito com ele, me fez um convite para botar um 
celular para dentro da cadeia... Eu botei um celular, botei dois. Aí, pronto, 
achei o dinheiro fácil, estava precisando, né? Fácil, moleza... Aí, eu queria 
parar, mas já tinha entrado, queria parar, mas não conseguia parar, aí, fui me 
envolvendo cada vez mais. Quando eu fui ver já estava até o pescoço (sic). 
(Entrevista) 
 
Ele me deu essa proposta fácil, fazer só até o carnaval, quando eu chegar, eu 
paro. Aí não deu, a tentação foi grande, passava o mês todinho para ganhar 700 
reais livre, se num dia eu ganhava mil reais, dois mil contos. Aí, eu achei o 
dinheiro fácil, e de tentação a tentação, eu não resistia, quando eu pensei que 
eu ia sair fora, já foi tarde. Quando um cara entra num sistema desses aí, ele 
tem até medo de sair e os presos matar as pessoas, né? “Não, você já ganhou 
um dinheiro nosso, já ganhou e agora quer sair?”. Aí, eu tinha medo, sabia 
onde eu morava, sabia onde minha filha estudava, sabia da minha esposa... Eu 
tinha medo de completar 24 horas e de acontecer alguma coisa com minha 
mulher e minha filha (sic). (Entrevista) 
 

  

A produção do delito se gestou exatamente dentro do contexto de trabalho 

policial. As facilidades, os convencimentos e a inversão da ordem funcionaram como 

feixe norteador dos ilegalismos dos soldados. A conversão identitária que está no cerne 

da carreira profissional do policial tomou o caminho de volta, reconverteu-se de modo a 

lançá-los no mundo do crime, fazendo-os incorporar as condutas desviantes que teimam 

em se inscrever nas formas de sociabilidades do fazer policial.  

As fortes teias identitárias que se constroem a partir das redes de socialização 

no trabalho policial são solapadas pelas ingerências corriqueiras na atividade de 

policiamento. Por um lado, uma forte estrutura militar impondo, com pouca margem de 

negociação, uma linha unilateral de atuação policial e, por outro, indivíduos cujas 

subjetividades se desencontram, frequentemente, dos postulados da profissão de policial. 

Nessa esteira de raciocínio, o trabalho policial se configura como produtor de um espaço 

simbólico recheado de tensões que se externariam no ato propriamente dito da prática, da 

atuação e do trabalho policial.  

Os contextos do trabalho policial facilitam, enormemente, a emergência de 

ilegalismos no fazer policial, seja pela precarização do local da atividade de 

policiamento, seja pela forte pressão gerada em torno do policial. Isso está próximo ao 

que Rolim (2006) denunciou de Síndrome da Rainha Vermelha na segurança pública 
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brasileira. Em linhas específicas, o autor aponta para alguns fatores que produzem 

condutas desviantes e de risco em policiais no Brasil: 

 

 
As condições geralmente inadequadas de trabalho, seus riscos inerentes, os 
baixos salários e as crescentes cobranças públicas por maior resolutividade 
agregam-se a essa experiência cada vez mais percebida nos limites do “sem 
sentido”. Obviamente, isso tudo produz efeitos devastadores na autoestima dos 
policiais e pavimenta o terreno para o desenvolvimento de condutas 
“desviantes”, como a corrupção e/ou violência, para a manifestação de uma 
subética corporativa na qual o predomínio de uma visão cínica constitui uma 
moldura “racionalista” (ROLIM, 2006, p. 38). 
 

     

Na realidade, a produção de culturas desviantes no fazer policial provoca 

deficiências gerenciais e operativas nas trajetórias profissionais dos policiais militares, 

em vista de impossibilitar uma maior profissionalização da própria Polícia. Como 

ressalta Menke, et al (2002, p. 86), nas sociedades contemporâneas, “as forças policiais 

não alcançaram status profissionais... não têm um mandato público que lhes garanta uma 

legitimidade, autonomia na execução no seu trabalho”.  

Para finalizar, uma reflexão em torno das presunções de Garland (2005) 

sobre a cultura do controle do delito na sociedade atual torna-se profícua. O delito, 

mesmo o realizado por policiais, se insere nas práticas sociais contemporâneas, 

promovendo uma disposição estrutural em nossas sociabilidades altamente reguladoras e 

normativas. Sallas et al (2006, p. 340), ao analisar as contribuições de David Garland, 

ratificam que “as práticas penais não devem ser vistas como um evento singular e 

específico, e sim como uma instituição social que vincula uma estrutura complexa e 

densa de significados”. Em face disso, refletir sobre como se gestam as formas de 

punições tributárias de delitos (militares e comuns) de policiais militares no estado do 

Ceará, amplia a perspectiva interpretativa sobre o fazer policial contemporâneo.  

 

 

2 – Carreira policial e carreira criminal: os ilegalismos e o mundo do crime 

 

 

As imprevisibilidades do cotidiano de trabalho policial garantem a 

constituição de mecanismos capazes de auxiliar os agentes nos processos relacionais, 
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visto que produzem uma “disponibilidade para vivenciar no cotidiano episódios 

limítrofes, inusitados e até mesmo imponderáveis, [que] favorecem a produção de uma 

mística profissional” que em sua composição agrega traços de práticas de sociabilidades 

orientadas pela lógica dos ilegalismos (MUNIZ, 1999, p. 97).  

A carreira militar, em especial a do PM, muitas vezes, assegura contatos 

fortes e fracos dentro das teias que se circunscrevem nos espaços sociais de produção de 

práticas ilegais, favorecendo a concepção de grupos e redes de ilegalismos. As 

mercadorias (políticas), geralmente, são arrecadadas face às estratégias criadas no 

cotidiano do trabalho de policiamento e na atividade policial. Em uma ocorrência aqui e 

outra ali, assegura-se o lanche e uma gorjeta para auxiliar nas despesas familiares. Para 

isso, é necessário acionar os mecanismos adequados às formas de sociabilidade do fazer 

policial, capazes de reconfigurar instantaneamente as relações fortemente de caráter 

ilegal. De outra forma, o agenciamento de práticas que margeiam os espaços limítrofes 

do mundo legal da atividade policial se dá a partir do conhecimento de mundo que o PM 

tem diante da imprevisibilidade de seu trabalho. Assim, ele assegura, em uma ação 

policial ou em abordagens corriqueiras do dia a dia, resguardar-se da primazia do mais 

forte, visto que “na maioria das vezes, o policial se sente ‘pisando em ovos’, já que, no 

lusco-fusco da nossa cidadania regulada, não fica muito claro quando é para exercer 

plenamente o lugar público de autoridade, quando se pode ser autoridade ‘de mais’, 

quando se deve ser autoridade de menos” (MUNIZ, 2010, p. 467). 

O que ocorre no cotidiano do trabalho policial em relação à produção de 

“sociabilidades cordiais” é corolário da imposição de uma tradição sociocultural 

carregada de valores morais e éticos usurpados dos princípios acertados pelos padrões 

normativos e democráticos. De sorte, a difusão desses valores pelos caminhos da história 

fabricou um modelo de policial militar aviltado e diligente quando é interpelado por um 

indivíduo pertencente às esferas sociais mais privilegiadas da sociedade. Em 

consequência disso, o fazer policial é envolvido “no mundo de práticas cordiais e 

autoritárias, [que] acontece transversalizado por razões de compadrio, de classe, de 

renda, de cor, de prestígio social, de posição hierárquica e de outras mais que possam vir 

a ‘fazer a diferença’ em um fazer-se desigual na gestão das ocorrências” e do cotidiano 

da atividade (MUNIZ, 2010, p. 467).       

Na confecção das tramas sociais por onde se inicia as redes de sociabilidade 

do PM, afigura-se a prevalência, em certa medida, da “lei do mais forte” ou do quem 
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pode mais. Os processos interacionais tecidos no cotidiano da atividade policial fornecem 

as diretrizes cognitivas referentes à sobrevivência do policial em determinadas situações 

em que o uso da lei torna-se inadequado e a prática ilegal reveste-se em convenção 

culturalmente legal. Como chave explicativa, é preciso chamar a atenção para o que 

Hirata e Telles (2010, p. 56) denominaram de transitividade dos ilegalismos: “a noção de 

ilegalismos deve ser entendida como um instrumento de análise que, no uso que dela 

fazemos aqui, permite rastrear essa transitividade entre o formal e o informal, o legal e o 

ilegal, e também o ilícito”. Na verdade, essa transitividade dos ilegalismos descortina as 

binaridades legal-ilegal, formal-informal, forjando campos de poder e jogos de poder nas 

redes que circunscrevem a vida social. Para Telles (2010, p. 102),  

 

 
Não se trata de universos paralelos, muito menos de oposição entre o formal e 
informal, legal e ilegal. Na verdade, é nas suas dobras que se circunscrevem 
jogos de poder, relações de força e campos de disputa. São campos de força 
que se deslocam, se redefinem e se refazem conforme a vigência de formas 
variadas de controle e também, ou sobretudo, os critérios, procedimentos e 
dispositivos de incriminação dessas práticas e atividades, oscilando entre a 
tolerância, a transgressão consentida e a repressão conforme contextos, 
microconjunturas políticas e relações de poder que se configuram em cada 
qual.  
 

 

São nas situações aparentemente multilocalizadas imiscuídas no cotidiano da 

atividade de policiamento, realizada pelo policial militar, que as formas de ilegalismos se 

edificam a tal ponto que “desenham a cartografia do social e situam seus pontos de 

fricção, bem como suas transversalidades [e é] nesses lugares em que a experiência com 

a lei e as forças da ordem abre-se a uma disputa sobre os sentidos da ordem e seu avesso” 

(HIRATA E TELLES, 2010, p. 56). 

Em vista disso, forjam-se arquétipos de relações sociais culturalmente 

aceitáveis como condutas de sociabilidade, tecidas ainda por uma profunda relação de 

compadrio, que se escalona na carreira policial. Daí a necessidade urgente que o policial 

tem para gestar positivamente os ilegalismos produzidos na atividade de policiamento. 

Essa gestão do ilegalismo, de acordo com o sargento Pedro, geralmente funciona dessa 

maneira: “cada ato legal que eu faço, eu cometo um ilegal. Todos, não é? Um ato legal 

que eu pratico, uma prisão legal, ao mesmo tempo eu faço um ato ilegal. Então, a 

legalidade e a ilegalidade anda junto, 24 horas dentro da polícia militar, polícia civil na 



16 
 

área de segurança (sic)” (entrevista). O soldado Filipe, por sua vez, expressa como 

funciona o campo prático da operacionalização dos pequenos ilegalismos: “eu já prendi 

pessoas que eu sabia que tinham relação com o crime, e como não dava nada, e como ele 

não tinha uma arma velha lá, eu dizia: tá aqui, essa arma foi dessa pessoa aqui. Pra que 

ela continuasse presa. Eu trabalhando mesmo de forma ilegal, fazendo esse tipo de 

prisão, eu nunca tive um golpe ali” (anotações de campo). Na gestão dos ilegalismos, 

especialmente pelos agentes do Estado, fabrica-se “agenciamentos políticos que oscilam 

entre a transgressão consentida, os mercados de proteção e as práticas de extorsão, além 

da repressão e da exposição à morte pelo uso da violência extralegal por parte das forças 

da ordem” (HIRATA E TELLES, 2010, p. 41-42). 

Muitas vezes, os ilegalismos na carreira policial estão intrínsecos à gestão do 

trabalho de policiamento. Na realidade, parece haver um circuito de ilegalismos que 

produz uma diluição das dobras que diferenciam a carreira policial e a carreira criminal. 

Esse encurtamento simbólico, vivenciado na prática cotidiana de policiamento, entre dois 

mundos diametralmente opostos revela, por seu turno, a incapacidade da polícia de 

gerenciar minimamente a trajetória profissional de seus agentes. Nesse contexto em que 

as carreiras policial e criminal se intercruzam, os ilegalismos se processam nas formas 

mais violentas. Sobre essa relação entre ilegalismo e mundo do crime, Telles (2010, p. 

110) anuncia que:  

 

 
Nas suas formas mais violentas, explicita-se o que está inscrito nas suas 
modalidades mais corriqueiras e brandas, se é que se pode dizer assim. Aqui, 
nesse registro, nas suas formas mais violentas, não se trata propriamente de 
uma porosidade do legal-ilegal, não se trata de fronteiras incertas entre o 
informal, o ilegal, o ilícito. Mas da suspensão dessas fronteiras na própria 
medida em que fica anulada a diferença entre a lei e a transgressão da lei. A lei 
é como que desativada. E isso significa dizer que é a própria diferença entre a 
lei e o crime que se embaralha e, no limite, é ela própria anulada.  
 

 

É nesse momento que se processa a inversão da ordem na vida policial. Os 

campos e as fronteiras tornam-se borradas, os direcionamentos das ações policiais são 

taxativamente manipulados pela discricionariedade policial. Monjardet (2002, p. 44) 

pondera que o poder “discricionário designaria uma capacidade de tomar liberdades com 

a regra, com a disciplina e com a hierarquia, ou de deixar seus subordinados fazê-lo”. É 

interessante salientar que o poder discricionário, ao forjar um espaço significativo de 
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tomada de decisão por parte do policial, em muitos casos, dá margem à constituição de 

práticas que dilaceram as fronteiras entre legal e ilegal no fazer policial.  

 Essas travessias entre os mundos do legal e ilegal na atividade policial se 

gesta nos microcanais por onde circulam as enunciações discursivas presentes na 

concepção de “mundo correto”, construído e incorporado pelo policial militar durante sua 

trajetória profissional. Contribui para isso a interpenetração de fortes indícios de sujeição 

do PM diante das circunstâncias advindas do dia a dia do trabalho de policiamento de 

rua. Na esteira dessa perspectiva, dá-se o fato de que essa sujeição sofrida pelo policial 

torna-se a locomotiva encarregada do processo de incorporação e execução de práticas 

policiais limítrofes entre legal e ilegal. De representantes do heroísmo cotidiano, 

transformam-se em sujeitos não quistos, “bandidos de fardas” pertencentes ao mundo da 

sarjeta. Tendo em vista isso, passeiam pelos dois polos, circulam e são indiferentes aos 

espaços fronteiriços, ou seja, adquiriram a capacidade de serem indivíduos androgênicos, 

que se permitem participar simultaneamente de práticas antagônicas, de polaridades 

opostas.  

São salientes os relatos de policiais militares que anunciam, de algum modo, 

que essas dobras, essas fronteiras deixaram de ser impedimentos para as práticas de 

ilegalismos no fazer policial. Por causa desse devir policial, Muniz (2010, p. 467-8) 

ressalta que há “um tipo de clientelização diversificada, que estimula níveis de 

autonomização perversa do mandato policial, auferindo rendimentos para as redes sociais 

e para os negócios criminosos da proteção”. Neste percurso explicativo, um enunciado 

que sempre chama a atenção é a interpelação do poder político perante o poder de polícia 

em determinadas circunstâncias, como expressa o soldado Filipe quando atuava como 

policial: 

 

 
Existem filhos de parentes de pessoas que têm um certo poder na sociedade, 
gente do judiciário, gente do parlamento, que para um policial prender um 
rapaz é um tanto quanto complicado (...), eu já prendi. Na época, genro do 
prefeito da cidade de Horizonte - CE. E eu fui transferido da cidade, do local 
que eu trabalhava, e isso que durante o período que eu passei, que eu prendi 
esse rapaz, durante o intervalo de duas horas, eu recebi ligações de prefeito, 
recebi ligação de advogados e dois delegados, recebi ligações também de um 
promotor de justiça. O meu próprio superior disse que eu deixasse de ser burro 
e soltasse esse rapaz (...). E como eu teria que aguardar, o preso estava sob 
minha custódia, sob minha responsabilidade e eu não o liberava. Só que 
quando eu coloquei ele num local para passar o tempo no xadrez, enquanto 
aguardava pela manhã, o superior chegou, soltou e acabou. E eu ainda fui 
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chamado de burro porque prendi o genro do prefeito. Isso a Polícia também 
carece muito. Na época, a Polícia carecia de combustível e alimentação que a 
prefeitura fornecia. (sic) (Entrevista) 
 

 

As redes de ilegalismo que envolvem a Polícia e seus agentes são extensas e 

fortificadas pelo poder político geralmente exercido a partir dos pressupostos 

hierárquicos utilizados pelos padrões normativos da sociedade. Essa prática disseminada 

dentro da corporação militar assegura bônus para uns e ônus para outros, porque como 

rede, ela serpenteia por todos os canais de sociabilidade existentes, garimpando discursos 

e ações que, de fato, estão mais para a “letra do mundo” do que para a “letra da lei”. 

Como rede, o ilegalismo envolve poderes institucionais fortemente assentados nos pilares 

da hierarquia e disciplina, inverte a ordem da carreira policial, possibilitando o 

surgimento de uma estrutura flexível, mas ao mesmo tempo piramidal. Na verdade, essas 

práticas de ilegalismos produzidas e incorporadas pelos agentes do Estado em suas 

atividades policiais “afetam as vidas e formas de vida, circunscrevem-se em um campo 

de práticas no qual os sujeitos fazem (e elaboram) a experiência da lei, da autoridade, da 

ordem e seu inverso, em interação com outros modos de regulação ancorados nas 

condições práticas da vida social” (HIRATA E TELLES, 2010, p. 44).  

A fabricação de camadas de ilegalidade, constituídas pelo mandonismo 

político, fortifica a disseminação de práticas ilegais que solapam as amarras do campo 

normativo, justamente porque ganha, em muitos casos, o aval dos operadores do direito, 

das autoridades policiais e, principalmente, das autoridades políticas, se imiscuindo à 

própria atividade de policiamento. Essas camadas se incorporam nas trajetórias policiais, 

funcionando de modo contínuo, produzindo fissuras no tecido social e, ao mesmo tempo, 

onerando o trabalho policial e criando barreiras simbólicas responsáveis pela diminuição 

da confiabilidade da atuação da Polícia. É fato que as atividades corruptivas, em suas 

constituições, produzem enormes prejuízos de ordem normativa, cultural e social.  Hirata 

(2010, p. 178) expõe de maneira significativa essa relação: “nesse movimento são feitas 

as escolhas dos envolvidos com relação ao percurso profissional e o grau de ilegalismo 

em cada tarefa, as mercadorias e os serviços estão localizados em um continuum, onde as 

distinções entre práticas legalmente aceitáveis e comportamento criminoso são 

permeáveis”. 
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Essas práticas permanentemente crescem e funcionam como catalizadoras de 

práticas ilegais que caminham para o mundo do crime, levando consigo, e geralmente 

sem retorno, os policiais que as executam em suas atividades de policiamento público. 

Na realidade, elas produzem uma espécie de desequilíbrio no poder de polícia e no poder 

da polícia diante da sociedade democrática e de direito, especialmente a brasileira. 

 

 

3 – Ordem, rituais de inversão e fazer policial 

 

 

Antes de analisar como se opera essa inversão da ordem na vida do policial 

militar em situação prisional, é necessário recorrer a uma importante discussão sobre o 

papel da ordem na Teoria Social. A ordem é, antes de tudo, uma condição sine qua non 

da existência humana. Mas o que é a ordem? Canetti (1994, p. 304) dispõe de uma tese 

de que a ordem social é signatária do plano biológico, da necessidade de sobrevivência 

do homem, pois “a ordem tem origem na ordem de fuga; em sua forma mais primitiva, 

ela acontece entre dois animais de espécies distintas, um dos quais ameaça o outro”. Essa 

ordem que vigia a sobrevivência humana se expandiu e atingiu as teias e as redes da 

sociabilidade humana. 

A ordem cotidiana, segundo Canetti (1994, p. 307), se domesticou a partir da 

ordem gerida no plano biológico: 

 

 
Aquilo, porém, que chamamos de ordem na vida cotidiana verifica-se entre 
homens. Em seu desenvolvimento, essa ordem que conhecemos distanciou-se 
bastante de sua origem biológica: a ordem de fuga. Ela se domesticou. É 
aplicada nas relações sociais em geral, mas também nos relacionamentos 
íntimos da convivência humana; o papel que ela desempenha no Estado não é 
menor que aquele que desempenha na família.  
 

 

A ordem social é uma espécie de sistema de regulação e vigilância da vida, 

de manutenção das relações sociais e de sustentação das instituições sociais. A ordem 

cria e recria as condições estáveis da vida social e do desenvolvimento humano. Ela 

funciona como mecanismo cognitivo de representação de um mundo em que as forças 

simbólicas e sociais estão em equilíbrio, uma vez que a desnaturalização da ordem 
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biológica de fuga educa homens e animais para uma espécie de prisão voluntária, 

existente em todos os níveis e gradações possíveis. Na sociedade cuja ordem se 

arregimentou, “a ameaça é sempre preservada. Ela é abrandada, mas há sanções 

expressas para a não-obediência, e tais sanções podem ser bastante rigorosas” 

(CANETTI, 1994, p. 308).  

A organização social moderna forjou uma espécie de ordem social que regula 

a margem de ação dos indivíduos, imprimindo maneiras de ver e viver no mundo. Essa 

ordem que parece tomar conta de nossa condição humana e de nossa sociabilidade criou 

figurações sociais (Cf. Elias, 1993) tão complexas e tão estruturadas que torna lastimosa 

qualquer política de oposição, de mudança do establishment atual. 

Mas é preciso ressaltar que no mundo social as binaridades e as polaridades 

são condições incontestáveis da própria sustentação da sociedade. Em face disso, a 

Teoria Social dispôs de um imenso cuidado epistêmico sobre essa condição. A 

permanente relação entre indivíduo e sociedade reflete uma incansável tentativa de 

disponibilizar conhecimento social e ao mesmo tempo superar essa dicotomia. Foram 

muitos os esforços para romper com o binarismo incondicional à nossa existência.  

Todavia, gostaria de ampliar minhas considerações tomando como ficha de 

leitura os pressupostos do trabalho de Durkheim, porta-estandarte dessa relação entre 

indivíduo e sociedade: As Formas Elementares da Vida Religiosa. Falar de ordem social, 

de planos opostos, é preciso recorrer às elucidações encontradas em Durkheim. A análise 

emprestada pelo autor sobre a constituição da ordem social leva em consideração a 

relação entre dois mundos, o sagrado e o profano. A própria condição de existência das 

sociedades se estabeleceu a partir do cruzamento entre esses planos diametralmente 

opostos. Diz o autor (2008, p. 383): “o mundo sagrado mantém com o mundo profano 

relação de antagonismo. Eles correspondem a duas formas de vida que se excluem, ou 

que pelo menos não podem ser vividas no mesmo momento com a mesma intensidade”. 

Mas os mundos diametralmente opostos se confluem, se intercruzam em suas 

dobras e em seus pontos tangenciais. “O mundo sagrado parece tender, por sua própria 

natureza, a se propagar nesse mesmo mundo profano que, por outro lado, exclui, ao 

mesmo tempo que o repele, tende a derramar-se sobre ele assim que se aproximam” 

(DURKHEIM, 2008, p. 384). Essa mútua relação é a chave para a manutenção da coesão 

social. 
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Mas, desejo aqui enfatizar que essa discussão torna-se profícua como ficha 

interpretativa da inversão da ordem quando pensada a partir da funcionalidade dos ritos e 

rituais sociais. Por que a ordem social geralmente é invertida nos processos ritualísticos 

desde as formas elementares da vida humana? Durkheim dá-nos algumas pistas. A 

ordenação do mundo social se gestou por essa constante intromissão do plano sagrado na 

vida profana, estabelecendo mapas simbólicos com a capacidade de manter coesa a vida 

social.  Para Durkheim (2008, p. 385), “é, aliás, sobre esse princípio da contagiosidade 

do sagrado que repousam todos os ritos de consagração”.  

A função dos ritos e rituais como sistemas culturalmente construídos de 

comunicação simbólica (PEIRANO, 2002) é conectar esses mundos e disponibilizar 

avatares cognitivos sobre a condição humana. Sobre o ritual, a autora (2002, p. 27) 

salienta que:  

 

 
A ação ritual assim compreendida consiste em uma manipulação de um objeto 
símbolo com o propósito de uma transferência imperativa de suas propriedades 
para o recipiente. Assim, o ritual não pode ser considerado falso ou errado em 
um sentido causal, mas, sim, impróprio, inválido ou imperfeito. Da mesma 
maneira, a semântica do ritual não pode ser julgada em termos da dicotomia 
falso/verdadeiro, mas pelos objetivos de "persuasão", "conceptualização", 
"expansão de significado", assim como os critérios de adequação devem ser 
relacionados à "validade", "pertinência", "legitimidade" e "felicidade" do rito 
realizado. 
 

  

Na intermitência entre esses mundos, os rituais servem como mecanismos 

simbólicos de inversão da ordem social. Garantem efetivamente a capacidade de se furtar 

aos modelos padronizados impostos pela ordem social. São fornecedores de novos 

horizontes situacionais da vida cotidiana, devido às suas possibilidades de transmutação 

da realidade. Nessa perspectiva, seria a inversão da ordem uma ação humana intrínseca à 

condição da própria gestação da sociedade? 

Durkheim (2008, p. 491) deixa claro que em todas as sociedades humanas, os 

ritos e rituais devem ser considerados atos da sociedade porque seu “objetivo é elevar o 

homem acima de si mesmo e fazê-lo viver vida superior àquela que levaria se obedecesse 

unicamente à sua espontaneidade individual: as crenças exprimem essa vida em termos 

de representações; os ritos a organizam e regulamentam o seu funcionamento”. Os rituais 
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de inversão da ordem, por sua vez, são fontes inelutáveis de representações sociais que se 

fundamentam a partir das contraposições às forças morais impostas pelo mundo social.  

Outra leitura significativa que sustenta essa condição é realizada por Turner 

(1974). Todas as sociedades humanas se constituíram a partir da intrínseca relação entre 

os mundos profano e sagrado, gestada por uma constante produção simbólica que guiava 

as relações sociais. Os rituais, nesse quesito, assumiram irremediável importância nas 

vidas, nas teias de relações em todas as sociedades. Peirano (2002, p. 29) diz que:  

 

 
O ritual esclarece mecanismos fundamentais do repertório social. Em outras 
palavras: falas e ritos - esses fenômenos que podem ser recortados na 
sequência dos atos sociais - são bons para revelar processos também existentes 
no dia-a-dia e, até mesmo, para se examinar, detectar e confrontar as estruturas 
elementares da vida social. 
   

 

Os rituais, sendo assim, fissuram as barreiras simbólicas entre os mundos 

profano e sagrado, tecendo cartografias que regem a vida cotidiana, que sustentam os fios 

de Ariadne da vida social. Eles “indicam-nos o caminho das cosmologias, quer daquelas 

um dia consideradas tribais, primitivas, ou, hoje, modernas” (PEIRANO, 2002, p. 35). Os 

processos ritualísticos, em meio a isso, promovem os contatos necessários entre planos 

diferentes e, por isso, são fortemente experimentados pela sociabilidade humana. 

Mas o que desejo ensejar aqui é o papel dos rituais na inversão da ordem na 

recodificação da vida social. Ao assumir sua condição performativa, os rituais 

disponibilizam, de fato, as condições para que em seus processos ocorram uma reversão 

da ordem e das hierarquias. Nos processos ritualísticos “a ordem social não é percebida 

em termos orgânicos ou mecânicos, como foi naturalizada pelo senso comum intelectual, 

mas em termos de adequação de comportamentos a determinadas finalidades postas em 

um certo momento” (PEIRANO, 2002, p. 12).  

Para Turner (1974), alguns processos rituais fomentam a inversão da ordem 

na vida dos indivíduos, invertendo hierarquias, modulando comportamentos e 

assegurando uma nova ordem cotidiana. Esses ritos “podem ser denominados ritos de 

inversão de "status". São com frequência acompanhados por vigoroso comportamento 

verbal e não-verbal, em que os inferiores insultam e até maltratam fisicamente os 

superiores” (TURNER, 1974, p. 203).  Eles invertem posições sociais, recodificam as 

binaridades e elevam o status social dos indivíduos ou grupos sociais. 
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Muitas são as sociedades nas quais os rituais de reversão de status funcionam 

como elemento paradigmático da vida cotidiana. Esses rituais de reversão não estão 

restritos às sociedades simples, pois ainda se encontram traços desses ritos na cultura 

ocidental contemporânea. Como ressalta Turner (1974, p. 218-219), “sob vários aspectos, 

um ritual de reversão parece ter o efeito não só de inverter temporariamente a ordem do 

poleiro”, mas fracionar o grupo especialmente a partir da quebra dos princípios de 

hierarquias e segmentações.  

Partindo do pressuposto de que os rituais forjam espaços simbólicos 

caracterizados pela plasticidade das relações entre campos antitéticos, Turner (1974) 

elaborou o conceito de liminaridade com o intuito de responder às questões que 

perpassam os processos rituais. Todo processo ritual produz liminaridades, ou seja,  

 

 
A passagem entre "status" e estado cultural que foram cognoscitivamente 
definidos e logicamente articulados. Passagens liminares e "liminares" 
(pessoas em passagem) não estão aqui nem lá, são um grau intermediário. Tais 
fases e pessoas podem ser muito criativas em sua libertação dos controles 
estruturais, ou podem ser consideradas perigosas do ponto de vista da 
manutenção da lei e da ordem (TURNER, 1974, p. 05). 
  

 A liminaridade provoca mudanças, liberta os indivíduos das amarras das 

estruturas sociais. Sobre essa verve que procuro analisar como se gesta a inversão da vida 

policial. Essa mudança de status, de posição social disponibilizada pelos processos 

liminares que ocorrem na vida social, auxilia minhas indagações sobre como se opera 

essa mudança de posicionamento na vida do policial militar: de agente responsável pela 

manutenção da ordem e da lei a sujeito produtor de ilegalismos em virtude de sua função 

profissional. 

Seria o fazer policial um produtor inegável de liminaridades em vista de 

aproximar mundos diametralmente antitéticos? Essa possibilidade de andar nesses dois 

mundos, de criar condições de trabalho que dobram as fronteiras, que turvam as arestas 

separadoras desses mundos é a condição de inverter a ordem social da vida do policial 

militar?  

Mais uma vez, recorro a Turner (1974, p. 117) para tentar compreender essas 

nuances que atravessam a vida profissional do policial militar. O autor diz: 
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Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares, são 
necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas furtam-
se ou escapam à rede de classificações que normalmente determinam a 
localização de estados e posições num espaço cultural. As entidades liminares 
não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições atribuídas e 
ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial.  
 

 

A premissa da liminaridade é inverter a lógica, é disponibilizar as condições 

para que sejam fomentados novos caminhos, muitas vezes antagônicos aos impostos pela 

ordem social. Ela “implica que o alto não poderia ser alto sem que o baixo existisse, e 

quem está no alto deve experimentar o que significa estar em baixo” (TURNER, 1974, p. 

119-120). Sob essa perspectiva, é importante constatar que a realidade social se organiza 

por meio de processos dialéticos, capazes de permitir variações nas posições sociais dos 

indivíduos. Por essa razão, “essas formas (símbolos) proporcionam ao homem um 

conjunto de padrões ou modelos que constituem, em determinado nível, reclassificações 

periódicas da realidade e do relacionamento do homem com a sociedade, a natureza e a 

cultura”.  

Desse modo, a inversão de hierarquia, de status em nossa sociedade, é 

bastante comum, principalmente em calendários festivos. Todavia, “não parecem 

implicar uma inversão radical, uma subversão da ordem ou uma contra-sociedade. A 

inversão faz-se no imaginário e no signo. É verdade que as festas e os rituais de inversão 

não assumem normalmente objetivos essenciais de questionamento dos fundamentos 

sociais” (GONÇALVES, 1999, p. 343). Esses rituais de inversão funcionam como 

válvulas de escape de uma vida social extremamente operada por uma ordem social 

incansavelmente opressora, coercitiva. 

Mas algumas inversões na vida social implicam em uma produção de 

ilegalismo que transcende os limites tacitamente aceitáveis da normatividade vigente. O 

caso da profissão de policial militar é exemplar em relação a isso. O sargento Pedro narra 

como se opera essa inversão da ordem na vida policial: 

 

 
A gente passa a ver que não é da forma que a gente via antes. A gente passa a 
observar que para a gente manter o poder de polícia na rua é difícil. Por quê? 
Porque o sistema já vem corrompido. Desde a parte mais alta até chegar a mais 
baixa, entendeu? A gente passa a ver, se a gente for correto demais dentro dela, 
a gente não existe, a gente não sabe existir dentro dela. A gente tem que 
participar do meio, e esse meio é sempre está agradando alguém. Então, a lei 
nunca se passa a ser, é colocada na prática, não é? Ela nunca passa a ser 
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colocada na prática. Sempre vai ter aquela... A gente vai ter que agir sempre 
fazendo acepção de pessoas. É o sistema que faz com que a gente... E quando 
ele conhece o crime, ele fica em cima do muro, ele passa a ter uma vida não 
firmada. Mas ele passa a viver em cima do muro, que nem muitos que eu vi em 
cima desse muro, ele está um dia servindo à lei, fazendo a justiça, mas quando 
de repente ele tem caído do muro, ter passado para o outro lado por causa 
dessa vivência na rua, né? Porque se ele não tiver uma boa formação, 
automaticamente ele se deixa levar pelo mundo do crime. Porque as 
facilidades são grandes. A remuneração é pouca, mas o crime oferece mais, 
entendeu? (Entrevista)  
 

 

Essa androgenia que produz circularidades, que permite ao policial militar 

circular por dois mundos antitéticos, constitui-se como um modus operandis do próprio 

fazer policial. É preciso ressaltar, contudo, que a inversão da ordem na vida policial é 

fruto de um intenso processo de construção inflexiva da identidade profissional do 

policial. Não se opera da noite para o dia, mas se gesta nas modularidades do cotidiano 

de trabalho, nas fissuras do social, nas microrredes da sociabilidade policial, uma vez que 

“ser policial é uma profissão gratificante, é uma profissão que lhe permite tá na linha do 

extremo. Você anda exatamente em cima de uma linha, tá entre o que a sociedade hoje 

em dia diz, o que é o correto, ou seja, você tá dentro de um conjunto social, você tá 

convivendo a dois termos, entre o que é excluso e o que é ilegalmente ilícito” (sic) 

(entrevista com o soldado Filipe).  

 O que está em jogo nessa inversão se aproxima do que Turner (1974, p. 212) 

denominou de rituais de reversão de status, nos quais o policial “está se elevando 

simbolicamente, e, terminado o ritual, gozará de maiores privilégios e direitos do que até 

então. Porém, nos rituais de reversão, o grupo ou a categoria é que se permite agir como 

se fosse estruturalmente, superior”. Tornar-se prestigiado, ter status e dinheiro aparecem 

como elementos motivadores dessa inversão da ordem. Muitos foram os casos já 

relatados nesta tese de que os presos, em algum momento de suas vidas, modularam suas 

ações em vista estritamente dos altos ilegalismos produtores de delitos.  

A inversão da ordem na vida policial parece estar no campo de uma intensa 

ressignificação da vida social, em vista da suspensão do conjunto de códigos normativos 

pelo qual o policial militar foi formado. Compartilha elementos situacionais, 

institucionais e estruturais que a inscreve no rol dos eventos liminares que é o: 
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Momento situado dentro e fora do tempo, dentro e fora da estrutura social 
profana que revela, embora efemeramente, certo reconhecimento (no símbolo, 
quando não mesmo na linguagem) de vínculo social generalizado que deixou 
de existir, contudo, simultaneamente tem de ser fragmentado em uma 
multiplicidade de laços estruturais (TURNER, 1974, p. 118).  
 

 

Ao inverter a ordem da vida social, o policial reconfigura novos mapas 

cognitivos e sociais que funcionam como guias modulados por epifanias, operados pelas 

verves fervorosas do campo do ilegalismo. Certo dia na cela do sargento Pedro, 

perguntei-lhe por que entrou no mundo do crime, por que inverteu a ordem de sua vida, e 

ele foi taxativo: “quando você entra nesse mundo, as glórias e o sucesso te deixam 

perturbado, fazem com que dobre as regras e as normas a seu favor” (anotações de 

campo). Quando se inverte a ordem, os valores também são invertidos, modificados de 

tal maneira que o policial constrói tacitamente mecanismos de justificação moral de suas 

práticas, de seus crimes. Todavia, a inversão da ordem na atividade policial, muitas 

vezes, não inverte os modelos normativos que regulam a vida do policial. Ressalto isso 

porque, durante minha pesquisa de campo, emergiu nas falas dos presos um discurso 

impregnado de uma ordem normativa, ou seja, mesmo em condições de inversão da 

ordem na vida do policial, o posicionamento perante os dispositivos da normatividade 

sempre eram acionados, seja no que diz respeito aos valores familiares, seja no que tange 

aos valores profissionais. Estar preso não implicava a destituição de uma ordem 

totalizante. Os presos do presídio da PMCE, em sua condição, reproduziam a ordem 

social, defendiam os ordenamentos que governam a vida social. 

No mesmo curso de reflexão, parece haver um discurso que ressalta o grau de 

conhecimento que o policial tem sobre sua inversão da ordem. Há, na verdade, um 

intenso processo de subjetivação na vida policial que contribui, irremediavelmente, para 

o funcionamento otimizado da inversão da ordem na vida policial. Um intenso processo 

conflitivo entre agente e estrutura disponibiliza os meios simbólicos de ativação dos 

processos intersubjetivos que margeiam as tomadas de decisão do policial diante das 

práticas ilegais promotoras dessa inversão.    

Mas a inversão da ordem tem seu preço. É um sucesso passageiro. É um 

caminho único e sem volta para muitos policiais, em face de sua alta potência disjuntiva 

do social e do normativo. Assim como nos rituais sociais, a inversão da ordem na vida 

policial tem prazo de validade. Ela funciona intensamente durante certo período, mas 
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estanca-se e esvazia-se de sentido em vista de uma forte tensão reguladora acionada pelos 

ordenamentos do social, pelas estruturas e pelas instituições que governam o mundo 

social. Efetivamente, o corolário de uma forte inversão da ordem na atividade policial é a 

destituição legal da condição de policial, de agente da lei e da ordem.  

Para ficar mais claro, distinguirei inversão da ordem na atividade policial da 

inversão da ordem na vida policial. A inversão da ordem assume, em meu trabalho, um 

dualismo que se complementa em suas significações, que se amalgama em suas 

sustentações. Ela é entrecortada por fluxos de quanta que criam seu caráter dualista 

(DELEUZE, 1998).  

Em face disso, denomino inversão da ordem na atividade policial militar a 

produção de um contínuo e intermitente ciclo de práticas ilegais e ilícitas que se processa 

durante a atividade de policiamento, no cotidiano do trabalho policial. Ela modifica as 

engrenagens de funcionamento do fazer policial, acionando novos mapas e cartografias 

do social que tencionam o modus operandis das ações de policiamento. A inversão da 

ordem na atividade policial modula a atuação do policial no que diz respeito à 

constituição de um corpus de ilegalismos. Liga dois mundos, produz formas de 

transitividades por onde circulam as práticas ilegais e ilícitas, uma vez que “os indivíduos 

também transitam entre o dentro e o fora do estado, maquinam artifícios nas fronteiras 

incertas do legal e do ilegal, negociam regras, limites, protocolos, agenciam 

contracondutas em função das condições concretas de vida” (HIRATA E TELLES, 2010, 

p. 44 e 45). 

Em síntese, a inversão da ordem na atividade policial é o momento em que o 

policial passa a acionar corriqueiramente os imperativos do mundo do ilegalismo como 

fundamento de suas ações. Inverter essa ordem na atividade de policiamento, como já foi 

analisado em algumas partes desta tese, é uma forma de se adequar às imprevisibilidades 

do cotidiano, do mundo social e da própria ação policial, visto que “os indivíduos 

(policiais principalmente) transitam nas fronteiras incertas do legal-ilegal [e] sabem lidar 

com os códigos de ambos os lados, mas sabem, sobretudo, exercitar algo como uma arte 

do contornamento dos riscos alojados nas dobras do legal-ilegal” (HIRATA E TELLES, 

2010, p. 44-45). 

Nesse contexto, a inversão da ordem na vida do policial militar é o momento-

consequência da inversão da ordem na atividade policial. É quando sua vida se inverte 

por completo, ou seja, quando ele passa por um processo de criminação e incriminação 
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social, tornando-se bandido, criminoso socialmente reconhecido. Inverter a ordem da 

vida policial é experimentar uma nova lógica de vida antitética à vida de policial. 

Compreende uma mudança estrutural na vida do policial militar por causa de sua nova 

condição, a de preso, de suas ausências físicas nas partilhas coletivas do mundo social do 

qual fazia parte.  

A inversão da ordem na vida policial envolve todos os sentidos da vida do 

policial militar, pois no campo afetivo-familiar, as estruturas que o sustentavam solapam, 

seja pela prisão, seja pelos caminhos trilhados na inversão da ordem na atividade policial; 

na esfera profissional, tiram-lhe a farda, a arma e o salário, só resta-lhe seu saber prático 

e os elementos da cultura policial; na vida social, vão-se os amigos, as mulheres, o status 

e dinheiro, sobrando-lhe apenas lembranças, memórias. Dentro da ordem invertida de sua 

vida, o policial militar modifica suas diretrizes cognitivas em vista de um futuro 

despregado da instituição militar, ou continua acionando as ferramentas que movem os 

conjuntos de ilegalismos que faziam parte de sua vida profissional. 

Na verdade, ela se configura como um estágio final em que a inversão da 

ordem na atividade policial extrapolou todas as barreiras possíveis e se tornou inviável 

como modus vivendi da atividade policial, pois “a clivagem entre ilegalismos e crime é 

posta pelos processos de incriminação” (TELLES, 2010, p. 117). Por certo, é preciso 

dizer que um é sempre corolário do outro, mas que a inversão da ordem se processa na 

vida do policial militar, especialmente naqueles que se tornaram interlocutores de minha 

pesquisa, de modo polimorfo devido às particularidades que se encontram na atividade de 

policiamento desses policiais e na sua condição de preso (permanente ou temporário). 

Considerações finais 

 

 

Analisar as trajetórias policiais sob a ótica da inversão da ordem é, certamente, 

dispensar um cuidadoso olhar para as formas simbólicas que compõem os alicerces do 

mundo social. É preciso conectar os fios do pensamento, guiar-se pelos pressupostos de 

uma hermenêutica de profundidade em que “o objeto de análise é uma construção 

simbólica significativa que exige uma interpretação” (THOMPSON, 2007, p. 355). 

Interpretar a inversão da ordem na vida do policial militar requer analisar as formas 

simbólicas que a constitui, que a mantém disponível como polaridade inerente ao fazer 

policial. 
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Na realidade, parece haver uma interconecções entre o fazer policial e a produção 

de práticas que, constantemente, produzem fissuras nos planos e nas dimensões da vida 

social, especialmente o normativo e o cultural. Os caminhos que levam o policial militar 

a inverter a lógica da atuação profissional, reverberam fortemente em sua vida social. A 

prisão é apenas uma dessas consequências. Deixar a condição de policial para se tornar 

um presidiário é mais uma outra. Todavia, surge aí um grande paradoxo. As práticas 

ilegais, mesmo com a inversão da ordem na vida policial, ainda são acionadas como 

dispositivos principais de sua sociabilidade. Há uma forte incorporação desses ilegalismo 

que funciona como uma espécie de continuísmo nas outras dimensões da vida social.  
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