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RESUMO 

 

Este trabalho investiga o movimento grevista da Polícia Militar da Bahia, Brasil, ocorrido em 
julho de 2001. Privilegiando a cidade de Feira de Santana, onde está localizado o 1º Batalhão 
da Polícia Militar, um dos principais palcos do movimento. Buscou-se focar a formação do 
aparelho policial no Brasil e Bahia, dando ênfase a uma análise da cultura militar. Rever os 
acontecimentos do movimento e as suas conseqüências, buscando identificar, também, 
mudanças ocorridas após o movimento na corporação. As fontes utilizadas foram 
bibliográficas, documentais e iconográficas. Como resultado, este estudo deu condições de 
conhecer o processo de mudanças no aparelho policial militar, discutindo sobre novas 
políticas de qualificação profissional, e assim construir uma polícia, tal qual a sociedade 
anseia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Polícia Militar da Bahia, formação do aparelho policial e cultura 

militar.  
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ABSTRACT 
 
 
This work investigates the strike on Military Police in Bahia, Brazil, occurred in July, 2001. 
This paper privileges Feira de Santana, city where in the 1st Battalion of Military Police is 
located and one of the most important place of the strike. It was focused the construction of 
the police device in Brazil, mainly in Bahia State, emphasizing an analysis of the military 
culture. It was done a review of the facts themselves and their consequences, searching to 
identify possible changes that occurred after the movement in the mility field. The sources 
used were biography, documents and iconography. As a result, this study has given to society 
better conditions to know deeply the process of changes on military police device, discussing 
on new politics of professional qualification and, this way, to build a Military police that our 
society wishes for.  
 

 KEYWORDS: Military Police in Bahia, police device formation, military culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No dia 05 de julho de 2011 fez dez anos do movimento grevista dos policiais 

militares da Bahia que duraram 13 dias, provocando um caos em Salvador e cidades do 

interior, como na cidade de Feira de Santana. A data pode ser transformada no “Dia da 

Consciência Policial” se for aprovado na Assembléia Legislativa da Bahia o projeto do 

deputado capitão Tadeu, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que faz parte da base aliada 

do atual governador Jaques Wagner. Na época, partidos políticos como o Partido dos 

trabalhadores (PT) e o Partido Comunista do Brasil (PC do B), apoiaram o movimento. Estes 

faziam parte da oposição ao então governador César Borges, do Partido da Frente Liberal 

(PFL), o qual era integrante do grupo carlista liderado por Antônio Carlos Magalhães, que 

dominava a política baiana há muitos anos. Inicialmente os policiais militares desejavam se 

manifestar no dia 02 de julho de 2001, data que comemora a Independência da Bahia, porém 

o comando resolveu aquartelar os policiais para evitar os protestos. Dois dos principais líderes 

do movimento, o tenente Everton Uzêda e o sargento Isidório, vinham realizando reuniões 

com objetivo de discutir as reivindicações da tropa, entre elas, a questão salarial e reforma do 

regulamento disciplinar da PM baiana. Resolveram então protocolar documentos em Brasília 

e foram presos. No dia 05 de julho de 2001, os policiais militares da Bahia deflagraram a 

greve e entraram em cena na arena dos movimentos sociais.1 

Este estudo tem como objeto, o movimento reivindicatório da Polícia Militar da 

Bahia, ocorrido em julho de 2001, o qual repercutiu nacionalmente. Esta mobilização da 

Polícia Militar tomou proporção ainda maior do que a anterior, ocorrida em 19812. Os dois 

movimentos tiveram algumas diferenças: o de 1981 não obteve a mesma repercussão 

alcançada pelo movimento em 2001. O primeiro foi uma ação provocada por oficiais, quando 

os praças foram mantidos afastados. Outro aspecto importante deste evento foi como 

terminou, na ponta do fuzil, resultando na morte de um oficial. Já no segundo, os praças 

foram maioria, perduraram vários dias, contou com o apoio da sociedade e deixou o governo 

                                                 
1 Jornal A Tarde de 30/07/2011. Salvador, p.B2. 
2 -ARCHANJO, Georgeocohama D.A. A massa da tropa: greve da polícia militar da Bahia-1981. Salvador-
BA: Solisluna Design e Editora, 2008. 
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Estadual paralisado.  O alcance político-social deste último obrigou os governos a terem uma 

atenção maior com a Polícia Militar e suas conseqüências foram também muito maiores3. 

O objetivo geral é analisar a greve da Polícia Militar da Bahia em 2001, na cidade de 

Feira de Santana. Já os objetivos específicos buscam reconstruir a história do aparelho policial 

militar na Bahia, analisar os antecedentes da greve e interpretar o caráter do movimento, 

identificando mudanças ocorridas na corporação, discutindo também sobre a construção de 

uma identidade dos praças com a redemocratização. 

As justificativas para trabalhar com esse tema foram exatamente às proporções 

tomadas pelo movimento, assim como, a minha ligação com a corporação. Na condição de 

profissional da área de segurança pública, expresso o meu interesse na análise do movimento 

grevista de 2001. Na historiografia brasileira a polícia aparece mais como aparelho repressor, 

o que não pode ser negado, uma vez que, a repressão policial no período entre 1964 a 1985, 

sobretudo contra os meios acadêmicos, deixou cicatrizes profundas e ainda hoje a palavra 

polícia é carregada de preconceito. O antropólogo Luiz Eduardo Soares que é pesquisador na 

área de segurança pública e tem experiência também como gestor, em entrevista ao blog 

Abordagem Policial destacou que na universidade é comum o preconceito contra policiais e 

contra os que estudam segurança e polícias. O mesmo afirma ainda que isso expressa a 

confluência entre ignorância, ressentimentos históricos não elaborados e práticas negativas de 

instituições policiais, de governos e movimentos sociais. Para ele, este quadro vem mudando 

lentamente. Soares foi talvez um dos primeiros pesquisadores e acadêmicos a assumir funções 

de gestor na área da segurança pública.4  

 Já os estudos sobre militares deram ênfase maior nas intervenções políticas e 

também como mecanismos de repressão do Estado. Há uma carência de trabalhos que 

reconheçam os movimentos policiais militares como sociais. Por exemplo, no anexo do livro 

de Maria Gohn “Teorias dos movimentos sociais” a autora faz o “Mapeamento do cenário dos 

movimentos sociais no Brasil – 1972-1997”, onde não há registro sobre os movimentos 

grevistas das polícias militares ocorridos em 1981 na Bahia e o de 1997 em Minas Gerais.  

É preciso destacar que levantes militares não é algo recente no país. Podemos 

destacar a Revolta da Chibata ocorrida em 1910, a Revolta do Forte de Copacabana em 1922 

e ainda recuarmos ao ano de 1789, período colonial, relembrando a Inconfidência Mineira, 

                                                 
3  Ibidem. p.12. 
4 -Disponível em: http://abordagempolicial.com/2010/03/entrevista-luiz-eduardo-soares-elite-da-tropa/   acessado 
em 14/12/2010. 
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onde participaram do movimento, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e o 

principal delator, o coronel do Regimento de cavalaria Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes 

tornou-se patrono das polícias militares e foi nomeado em 1965 pelo Regime militar, patrono 

da nação. Com a redemocratização nas décadas posteriores aos anos 80, iniciou-se uma nova 

conjuntura e surgiram novos atores e novas formas de reivindicação, como os movimentos 

reivindicatórios dos policiais militares.  

Neste estudo optei pelo diálogo da História com outras ciências como a Antropologia 

que vem demonstrando interesse pelo estudo sobre militares. Castro e Leiner no livro 

Antropologia dos militares “(...) buscaram superar uma visão ‘externa’ em relação aos 

militares, que se arrisca a vê-los com um olhar exoticizante e etnocêntrico, e obter uma visão 

‘interna’ de seu mundo social, para, desse modo, compreender como se constrói a identidade 

militar e como se estrutura sua visão de mundo” 5. Os estudos desenvolvidos pelos 

antropólogos privilegiam os militares das Forças Armadas, porém, existe certa lacuna sobre 

estudos com membros das polícias militares.  

Entretanto, para debruçar sobre movimentos sociais e classes trabalhadoras, uma 

referência fundamental é a obra do historiador Edward Palmer Thompson, que busca uma 

interpretação sobre o papel de atores sociais na construção de suas identidades, seus interesses 

e ações coletivas. Quando se trata das experiências vividas pelos trabalhadores e a construção 

de uma consciência de classe é quase que impossível descartá-lo. Mas, no estudo aqui 

proposto optou-se por um autor que, recorrendo a Thompson, pudesse esclarecer melhor o 

movimento reivindicatório dos policiais militares, Eder Sader foi o escolhido. No livro 

“Quando novos personagens entram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da 

Grande São Paulo, 1970-80”, Sader, além de fazer um estudo das experiências vividas na 

construção de uma identidade, entende que as ações dos novos atores sociais são frutos 

também de influências externas, as quais lhes foram impostas e eles conseguem reelaborá-las. 

Sader prefere utilizar a noção de sujeito coletivo e para ele, a identidade coletiva é construída 

no decorrer das experiências conjuntas. Estas discussões serão discutidas melhor no capítulo 

2. 

É importante também mencionar outros trabalhos sobre o tema aqui analisado, como 

a análise sociológica do livro “Política e Segurança” de Heloísa Rodrigues Fernandes 

publicado em 1973, um pioneiro sobre o tema. A obra analisa a formação das forças 
                                                 
5
 CASTRO, Celso e LEINER, Piero (Org.). Antropologia dos militares: reflexões sobre pesquisas de campo-

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 
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repressivas no Brasil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Alguns estudos históricos 

devem também aqui ser destacados, como os de Georgeocohama Arcanjo6 que estuda o 

movimento reivindicatório de 1981 da Polícia Militar da Bahia e o de Nilson Carvalho Crusoé 

Júnior7 que pesquisa a Polícia Militar da Bahia nos anos posteriores a 1930 até 1945, 

preocupando-se em analisar um novo modelo de formação profissional para época. O trabalho 

leva em conta o contexto regional baiano do período.  

Uma das produções recentes e que foi fundamental para o desenvolvimento deste 

trabalho, é o livro “Fardas e Protestos, policiais militares de Minas Gerais em greve” de 

Juniele Rabêlo de Almeida, publicado em 2008. A obra investiga o movimento dos praças da 

Polícia Militar mineira, ocorrido em Belo Horizonte, em junho de 1997. A autora não analisa 

apenas o movimento, mas também a corporação e a cultura dessa instituição.  

É preciso destacar que é um praça que faz este estudo, dessa forma, não deixa de ser 

uma visão “vista de baixo”, pois este faz parte do escalão inferior da corporação e sendo um  

policial que desenvolve esta pesquisa, a “posteriori” é possível outros tê-la como referência, 

para criticá-la ou melhorá-la. O campo historiográfico a ser abordado será o da História 

Imediata com interface com a oral, pois além de ser um evento recente, muito dos atores ainda 

estão vivos, logo, seria um desperdício não utilizar estas fontes.  A História Imediata se 

encontra muito perto do jornalismo; Barros (2004) afirma: “ocorre quando o historiador se 

propõe a produzir um trabalho historiográfico que se relaciona a um objeto no qual de alguma 

maneira ele se insere” ela é vista também por alguns como voltada para o tempo presente.  

Este trabalho será dividido em três capítulos. O primeiro trata da formação do 

aparelho policial, que visa apresentar um breve histórico do aparelho policial militar no Brasil 

da sua gênese até os dias atuais, tem o objetivo também de mostrar a cultura e estrutura desta 

instituição. O segundo capítulo procura discutir sobre os conceitos de greve e movimentos 

sociais, visando buscar um enquadramento para o movimento dos policiais militares da Bahia 

ocorrido em 2001. O terceiro tem o objetivo de rever os acontecimentos do movimento e as 

suas conseqüências, buscando também identificar mudanças ocorridas após o movimento na 

corporação. Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizados jornais, revistas, diários 

                                                 
6 ARCHANJO, Georgeocohama D.A. A massa da tropa: greve da polícia militar da Bahia-1981. Salvador-
BA: Solisluna Design e Editora, 2008 
7 JÚNIOR, Nilson Carvalho Crusoé. Da “volante” à Academia: a Polícia Militar da Bahia na era Vargas. 
Salvador: Dissertação de Mestrado, UFBA, 2005. 
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oficiais, informativos, como também outras fontes. O movimento foi assistido pela imprensa 

falada e escrita, tanto da cidade como nacionalmente. 

Este trabalho tem relevância acadêmica, embora o movimento tenha tomado 

proporção nacional não se tem conhecimento de trabalhos sobre o tema e por isso talvez seja 

o pioneiro. Sendo este mais um trabalho científico que tem por objeto corporações militares. 

Com este estudo se pretende também ampliar as pesquisas sobre a categoria de policiais 

militares. No artigo de Bengonchea (2004), “A transição de uma polícia de controle para uma 

polícia cidadã” no subtítulo que trata “dos dilemas do ofício da polícia”, o autor argumenta 

que a sociedade não conseguindo compreender a polícia, não consegue provocar as mudanças 

necessárias. Dessa forma, com esta pesquisa se conhecerá um pouco mais sobre esta 

corporação.8 

 

                                                 
8 BENGOCHEA, Jorge Luiz Paz. Et. Al. A transição de uma polícia de controle para uma polícia cidadã. 
São Paulo em Perspectiva, São Paulo, vol. 18(1), p. 119-131, 2004. 
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CAPÍTULO 1: FORMAÇÃO E IDENTIDADE POLICIAL 

MILITAR NO BRASIL 

 

 

    1.1. Formação do Aparelho Policial Militar 

 

 

Com exceção da polícia mineira, a formação do aparelho policial brasileiro tem sua 

origem no século XIX, este entendido também como um mecanismo de repressão do Estado. 

Penso que seja importante recuarmos um pouco para uma melhor reflexão sobre o estudo das 

forças repressivas no Brasil anterior a este período. 

Segundo Lara: 

[...] As recomendações governamentais sobre o local de implantação dos núcleos 
urbanos, estavam ligadas às necessidades de posse das terras conquistadas, mas o 
empenho urbanizador da coroa em terras ultramarinas ia bem além disso. Guardadas 
por fortalezas, as vilas e cidades significavam o estabelecimento de uma jurisdição 
portuguesa sobre novas terras: marcavam o domínio do monarca e dos homens que ali 
se instaurava. A ocupação física dos espaços coloniais e o aparecimento dos núcleos 
urbanos não se faziam sem distribuição de poder.9 

Dessa forma, foram criadas na Colônia brasileira instituições, como as Câmaras 

Municipais que embora fosse um órgão inferior, era o que funcionava realmente. As Câmaras 

municipais representavam o poder local dos senhores de escravos. Nas capitais, 

principalmente, era a pessoa do governador que representava o poder da coroa7. Estas 

instituições representavam o poder político administrativo na Colônia para que apoiasse e 

defendesse os interesses metropolitanos, como também mediassem os conflitos internos. É 

importante citar que estes órgãos tinham seus poderes limitados, dependendo muitas vezes de 

recorrer à coroa para tomar determinadas decisões. Partindo desta análise, suponho que as 

forças repressivas fazem parte também do projeto colonial. Mas, ao que parece, neste período 

estas forças teriam uma função mais voltada para o controle e possessão do território 

brasileiro. Outra atribuição seria garantir também a segurança dos colonos contra as 

constantes revoltas indígenas. 

Behrens destaca: 

                                                 
9   LARA,Silvia Hunold . Fragmentos Setecentistas: escravidão, cultura e poder na América Portuguesa. 
São Paulo: Companhias das Letras, 2007; p. 30-31. 
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Em linhas gerais, observamos que a coroa estava preocupada, principalmente, em 
defender, explorar, ampliar e garantir a posse do território de preferência com 
retornos lucrativos, embora não faltasse ao documento as naturais demonstrações de 
interesse pela propagação do catolicismo.10 

As forças repressivas primeiramente eram responsáveis pela defesa do território. 

Afinal, além de garantir a posse da colônia, a metrópole também tinha de se preocupar com os 

ataques realizados nas cidades litorâneas. Algo que não era exclusivo ao Brasil, mas também 

à Europa, assim como em outras sociedades costeiras. Muitas vezes estes ataques eram 

realizados por piratas e corsários e visavam, quase sempre, a pilhagem e o roubo. 11Entendo, 

dessa forma, que o perigo maior neste período viria do mar e para fazer frente a esta ameaça 

seria necessária a criação de um sistema de defesa para a colônia. Como já foi dito 

anteriormente, foram construídas fortalezas, fortes para proteger as cidades, as forças 

repressivas eram então parte essencial deste sistema de segurança. 

Fernandes destaca: 

[...] As funções das forças repressivas. Evidentemente, há vários níveis que 
configuram esta ordem. Um primeiro nível diz respeito à preservação da colônia face 
às pressões internas (ataques indígenas) e, sobretudo, pressões externas (invasão de 
outras nações européias), ou seja, visa a conservação do sistema colonial.12 

Como menciona Fernandes, há vários níveis para configurar esta ordem das forças 

repressivas. Mas, no Brasil Colônia as preocupações maiores deste período seriam estas, o 

que começaria a mudar com a transferência da família real para o Brasil. 

A primeira polícia oficial do Brasil surgiu em 1808, com a chegada do príncipe 

regente. Foi criada a intendência geral de polícia, esta seria a gênese da atual Polícia Civil. A 

qual visava precaver a coroa contra espiões e agitadores franceses. Com isso procurava-se 

impedir que os ideais liberais da Revolução Francesa contagiassem o povo brasileiro. Em 13 

de maio de 1809, D. João VI decretou a criação, na cidade do Rio de Janeiro, de uma divisão 

militar da guarda real de polícia. Este modelo depois de passar por várias denominações e 

algumas mudanças, quase sempre de origem política, será conhecida futuramente como 

polícia militar. Isto ocorrerá só no período republicano, a partir da constituição de 1946, pós 

Estado Novo. Estas forças policiais, dos já então Estados, passaram a ser denominadas 

Polícias Militares, com exceção da do Rio Grande do Sul que continuará com o nome de 

                                                 
10  BEHRENS, Ricardo Henrique. A capital colonial e presença holandesa de 1624-1625. Dissertação ( 
Mestrado). Salvador: UFBA, 2004; p. 21. 
11  BICALHO, Maria Fernanda. A Cidade e o Império: Rio de Janeiro XVIII. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003; p. 259-260. 
12 FERNANDES, Heloísa Rodrigues. Política e Segurança. São Paulo: Alfa-Ômega-1973; p. 35. 
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Brigada militar13.   O objetivo da divisão criada pelo Príncipe Regente era o de manter o 

sossego público. Para isto, era desenvolvido o patrulhamento em tempo integral nas ruas da 

corte. 14 

Com a independência política, o Brasil, um estado nascente, procurou constituir 

mecanismos de dominação e repressão. Esta tarefa ficaria então com as oligarquias rurais, 

donos das grandes propriedades e do poder local. A eles caberiam manter obedientes e 

ordeiras as massas, tanto de escravos, como de homens livres pobres.15 

Fernandes assevera:  

Deflagrado o movimento que terminou com a abdicação de D. Pedro I, cumpre agora 
à classe dominante realizar duas tarefas de envergadura: alijar do processo político 
todas as forças sociais que participaram do movimento e que podiam ameaçar a 
“ordem social” e, ainda efetivar seu poder através da instituição e/ou reelaboração do 
sentido do aparelho de estado, sobretudo das forças repressivas.16 

Quando D. Pedro I retornou para Portugal, o então ministro da justiça extinguiu o 

corpo policial e em 18 de agosto de 1831 criou a guarda nacional. Esta tinha o propósito de 

contrapor o exército colonial, o qual se tornou imperial e sofreu uma diminuição do seu 

efetivo. Feijó autorizou também 17a criação de guardas municipais permanentes, em 10 de 

outubro de 1831, com isto as lideranças provinciais criaram seus exércitos locais. Estes 

desenvolveram no Período Imperial ações de repressão política, principalmente nos casos de 

revoltas regionais, mas combatiam também os crimes contra o patrimônio. O novo aparelho 

repressivo herdou a estrutura militar do exército como os postos e graduações. Os postos eram 

destinados aos oficiais provenientes das camadas de maior poder aquisitivo e as graduações 

aos praças,  composta das camadas pobres da população. Este aparelho tinha também como 

missão, conter o povo pobre, reprimindo suas manifestações individuais e coletivas.18 

As condições de trabalho nessas instituições não eram boas e as garantias quase que 

não existiam, uma das poucas vantagens seria a ascensão na carreira. Viria a melhorar em 

                                                 
13 NEVES, Genivaldo Silva das. A presença da policial feminina com características afro-descendentes na 
Polícia Militar da Bahia. Dissertação ( Mestrado). Salvador: UFBA, 2008; p. 14. 
14 RAZERA, Valter Luis. Integração das polícias civil e militar: Resistência nas corporações. Cuiabá: 
Monografia apresentada do Curso de Especialização em Gestão de Segurança Pública UFMT, 2003; p.12. 
15  BRETAS, Marcos Luis. A Polícia Carioca no Império. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 12, 
n°. 22, 1998, p. 219-234. 
16 FERNANDES, Heloísa Rodrigues. Política e Segurança. São Paulo: Alfa-Ômega-1973; p. 63-64. 
 
17 RAZERA, Valter Luiz. Integração das Polícias Civil e Militar: Resistência nas corporações. Cuiabá: 
Monografia apresentada do Curso de Especialização em Gestão de Segurança Pública UFMT, 2003; p.13. 
18 Idem; p.13.  
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1853, com uma lei que concedeu aos policiais a reforma remunerada19. Antes disto não havia 

nenhuma proteção legal aos policiais doentes e mutilados. Com a nova legislação e as 

melhorias nas condições de trabalho, aumentou o número de voluntários, aproximando-se 

assim do efetivo previsto em lei, algo que houve sempre um déficit. É importante citar 

também que estrangeiros também faziam parte do efetivo policial, chegando a quase 20%. 

Como já foi mencionada, a maioria do efetivo do aparelho policial eram compostos de 

homens pobres, estes, quase sempre estavam procurando melhores condições de trabalho no 

serviço público e ainda com algumas exceções, escravos fugidos buscavam proteção. 20Mas, 

este mesmo aparelho desempenhava a função de capturar e punir escravos fugitivos, uma 

instituição a serviço das elites escravocratas. Até hoje esta postura continua, por parte de 

alguns policiais que enxergam o negro como malfeitor.21 

O historiador José Murilo de Carvalho em “Por vias tortas, o caminho da 

discussão”22, diz que na primeira República, o federalismo oligárquico transformou as PMs 

em verdadeiros exércitos estaduais, tendo como função, servir de instrumento político dos 

governadores e nunca de garantir o direito do cidadão. Carvalho afirma: 

Albuquerque Lins presidente de São Paulo orgulhava-se de seu “pequeno 
exército”, que dispunha de artilharia e chegou a possuir uma esquadrilha de 
aviação militar. Em 1932, a PM paulista tinha 13000 homens, mais do que toda 
polícia imperial. As PMs de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, os dois 
Estados que disputavam a hegemonia nacional, não ficavam atrás. (...) O 
Exército nunca aceitou tal situação, que lhe tirava a condição de força militar 
hegemônica. Aproveitando-se da ditadura estado-novista, que ajudou a 
implantar e de que foi o esteio principal, colocou as PMs sob seu controle e 
proibiu-as de usar artilharia e aviação militar. No período de 1945 a 1964, 
houve tentativa de retorno à situação pré-1930, abortada pelo golpe de 1964. 
(...) De exércitos estaduais, transformaram-se em espelho e forças auxiliares do 
Exécito nacional, condição mantida pela Constituição, dita cidadã, de 1988.23

 

Com o Golpe de 1964 e sua Doutrina de Segurança Nacional, com os decretos-lei de 

nº 317, de 1967, que subordinavam as Polícias Militares ao Exército e o de nº 667, de 1969 à 

Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM) para controlar e coordená-las, a repressão 

destas deixou cicatrizes profundas no país.  

Juniele Almeida assevera que: 

                                                 
19  Aposentadoria de militar. 
20 BRETAS, Marcos Luis. A Polícia Carioca no Império. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 12, 
n°. 22, 1998, p. 219-234. 
21 NEVES, Genivaldo Silva das. A presença da policial feminina com características afro-descendentes na 
Polícia Militar da Bahia. Salvador: Dissertação de Mestrado, UFBA, 2008; p.12. 
22  CARVALHO, José Murilo de. Por vias tortas, o caminho da discussão. Artigo publicado na Revista Veja. 
São Paulo; p. 36-38, de 30 de Julho de 1997. 
23 Idem;p. 37. 
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A militarização das PMs serviu ao regime, pois, além de intervirem 
especificamente na luta armada dos anos 1960 e 1970, exerceram o papel de 
força de contenção das manifestações sociais da cidade e do campo (passeatas, 
greves, comícios, protestos e ocupações de terra) por meio de tropas de 
choque.24 

O ingresso das mulheres nas Polícias Militares no Brasil ocorreu no Regime militar a 

partir da regulamentação de uma portaria do Estado-Maior do Exército brasileiro, em 1977. 

Esta, organizava as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Mas, foi a partir dos 

anos 80 que a maioria dos Estados vai incorporar as policiais femininas a seus quadros. A 

Bahia, comparados a outros foi um dos últimos. Isto veio ocorrer já no período democrático,  

em 1989, no governo de Nilo Augusto Moraes Coelho, quando foi criado, pelo então 

Governador, o primeiro corpo de policiais femininos da Polícia Militar no Estado da Bahia. O 

ingresso do seguimento feminino na PMBA foi uma conquista para as mulheres e um avanço 

para a corporação, após a presença da mulher na instituição baiana verificou-se certa 

flexibilização. O cotidiano da Polícia Militar da Bahia, até esta data, era um ambiente 

masculino, com este acontecimento homens e mulheres começaram a fazer parte de um 

mesmo universo. As policiais femininas tornaram os quartéis um espaço mais humano. 

Quando o espaço era apenas masculino, havia uma inflexibilidade principalmente dos 

superiores, com a mulher na tropa, o relacionamento tornou-se mais brando. O convívio entre 

homens e mulheres no mesmo contexto, executando as atividades de segurança deu início a 

uma nova fase, as PMFEMS25 começaram a desempenhar atividades administrativas e 

também operacionais, já que uma de suas missões deveria ser a de revistar as mulheres, algo 

que os homens não deveriam executar.26 

 

1.2. O surgimento da Policia Militar na Bahia 

 

 

A Polícia Militar da Bahia é uma das primeiras a surgir no Brasil. Roberto Aranha 27 

salienta que foi criada em caráter provisório pelo Comandante das Armas da Bahia, o 

Brigadeiro José Egídio Gordilho Barbudo, Visconde de Camamu, através de uma Ordem do 

                                                 
24 ALMEIDA, Juniele Rabelo de. Identidade Militar e resistência: soldados em greve. Interações-Cultura e 
Comunidade, Uberlândia, vol.2 n.2, p.49-64, 2007. 
25  Significa Policiais Militares Femininas 
26 NEVES, Genivaldo Silva das. A presença da policial feminina com características afro-descendentes na 
Polícia Militar da Bahia. Salvador:Dissertação de Mestrado, UFBA, 2008; p. 28-29. 
27 ARANHA, Roberto. Manual de Instrução Integrativa da Polícia Militar da Bahia- Bahia: Garamond, 
1995. 
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dia 1º de Janeiro de 1825 com objetivo de solucionar problemas da segurança pública. Mas 

foi crida em caráter definitivo por decreto imperial de 17 de fevereiro de 1825, onde o 

imperador D. Pedro I: 

“que manda organizar na cidade da Bahia um corpo de polícia” nos termos 
seguintes “sendo muito necessário para a tranqüilidade e segurança pública na 
cidade da Bahia, a organização de um corpo, que sendo-lhe incumbido aqueles 
deveres de responder imediatamente pela sua conservação e estabilidade: Hei por 
bem: mandar organizar na cidade da Bahia um corpo de polícia, pelo plano que 
com este baixa, assinado por João Vieira de Carvalho, do meu Conselho de 
Ministro e Secretários d’Estado dos Negócios da Guerra”.28 

Aranha assevera que desde a criação da Polícia Militar da Bahia, esta possuiu 

diversas denominações. O nome original “Corpo de polícia”, foi modificado para “Corpo 

Municipal de Permanentes”, depois para “Corpo provisório de Polícia”, “Corpo Militar de 

Polícia”, “Regimentos Policial”, “Brigada Policial”, “Força Policial Militar” e “Força 

Pública” e finalmente, como já foi dito, passando a ter o nome atual desde 1946. Tanto na 

Polícia Militar da Bahia, como nas outras do país, existe uma clara identificação com o  

Exército, onde os feitos das corporações são relacionados com batalhas ocorridas no Brasil e 

no estrangeiro,    estas exaltações são proclamados em livros, discursos e hinos. Na Bahia esta 

idealização pode ser percebida claramente na canção “Força Invicta” * transcrita a seguir29: 

 

Centenária Milícia de bravos 

Altaneira na fé no ideal 

Atravessaram da Pátria as fronteiras 

Tuas armas, tua glória, teu fanal 

Força invicta da terra brasileira 

Na Bahia irrompeu varonil 

Desfraldando do Império a Bandeira  

Entr’as primeiras surgiste no Brasil 

 

Pelejaste no Brasil e no Estrangeiro  

Sob o Império e na República também 

Jamais derrotas sofreram tuas armas 

Quer aqui ou plagas além 

                                                 
28 Disponível em http:www.pmba.gov.br/histórico.htm 
29 ARCHANJO, Georgeocohama D.A. A massa da tropa: greve da polícia militar da Bahia-1981. Salvador-
BA: Solisluna Design e Editora, 2008; p. 84-85. 
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No Sul do País, Norte ou Centro 

Memorados são os teus brasões 

Teu heroísmo contaram os pampas 

Teu denodo proclamam os sertões 

 

Da Pátria é também tua história 

Criada foste com a emancipação 

O teu sangue regou nosso solo 

Ajudaste a edificar a Nação. 

*Letra do 1º tem. PM José L. Modesto e música do 2º tem. PM Eduardo F. Ramos, 

escrita e composta em 1955. 

 

 

Figura 01: do Palácio do Menor, antiga sede do 1º BPM de Feira de Santana. 

 

 

 

      Fonte: blog: A Feira Antiga- Por Antônio do Lajedinho: Palácio do Menor 
 

O Primeiro Batalhão de Polícia Militar da Bahia foi criado pela Lei nº 005 de 27 de 

outubro de 1891, primeiramente sediado na cidade de Salvador. Sendo transferido para cidade 

de Feira de Santana, em 1956, pelo Decreto nº 16.640 – BG/O de 09/09/1956. Em 06 de 

janeiro de 1968, pelo decreto nº 20.508, é criado o 1º Batalhão de Polícia Militar de Feira de 

Santana, com sede na Praça da Matriz, mais conhecido atualmente como Palácio do Menor. 

Em 15 de janeiro do mesmo ano, conforme lei suplem/LGNG nº 03, nomeia o batalhão como 

“Batalhão Maurício Ferreira”. A sede deste batalhão seria transferida para a BR 116, norte, 
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Km 03, em 11 de outubro de 1984, por ato do então governador João Durval Carneiro. Este 

será um dos palcos onde ocorrerá o movimento dos policiais militares, em julho de 2001.  

Um fator que deve ser destacado é a disseminação da religião evangélica no meio 

policial militar. Na greve da PM mineira ocorrida em 1997, foi destacado por alguns estudos 

que o fator religioso desempenhou um papel crucial na ascensão e consolidação de 

lideranças30. Em Feira de Santana, será analisado se houve influência deste fator ou de outros 

para consolidação dos líderes. 

 

1.3. Cultura e estrutura Policial Militar 

 

 

O primeiro a definir o conceito do ponto de vista antropológico sobre cultura foi o 

britânico Edward Tylor, que definiu dessa forma: “cultura e civilização, tomada em seu amplo 

sentido etnográfico é aquele todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 

leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro 

de uma sociedade”.31 Buscou-se, então, para o desenvolvimento desse estudo, uma definição 

que explicasse como a cultura opera em determinadas instituições como a Polícia Militar. Foi 

utilizado então o livro de Roque de Barros Laraia32onde o mesmo destaca: 

O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, 
os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais 
são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da 
operação de uma determinada cultura. (...) podemos entender o fato de 
que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente 
identificados por uma série de características, tais como o modo de 
agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar a evidencias das 
diferenças lingüísticas, o fato de mais imediata observação empírica.33 

  No universo dos militares existem aspectos perceptíveis ao observador de fora, 

assim como os militares também se identificam por suas características. O sistema cultural na 

formação militar passa a moldar os sujeitos levando-os a um tipo de comportamento 

padronizado. Isto tem como objetivo, o sujeito deixar de ser civil e tornar-se militar.  

                                                 
30 ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. Fardas e protestos (policiais militares de Minas Gerais em Greve)- Belo 
Horizonte: Segrac Editora, 2008, p.111-112. 
31  TYLOR, Edward Burnett. A ciência da cultura (1871). In CASTRO, Celso (org.). Evolucionismo cultural: 
textos de Morgan, Tylor e Frazer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005; p. 69. 
32  LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico- Rio de Janeiro:  Jorge Zahar, 2009. 
33 Ibidem, p. 68. 
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Tornar-se militar significa, acima de tudo, deixar de ser civil. A 
oposição entre civis e militares é estruturante da identidade militar. Ao 
ingressar numa academia, o jovem é submetido a um processo de 
construção da identidade militar que pressupõe e exige a 
desconstrução de sua identidade “civil” anterior. Mesmo quando 
transita pelo chamado “mundo civil”, o militar não deixa de ser militar 
pode no máximo, pode estar vestido à paisana. ”34 

 Para o antropólogo Celso Castro,35 isto acontece por que militares fazem parte de 

uma instituição que é denominada “totalizante”. Ser militar aparece como um atributo que 

está entre os primeiros, o “civil” é uma invenção do militar, é uma forma de diferenciar-se e 

chamar a atenção para sua natureza militar. Como Castro36 afirma no livro “O espírito 

militar”, na construção dessa identidade militar a transmissão não é apenas que os militares 

são diferentes dos paisanos37, são também melhores, não por características individuais, mas 

por que eles entendem enquanto coletividade, corpo, viveriam de maneira correta. Na cultura 

militar a coletividade prevalece sobre o individual, não há lugar para egoísmo, o mundo deles 

é coerente e difere do mundo dos paisanos.  

Segundo Almeida: 

A construção da identidade militar ocorre em meio a uma tensão entre 
uma visão ideal – que afirma posição de superioridade moral, 
prestígio e distinção sociais dos militares por meio de experiências 
que muitas vezes não confirmam ou mesmo contradizem isso. Dessa 
forma, cria-se uma cultura militar potencialmente diferente da cultura 
civil.38 

As polícias militares no Brasil, conforme a Constituição Federal de 1988, no seu 

artigo 14439, este referente à Segurança Pública, especifica a função policial militar que é de 

polícia ostensiva e preservação da ordem pública. São forças auxiliares e reservas do Exército 

Brasileiro, seus integrantes são denominados militares dos Estados, subordinam-se aos 

governadores dos Estados e Distrito Federal40. Para Almeida: 

                                                 
34 CASTRO, Celso e LEINER, Piero (Org.). Antropologia dos militares: reflexões sobre pesquisas de campo-
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009; p. 24. 
35 Ibidem; p. 25. 
36  CASTRO, Celso. O Espírito Militar: um antropólogo na caserna- Rio de Janeiro: Jorge Zarar Ed, 2ª 
edição, 2004. 
37  Ibidem; p. 46. Na abordagem de Celso Castro “paisano” significa o mesmo que “civil”. 
38  ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. Fardas e protestos (policiais militares de Minas Gerais em Greve)- Belo 
Horizonte: Segrac Editora, 2008, p. 45. 
39 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 144, § 5º “Às polícias militares 
cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.” § 6º “As polícias militares e 
corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.” 
40 NEVES, Genivaldo Silva das. A presença da policial feminina com características afro-descendentes na 
Polícia Militar da Bahia. Dissertação ( Mestrado). Salvador: UFBA, 2008; p.14. 
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Os policiais militares, assim como os membros do Exército, contam 
com uma mesma formação referente ás normas postuladas nos 
Regulamentos Disciplinares que conduzem essas instituições. Os 
Regulamentos Disciplinares das Polícias Militares-RDPM, mostram-
se muito semelhante ao Regulamento Disciplinar do Exército- RDE, 
(...) O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia 
Policial Militar. As ordens devem ser prontamente executadas, ainda 
que não se trate de ato de serviço.41

 

Embora as PMs tenham uma formação semelhante a do Exército, no que tange as 

normas e regulamentos disciplinares, é importante diferenciar as atribuições destas 

instituições. Os policiais militares têm uma função tipicamente civil, visa manter uma ordem 

pública, a sua função policial militar está voltada à população civil. Já o Exército, que faz 

parte das Forças Armadas, destina-se à defesa da pátria. Almeida afirma: 

A Militarização das PMs relaciona-se intimamente à sua organização interna, já 
que foram se burocratizando a partir dos mesmos preceitos da estrutura 
organizacional das Forças Armadas. Observa-se que as Polícias Militares, muitas 
vezes, deixaram de exercer seu papel policial – de defesa da ordem urbana, do 
indivíduo e da cidadania- para atuar como forças militares preocupadas com a 
defesa da ordem interna, visando ao controle e a repressão dos movimentos sociais 
(...) O Exército e as Polícias Militares encontram-se em alguns pontos, como, por 
exemplo: nos princípios da hierarquia e da disciplina; na formação embasada em 
determinados componentes ideológicos da cultura militar(...); no ordenamento 
comum de leis, decretos, regulamentos e normas de conduta, inclusive uma corte 
de Justiça especializada;(...) A subordinação da Polícia Militar ao Exército garante 
a continuidade histórica da instituição brasileira PM.42

                           

A Polícia Militar da Bahia executa suas atividades por meio das unidades 

operacionais que são compostas pelos Batalhões e Companhias Independentes e são instaladas 

na capital e no interior. Já as diretrizes militares são passadas pela Academia da Polícia 

Militar e pelos Centros de formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças. Estes são 

mecanismos ideológicos que busca embutir no policial uma série de procedimentos morais, 

instruindo como o policial deve se portar no âmbito social e que são considerados 

comportamentos normais dentro da instituição e geralmente não muito aceitos pela 

sociedade.43 

Nas escolas de formação através de um conjunto de idéias, são desenvolvidas 

práticas e rituais que visam moldar o aluno. Considerados fenômenos tradicionais dentro do 

militarismo, entendem que certas práticas têm função pedagógica e utilitarista. Um exemplo é 

                                                 
41 ALMEIDA, Juniele Rabelo de. Identidade Militar e resistência: soldados em greve. Interações-Cultura e 
Comunidade, Uberlândia, vol.2 n.2,  2007; p. 53. 
42  Idem, p.41-42. 
43 NEVES, Genivaldo Silva das . A presença da policial feminina com características afro-descendentes na 
Polícia Militar da Bahia. Salvador: Dissertação (Mestrado). Salvador: UFBA, 2008; p. 10-22. 
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os trotes existentes nas academias e centros de formações e aperfeiçoamentos, segundo Castro 

o ritual praticado com os “bichos”44 não é visto apenas como um momento de humilhação, de 

obediência, de imposição da hierarquia,  afirma: 

(...) o trote é uma espécie de “prova de fogo”, na qual o bicho tem que provar que 
merece ser militar, que “é homem”- paradoxalmente – sua masculinidade tenha que 
ser provada através da aceitação resignada de situações vexatórias. (...) Uns 
destacam mais o lado inercial, de “tradição”do trote, que deve ser preservado- e por 
ser- um fenômeno tradicional. Outros apresentam uma espécie de visão utilitarista, 
como se o trote fosse uma situação na qual se aprende autocontrole e se adquire 
resistência a condições adversas. Para alguns ele teria a função pedagógica, sendo 
uma espécie de aula prática de obediência, para o bicho, e do poder de ordenar, para 
o aspirante. Talvez para a maioria o trote tenha duas funções básicas: colaborar no 
“enquadramento” dos bichos e aproximá-los dos aspirantes, (...). Após um trote, é 
comum rolar uma conversa entre o bicho e o aspirante na qual este deixa claro que 
não tem nada contra o caráter pessoal do bicho, que ele leva trote por que é bicho – 
porque está, então, num status inferior para o qual “o único direito é não ter 
direitos”. 45  

A Polícia Militar é uma corporação pautada na disciplina e na hierarquia militar. O 

policial militar é doutrinado com base nesses dois pilares, a hierarquia é vista como a 

subordinação aos seus superiores hierárquicos, respeitando os diversos postos e graduações 

que constitui esta instituição. Como Almeida destaca, O policial militar é um ser dominado 

pela vontade de seus superiores. O poder hierárquico é utilizado para anular oposições; o 

poder hierárquico tem mais valor que o conhecimento e a competência, os militares não 

podem expressar suas opiniões, pois elas podem ir de encontro a seus superiores e provocar 

reações desfavoráveis. Já a disciplina, busca cumprir a hierarquia. Ser disciplinado é 

subordinar-se, atender prontamente as ordens superiores, os graus da hierarquia devem ser 

respeitados e cumpridos. Foucault assevera que a disciplina é: 

(...) um mecanismo de poder pelo qual chegamos a controlar no corpo social até os 
elementos mais tênues pelos quais chegamos a atingir os próprios átomos sociais, 
isto é, os indivíduos. Técnicas de individualização de poder. Como vigiar alguém, 
como controlar sua conduta, seu comportamento, suas aptidões, como 
intensificar seu rendimento, como multiplicar suas capacidades, como colocá-
los no ponto em que ele será mais útil, isto o que é, a meu ver, a disciplina.46 
(Grifo nosso) 

 A partir dos princípios de hierarquia e disciplina, é preciso entender a Estutura 

Hierárquica da Polícia Militar da Bahia. As polícias militares demostram a utilização do 

                                                 
44 CASTRO, Celso. O Espírito Militar: um antropólogo na caserna- Rio de Janeiro: Jorge Zarar Ed, 2ª edição, 
2004; p.p. 19- 54. Nesta abordagem “ os bichos” significa alunos do 1ºano. Este estudo de Celso Castro trata-se 
de uma investigação realizada na Academia Militar das Agulhas Negras, estabelecimento responsável pela 
formação dos oficiais do Exército brasileiro. A Polícia Militar por possuir estrutura organizacional semelhante 
baseada nos pilares da hierarquia e disciplina, reproduzem as mesmas práticas. 
45 Idem; p.33. 
46 FOUCAULT, Michael. As Malhas do poder. Artigo apresentado na Conferência pronunciada em 1976 na 
Faculdade de Filosofia da UFBA. (Tradução. Professor Ubirajara Rebouças); p. 6. 
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modelo do Exèrcito, mas a legislação em vigor permite alterações  no ordenamento da 

hierarquia, flexibilizando a decisão em nível estadual47. O modelo que segue os padrões do 

Exército é considerado por alguns ultrapassado, este é voltado para guerra e não para lhe dar 

com uma população civil e democrátca. Visando uma reestruturação da  PMBA, em 1997 o 

então governador da Bahia, Paulo Souto reorganiza a escala hierárquica da Polícia Militar do 

Estado da Bahia. Foram extintas na época a patente de 2º tenente e as graduações de aspirante 

a oficial, subtenente, 2º sargento, 3º sargento, cabo e soldado PM 2ª classe48.  Foi recriado a 

graduação de Aspirante a Oficial pela Lei nº 7.990 em 2001. Já no governo do petista Jaques 

Wágner, a PMBA passa por outra reestruturação, retornando as graduações de cabo e 

subtenente49, observe  abaixo: 

Figura 02: Estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia. 

Oficiais Superiores 

   

Coronel PM/BM Tenente-coronel PM/BM Major PM/BM 

Oficial Intermediário Oficiais Subalternos 

  

EXTINTA  

Capitão PM/BM Primeiro-tenente PM/BM Segundo-tenente  

Praça Especial Praça  

  

Aspirante PM/BM Subtenente PM/BM 

Praças graduados da Polícia Militar 

                                                 
47  ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. Fardas e protestos (policiais militares de Minas Gerais em Greve)- Belo 
Horizonte: Segrac Editora, 2008; p. 53-60. 
48 -Observar Decreto Lei: Nº 7.145 de 19 de Agosto de 1997, nos seus artigos 1º, 2º, 3º  e 4º. 
49 -Observar a Lei nº 11.356 de 06 de janeiro de 2009, alteração no artigo 9º da Lei nº 7.990/2001( Estatutos dos 
Policiais Militares da Bahia) 
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EXTINTA EXTINTA 

  

Primeiro 
Sargento 

 
PM/BM 

Segundo 
Sargento 

Terceiro 
Sargento 

Cabo 
PM/BM 

Soldado 
Primeira Classe 

PM/BM 

     

Fonte:http://p.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_na_pol%C3%ADcia e Corpo de Bombeiros Militar 

 

Analisando a estrutura hierárquica, os oficiais superiores têm como atribuições, 

gerência da alta administração, desempenhando funções de comando de grandes frações da 

tropa e diretorias. Já o capitão, o 1º tenente e o aspirante estão inseridos nas funções 

intermediárias e operacionais, desempenhando o comando de companhias, pelotões e chefia 

de seções administrativas. O subtenente e o 1º sargento gerenciam pequenas frações em nível 

operacional, executores das atividades de polícia ostensiva e administrativa. O cabo e o 

soldado 1ª classe são os executores básicos de polícia ostensiva50. Percebe-se que existe um 

excesso de postos e graduações, e que as atividades funcionais muitas vezes são semelhantes. 

Em 1997, entendo que houve certo avanço na reorganização da PMBA, com a extinção de 

alguns postos e graduações a escala hierárquica ficou menos rígida, um modelo mais sadio, 

diminuindo a distância entre superiores e subordinados, tornando um espaço mais humano. 

No governo Jaques Wagner ocorreu um retrocesso com a volta das graduações de cabo e 

subtenente, atualmente alguns defendem a necessidade de uma nova estrutura, Almeida 

destaca:   

O ideal de eficácia através da rigidez hierárquica não mas responde ás 
novas concepções teóricas das organizações, o processo de trabalhos 
nas sociedades atuais está se configurando num outro modelo de 

disciplina, caracterizado pela flexibilidade das diversas relações 
estabelecidas nos processos organizacionais. Nos últimos anos, 
aconteceram várias discussões sobre as reformas das instituições 
policias militares existentes no Brasil, com o intuito de adaptá-las às 
novas demandas sociais advindas dos processos democráticos 
ocorridos no país. 51 

 

                                                 
50 ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. Fardas e protestos (policiais militares de Minas Gerais em Greve)- Belo 
Horizonte: Segrac Editora, 2008; p. 58-60. 
51  Ibidem; p.61-62. 
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 Os movimentos reivindicatórios dos PMs demonstraram certa insatisfação em 

relação os regulamentos e a forma como são tratados, além da questão salarial os policiais vão 

reivindicar outras melhorias para categoria. Numa sociedade democrática onde trabalhadores 

civis têm o direito a greve, os militares se sentiram no direito de utilizarem este instrumento 

para pressionar, desabafar e reivindicar os anseios deles. Certamente as greves dos policiais 

militares ocorridas em vários estados provocaram várias discussões sobre mudanças no nosso 

modelo de polícia. Estes foram os principais instrumentos de pressão para as mudanças 

ocorridas na corporação da Polícia Militar da Bahia.  
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CAPÍTULO 2: AÇÃO COLETIVA POLICIAL MILITAR E A BUSCA PARA 

UMA DEFINIÇÃO DE GREVE E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 

2.1 Uma breve análise sobre movimentos sociais e greve 

 

 

No processo de conquistas de direitos sociais no Brasil, a greve certamente foi o 

principal instrumento. Esta, entendida como um movimento social, embora os movimentos 

sociais seja uma área clássica de estudo da Sociologia e da Política, disciplinas como a 

História, Antropologia, Direito, entre outras, se interessaram também pelo tema, visando com 

isso olhares diferentes, ou seja, diferentes formas de apreensão da realidade. Como a 

socióloga Maria da Glória Gohn assinala, não existe uma única concepção para o que seja um 

movimento social e também não há um só tipo. Gohn afirma que: 

(...) poucos autores se dedicaram a definir ou a conceituar o que 
entendem por movimentos sociais. Acrescentem-se a esta lacuna a 
profusão de tipos e espécies de movimentos que têm sido tratados da 
mesma forma, além da não diferenciação entre movimentos 
propriamente ditos, lutas, protestos, revoltas, revoluções, quebra-
quebras, insurreições e outras formas de ações coletivas (...) há várias 
teorias dos movimentos sociais, e cada uma tem tido um entendimento 
sobre o que eles são e a que tipo de manifestação se referem. Para 
alguns trata-se de um fenômeno empírico, para outros são objetos 
analíticos, teóricos. (...) Desde logo afirmamos que não há um 
conceito sobre movimento social, mas vários, conforme o paradigma 
utilizado.52 

De forma genérica alguns definem “movimentos sociais” como processos sociais 

analisados dentro de uma problemática da “ação coletiva” ou da “ação social”.53Esta temática 

teria surgido como objeto de estudo e junto com a própria Sociologia. Por volta de 1840, o 

termo “movimento social” surgiu com o sociólogo alemão Lorens Von Stein, que introduziu 

este tema na esfera acadêmica e defendia a necessidade de uma ciência da sociedade, com o 

objetivo de estudar movimentos sociais como o proletário francês, o comunismo e o 

socialismo emergente da época. Já no século XX, a temática passa a ser analisada dentro da 

                                                 
52 GOHN, Maria da Glória. Teorias dos Movimentos Sociais. São Paulo: Loyola, 1997; p.13. 
53 PAIXÃO, Clodoaldo Almeida da. O Lugar da Representação dos Processos Sociais na Teoria Social: Os 
“Movimentos Sociais” como Objeto Historiográfico. Dissertação ( Mestrado). Campina Grande: UFPB, 1998; 
p.25. 

[
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“teoria do conflito e da mudança social”. Dos anos 20 até os anos 60, as abordagens sobre as 

ações e os comportamentos coletivos dominaram a sociologia norte-americana, assim como 

houve adeptos na Europa e posteriormente na América Latina.54 Algumas das teorias 

formuladas sobre esta temática levou em conta as especificidades de cada local. Alguns 

estudiosos entendem que a parte mais difícil sobre movimentos sociais é exatamente a 

teorização. Correntes teóricas desenvolvida na América do Norte e na Europa foram 

formuladas a partir de seus contextos históricos e de suas realidades específicas, visando com 

isso, explicar seus processos sociais. Já na América Latina, sobretudo no Brasil, a produção 

acadêmica sofreu forte influência das correntes européias, concordando com José de Souza 

Martins, Clodoaldo Almeida da Paixão destaca a razão para isto: 

Essa razão residiria na forte influência [“colonialismo intelectual”] 
porque passam as Humanidades no Brasil durante toda a sua trajetória. 
Isto é, estão sempre sendo determinadas, ora pelos novos paradigmas 
teóricos surgidos na Europa, ora marcada pela conjuntura política que 
lhe impõe novas temáticas sociológicas. E aqui cabe chamar atenção 
para um fato bastante sério na nossa tradição de pensamento. Há 
processos sociais que devem ser de grande importância teórica para as 
ciências sociais brasileira compreenderem a explicarem as 
especificidades da nossa realidade social, mas que não mereceram até 
aqui a devida atenção por parte dos analistas sociais.55 

O primeiro estudo no Brasil sobre movimentos sociais foi desenvolvido na década de 

50. Foi uma pesquisa sobre os processos de emancipação político-administrativa e foi 

apresentada como tese de doutoramento na USP.  Os anos 70 e 80 foi o período que marcou o 

auge da produção sobre a temática dos movimentos sociais no país. É preciso lembrar-se do 

contexto político da época, quando o Brasil, como outros Estados nacionais latino-americanos 

por intermédio de mobilizações e pressionados pela sociedade civil e política, foram forçados 

a redirecionarem suas políticas internas. Ou seja, foi um período de transformações 

estruturais, rumo à redemocratização política. Regimes militares tornaram-se civil, alguns 

processos foram negociados nos parlamentos, outros por via eleitoral. Os movimentos 

aumentaram, ganharam diferentes tipos e matizes, e ocuparam lugar na imprensa, o interesse 

pelo tema aumentou e os estudos buscaram focalizar a luta pela redemocratização ou por 

outras causas específicas.56 

Como foi citado anteriormente, existem várias teorias dos movimentos sociais, eles 

podem ser analisados de diversas maneiras, cada uma delas busca significados diferentes das 

ações empreendidas. Na América Latina, com destaque para o Brasil, as análises teóricas dos 
                                                 
54 GOHN, Maria da Glória. Op. Cit.; p. 327-328. 
55  PAIXÃO, Clodoaldo Almeida da.  Op. Cit.; p. 45-46. 
56   Ibidem; p. 48-49, GOHN, Maria da Glória. Op. Cit.; p. 226-330. 
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movimentos sociais foram híbridas, ou seja, foram influenciados por mais de uma corrente 

teórica, Gohn afirma: 

 As teorias que orientaram a produção a respeito foram as dos 
paradigmas europeus, tendo predominância nos anos 70 a vertente 
marxista e nos anos 80 a abordagem dos Novos Movimentos Sociais. 
Os estudos baseados nas teorias marxistas destacaram certas 
categorias: hegemonia, contradições urbanas e lutas sociais. Os 
estudos que aplicaram o paradigma dos Novos Movimentos Sociais às 
categorias da autonomia e da identidade tiveram maior destaque. Mas 
houve certa releitura daquelas teorias, resultando também na criação 
de outras categorias de análises tais como: novos sujeitos históricos, 
campo de força popular, cidadania coletiva, espoliação urbana, 
exclusão social, descentralização, espontaneidade, redes de 
solidariedade, setor terciário privado e público etc.57 

Na década de 90 vai haver certo desinteresse pela temática dos movimentos sociais. 

No Brasil o cenário muda e alguns pesquisadores vão se preocupar com temas mais atuais 

como o problema do crescimento da violência, da exclusão social entre outros. A maioria dos 

estudos vai dar uma ênfase maior as redes de ONGs e os mecanismos institucionais da 

democracia participativa.58 Algo que deve ser chamado atenção é a predominância das 

análises dos movimentos urbanos, ou seja, ações coletivas ocorridas quase que, em sua 

maioria, no espaço urbano. É importante destacar a necessidade de estudos que tenham o 

espaço rural como objeto de análise.59 O debate sobre esta temática é muito ampla e a 

intenção aqui é apenas fazer uma síntese do que seja um movimento social, para uma melhor 

definição sobre este tema, penso que a longa conceituação de Maria da Glória Gohn resume 

bem o assunto: 

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores 
sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, 
articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e 
política de um país, criando um campo político de força social na 
sociedade civil. As ações se estruturam a partir de repertórios criados 
sobre temas e problemas em conflitos, litígios e disputas vivenciados 
pelo grupo na sociedade. As ações desenvolvem um processo social e 
político-cultural que cria uma identidade coletiva para o movimento a 
partir dos interesses em comum. 60 

Conceituar greve também não é uma tarefa fácil, assim como o movimento social, 

existem diversos conceitos. Na história, ela se configurou como uma manifestação da 

organização coletiva dos trabalhadores e surgiu no início da Revolução Industrial e do Estado 

Liberal Burguês. As duas doutrinas políticas que a inspiraram foram a anarquista e a marxista, 

com a intenção de combater o próprio Estado capitalista e as formas de exploração do 
                                                 
57   GOHN, Maria da Glória. Op. Cit.; p. 15-16. 
58  Ibidem; p.274-280. 
59  PAIXÃO, Clodoaldo Almeida da.  Op. Cit.; p 54 
60  GOHN, Maria da Glória. Op. Cit.; p. 251-252. 
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trabalho, tinham objetivos bem definidos. Um deles era denunciar as graves injustiças 

decorrentes da exploração do trabalho humano, propondo melhorias nas condições de vida da 

classe operária. O outro objetivo era, de forma mediata, superar a própria forma de Estado 

Liberal, tinha um caráter político-revolucionário. O fim maior era a emancipação da classe 

social oprimida, o proletariado, que nasceu nessa conjuntura política e social.61 

Mas, o que é uma greve afinal? Fernanda Barreto Lira afirma que: 

(...) a greve representa um instrumento dos trabalhadores e define-se 
como uma das manifestações essenciais da organização coletiva e 
sindical. Pode ocorrer de várias formas, porém tem finalidade de 
impelir a parte contrária a fazer ou não fazer alguma coisa. (...) Nos 
mais diversos contextos históricos, a ação coletiva dos trabalhadores 
tem cunho conflitivo, e a greve sobressai-se como instrumento de 
pressão por excelência dessa classe. É insuficiente, pois descrevê-la 
apenas como uma paralisação coletiva do trabalho: a textura 
sociológica do movimento é muito mais rica. (...) Reitere-se: a 
iniciativa de sua realização é de índole coletiva, motivada por 
insatisfações também coletivas, e essa é a nota características 
fundamental do fenômeno.62 

É importante destacar, que o fenômeno greve precedeu as instituições ligadas ao 

trabalho, incluindo aqui, o sindicato e as regras jurídicas que viriam a discipliná-la e a 

redefini-la. Como as greves eram quase sempre desencadeadas de forma violenta, utilizando a 

quebra de máquinas, o boicote e até atentados, o Estado Moderno, pressionado, tratou de 

enquadrá-la juridicamente, procurando posicioná-la dentro de uma legislação impeditiva, 

visando punir severamente aqueles que não observassem os padrões normativos instituídos.63  

 Na história do Brasil as greves foram tratadas como um caso de polícia em diversos 

períodos. No Estado Novista de Vargas, em 1937, a greve será, então, objeto de legislação 

Constitucional, considerando-a como um “recurso anti-social” é então proibida. O Art.139 da 

Constituição brasileira de 1946, definia: “A greve e o lock-out são declarados recursos anti-

sociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da 

produção nacional”64. Com a redemocratização do país, após a queda de Getúlio Vargas, o 

governo Dutra reconhece o direito de greve na Constituição de 1946. O art.158 define: “É 

reconhecido o direito de greve, cujo exercício, a lei regulará” 65. Carente de regulamentação 

por legislação ordinária é o Decreto-lei 9.070/46, expedido seis meses antes da promulgação 

                                                 
61  LIRA, Fernanda Barreto. A Greve e os Novos Movimentos Sociais. São Paulo: LTr, 2009; p.17-126. 
62 - Idem; p.59. 
63 - Idem; p.17-57 
64 DIEESE. O movimento grevista em 2004. Estudos e Pesquisas, nº 12, outubro de 2005. 
65 Idem; p.3 
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da Constituição que vai regulamentar o direito de greve, que, embora o reconhecesse limitava-

o fortemente. Este Decreto vigorará até o golpe militar de 1964.66 

 Durante a ditadura de 1964, foi aprovada a Lei 4.330/64, que restringia ainda mais a 

deflagração legal de uma greve. Isto, em 1978, com a expedição do Decreto-lei 1.632/78 

ficaria ainda pior, regulamentava e dificultava o exercício do direito de greve nos serviços 

ditos essenciais.67Lira afirma: 

Assim, a ditadura de 1964, em vez de fazer como o Estado Novo-que 
proibiu expressamente o exercício do direito de greve no art. 139 da 
Constituição-,preferiu ‘regulamentá-la” e, ao fazê-lo de maneira tão 
detalhada e burocratizada, findou por cercear o respectivo exercício.68 

É importante destacar que os sindicatos, durante os dois períodos de exceção, o 

primeiro no governo Vargas de 1937/1945 e o segundo no golpe de 1964/1988, exerceram 

uma função meramente burocrática. Definidos como órgãos de colaboração com o Estado, 

seus líderes foram denominados de burocratas ou pelegos. Isto começaria a mudar entre o 

final da década de 1970 e início de 1980, quando, com o surgimento da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), se inicia uma nova etapa da história do sindicalismo brasileiro.69   

 Com o fim da ditadura, a Constituição de 1988 procurou tratar do direito de greve de 

forma ampla. O artigo 9º define: 

Art.9º- É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 
devam por meio defender. 

§ 1º- A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre 
o atendimento das necessidades inadiáveis a comunidade. 

§ 2º- Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis ás penas da lei.70 

Entretanto, em 28 de junho de 1989, foi sancionada a Lei 7.783/89, que limitou o 

direito de greve, ”ao invés de se limitar a dispor sobre o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, nos casos de greve em serviços ou atividades essenciais”.71Lira 

(2009) entende que a combinação do artigo 9º com a Lei nº 7.783/89, segue a diretriz da 

organização Internacional do trabalho e do Direito Comparado. A autora destaca: 

Trata-se de um movimento preferencialmente de trabalhadores 
subordinados. Dentro dessa moldura jurídica, tem índole coletiva e 
temporária, exige referendo; deve ser previamente anunciada e não 
admite a surpresa, não pode ser selvagem, deflagrada à revelia do 

                                                 
66 Idem; p.3 
67 - Idem; p.3 
68  LIRA, Fernanda Barreto Lira. Op. Cit.; p. 123. 
69  Idem; p.122. 
70  BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 9º. 
71  DIEESE. Op. Cit.; p. 4. 
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sindicato, motivada por motivos jurídicos; nem ser inovadora, salvo 
nos limites do art.14 da Lei n. 7783/89(...); muito menos com 
ocupação dos locais- braços cruzados, de zelo, tartaruga; ser 
articulada- greves rotativas, intermitentes. (...) A atuação dos piquetes 
restringe-se aos piquetes defensivos- jamais os ofensivos. Admite-se o 
movimento nas atividades essenciais dentro dos limites impostos pela 
aludida norma e, até agora, ainda não foi disciplinada a greve no 
serviço público, muito embora vários autores o equiparem às 
atividades essenciais.72 

 É preciso lembrar que a Constituição de 1988, no seu artigo 37, foi a primeira a 

garantir o direito de greve aos servidores públicos, embora, ainda hoje dependa de 

regulamentação, como citou Lira. Já os militares, a “Constituição Cidadã” de 1988 continuou 

cerceando o direito destes no seu art.42, §5º de sindicalizar-se e participar de greve, 

colaborando assim com o Código Penal Militar no seu art.149.73Embora os policiais militares 

não façam parte das Forças Armadas, são considerados Militares dos Estados. No art. 144 que 

trata da Segurança Pública, dos cinco órgãos que compõem esta estrutura, apenas os policiais 

militares e bombeiros militares não podem sindicalizar-se e participar de greve. 

Diferentemente do art.142 que trata das Forças Armadas, onde todos são proibidos. 

Para um maior aprofundamento sobre esta discussão, é preciso analisar a transição do 

Regime Militar para a democracia.  Para o fim da ditadura foi necessário uma passagem 

negociada com as Forças Armadas, um regime autoritário que durou 21 anos. Este, utilizou-se 

das Policias Militares como “tropas de choque” para reprimir movimentos sociais, como as 

greves operárias, movimentações urbanas e também estudantis. Tudo baseado na doutrina do 

inimigo interno. Foi criada, então, durante o auge da repressão política, a IGPM (Inspetoria 

Geral das Polícias Militares) pelo Decreto nº 61.245 de 28 de agosto de 1967, com o objetivo 

de coordenar as ações das PMs nos Estados, bem como, ressaltar o controle do Exército sobre 

elas. Como parte da transição, a Constituição de 1988 negou a cidadania aos militares e 

policiais militares. Jorge Zaverucha destaca: 

A nova Constituição descentralizou poderes e estipulou importantes 
benefícios sociais similares às democracias mais avançadas. No 
entanto uma parte da Constituição permaneceu praticamente idêntica à 
Constituição autoritária de 1967 e sua emenda de 1969. Refiro-me às 
cláusulas relacionadas com as forças armadas, polícias militares 
estaduais e da segurança pública em geral.74 

                                                 
72 LIRA, Fernanda Barreto. Op. Cit.; p. 126. 
73 - Ver o artigo 149 do Código Penal Militar de 1969, define o que é motim e revolta e as punições para tais 
crimes. “Motim: reunirem-se militares ou assemelhados (...) pena- reclusão de quatro a oito anos, com o aumento 
de um terço para os cabeças. Revolta: se os agentes estavam armados; pena- reclusão de oito a vinte anos, com 
aumento de um terço para os cabeças.” 
74  ZAVERUCHA, Jorge. FHC, forças armadas e polícia: entre o autoritarismo e a democracia (1999-
2002)- Rio de Janeiro: Record, 2005; p.59. 
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Diferentemente de outros países que passaram também por ditaduras, como no caso 

de Honduras, ao invés da polícia militar se desvincular do Exército e tornar-se uma polícia 

civil, continuou militar e também força auxiliar. A Constituição de 1988 manteve certo 

controle parcial do Exército sobre as PMs, o que diferiu o Brasil de outros países 

democráticos. Neles, estas forças são reservas, não auxiliares. Zaverucha afirma: 

O fato de forças policiais serem auxiliares do Exército é algo comum 
durante os regimes autoritários. Nas democracias, repetindo, somente 
em período de guerra é que as forças policiais tornam-se forças 
auxiliares do Exército. Em tempo de paz, o Exército é que se torna 
reserva da polícia, indo em sua ajuda quando esta não consegue 
debelar gigantescos distúrbios sociais. As democracias passam uma 
linha clara separando as funções da polícia das funções das forças 
armadas.75 

É necessário frisar que a polícia tem a função de apurar inflações penais, exercendo 

as atividades de repressão, é uma instituição de caráter civil, cujo objetivo é proteger o 

cidadão.  Já as Forças armadas, têm um caráter militar e é responsável pela segurança externa. 

Retornando a questão do direito de greve e sindicalização dos militares, enfatizando aqueles 

que atuam em âmbito estadual, a Carta Magna negou-lhes a condição de cidadão. A 

Constituição é controversa quando nega direitos fundamentais aos servidores públicos 

militares. Estes juram tributar o sangue, com o sacrifício da própria vida, no cumprimento do 

dever profissional, com o objetivo de assegurar que outros servidores e cidadãos tenham seus 

direitos preservados. Porém, ironicamente direitos e garantias fundamentais são restringidos a 

estes trabalhadores. Embora sejam legais estas restrições, não é humano, pois não respeita o 

indivíduo como ser humano, e mais uma vez a Constituição entra em contradição, devido o 

Brasil ser signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos76 

 O Brasil assumiu, perante a comunidade internacional, o 
compromisso de garantir a integridade de todas as pessoas ( no texto, 
expresso como “todo homem” – Art. 2º), tidas como livres e iguais em 
dignidade e direitos, “sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição.”77 

Diante das restrições a eles imposta, os policiais militares se sentiram também no 

direito de utilizarem o instrumento de outras categorias de trabalhadores, a greve. Homens e 

mulheres buscaram por meio de uma resistência coletiva reivindicar seus anseios às 

autoridades governamentais. Com a redemocratização surgem estes novos atores na “arena” 

                                                 
75  Idem; p.69. 
76 GUIMARÃES, Rodrigo Nascimento Lacerda. Policial Militar é Cidadão? ; p. 1-17. Artigo apresentado na 1ª 
Conferência Nacional de Segurança Pública: Brasília-DF de 27 a 30 de agosto de 2009. 
77 Ibidem; p. 6.  
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dos movimentos sociais, agora com papéis diferentes, estes terão articulações e perfil próprio. 

Assim foi o “ciclo de protestos” dos policiais militares brasileiros ocorridos em 1997 e 2001. 

Estes movimentos tiveram sua gênese no de Minas Gerais que aconteceu em junho de 1997. 

Após a greve da PM mineira, policiais de outros estados começaram a se organizar e 

mobilizar-se, dando início a uma nova forma de reivindicação, uma manifestação feita por 

militares fardados e armados. Homens que historicamente foram repressores de movimentos 

sociais e reivindicatórios desobedeceram, assim, pilares que sustentam a corporação militar, a 

disciplina e a hierarquia78. 

Santos assevera: 

A conscientização a respeito de direitos sociais não garantidos cria as 
possibilidades para se lutar por eles, mediante pressões para mudanças 
na orientação das políticas públicas. Seu oposto, isto é, contentar-se 
com a garantia de direitos individuais, representa a manutenção do 
status quo, ou seja, não há perspectivas para mudanças sociais. (...) Os 
direitos individuais são aqueles considerados fundamentais - 
relacionados à cidadania cívica e política na democracia representativa 
(direito à propriedade, igualdade perante a lei, direito de ir e vir, 
direito de expressão, livre escolha, votar e ser votado...). Sem dúvida, 
são importantes e caracterizam uma sociedade efetivamente 
democrática.79 

Embora exista certa carência de estudos no qual tratam os movimentos grevistas das 

polícias militares como sociais, Gohn inclui alguns levantes militares, como a Revolta dos 

marinheiros e a Revolta do Forte de Copacabana entre os movimentos sociais no 

Brasil.80Assim como acontece também com os movimentos sindicais, como as greves do 

ABC paulista ocorridas no final da década de 1970 e início de 198081. Correndo ainda o risco 

de equivocar-me, pelo estudo aqui desenvolvido, percebo que tanto os movimentos sociais 

como as greves são eventos desenvolvidos por força social coletiva organizada.  

 

 

                                                 
78 ALMEIDA, Juniele Rabelo de. Identidade Militar e Resistência: Soldados em Greve. Interações-Cultura e 
Comunidade, Uberlândia, Vol. 2 n. 2, p. 49-64, 2007.               
79 SANTOS, Regina Bega dos. Movimentos Sociais Urbanos. São Paulo: Editora UNESP, 2008; p. 42. 
80 GOHN, Maria da Glória. História dos Movimentos e Lutas Sociais: a construção da cidadania dos 
brasileiros. São Paulo: Editora Loyola, 1995; p.69, 75,76. 
81  SANTOS, Regina Bega dos santos. Op. Cit.; p. 10. 
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2.2. O movimento grevista da PM da Bahia ocorrido em 2001 

 

 

Um estudo desenvolvido pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômico (DIEESE)82, analisa as motivações que levaram a deflagração das greves 

ocorridas no ano de 2004. Embora este estudo tenha sido desenvolvido posteriormente ao 

movimento grevista da Polícia Militar da Bahia de 2001, auxilia a compreender as motivações 

que levaram a deflagração de movimentos grevistas. A pesquisa do DIEESE analisa os 

movimentos reivindicatórios sob dois aspectos. O primeiro tem o objetivo de identificar o 

caráter dos movimentos, estes podem ser de interesses, defensivos, de protesto e de 

solidariedade. Já o segundo procura analisar as causas específicas destes.  

De acordo com a pesquisa, a maioria das paralisações tem como principais 

reivindicações a obtenção de melhorias salariais e condições de trabalho. Levando-se em 

conta o caráter das greves, é demonstrado que a maioria das reivindicações são classificadas 

como de interesses e ainda que grande parte destas paralisações foram realizadas pelo 

funcionalismo público. Outro caráter quase que exclusivo da esfera pública é o de protesto.  

É necessário, então, entendermos o que seja esta análise quanto ao caráter das greves. 

Serão destacados três tipos, para entender que estes se relacionam com a análise do 

movimento da PM. As greves de interesse é aquela que pretende a obtenção de avanços 

trabalhistas, introduzindo novas conquistas ou buscando ampliar as já asseguradas. As de 

protesto acontecem por questões que ultrapassam o âmbito das relações trabalhistas. Já as 

greves de caráter defensivo são aquelas que combatem o descumprimento patronal de direitos 

estabelecidos por lei ou por acordo e convenções coletivas de trabalho. 

Quanto às causas e sobre os temas específicos das greves, sugiro a leitura da pesquisa 

do DIEESE para um melhor entendimento. No entanto, vale ressaltar sobre este assunto que 

parte significativa das greves promovidas por funcionários públicos, além da remuneração e 

condições de trabalho, reivindica também a implantação ou revisão de Planos de Cargos e 

Salários ou Planos de Carreira.         

Com base nesta análise entendo que o movimento reivindicatório dos policiais 

militares da Bahia, quanto ao caráter, foi de interesse, de protesto e defensivo. Como é 

                                                 
82 - DIEESE. O movimento grevista em 2004. Estudos e Pesquisas, nº12, outubro de 2005; p.p. 11-38. 
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demonstrado no estudo do DIEESE, a maioria das greves realizadas por funcionários públicos 

é por melhorias salariais, com os policiais militares não foi diferente. Uma das reivindicações 

era um reajuste de 100% no salário, eles recebiam na época cerca de R$ 600,00. O Jornal 

Tribuna Feirense destacou:  

 Há sete anos sem reajuste, o policial militar da Bahia ganha o pior 
salário do nordeste, dividindo essa posição vergonhosa com o pobre 
estado do Piauí. O governo baiano paga menos, por exemplo, que 
Sergipe, Mato Grosso e outras unidades bem menos expressivas 
economicamente, da federação (...), essa bomba cedo ou tarde iria 
explodir.83

 

Como foi visto este seria um caráter de interesse, vejamos agora por que considero 

também uma greve defensiva. Em fevereiro de 2003, quase dois anos após o movimento 

grevista de julho de 2001, o presidente da Associação Geral dos Policiais (Agepol) o capitão 

Tadeu Fernandes, na época deputado estadual pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), 

mencionou no Jornal A Tarde, outros motivos que teria gerado o movimento. Na matéria 

“Dívida antiga”, então o capitão relata: 

Em julho de 1997 várias PMs do Brasil entraram em greve. Na 
Bahia, o então governador Paulo Souto, para evitar a greve, editou 
duas leis concedendo aumento salarial para as Polícias Militar e 
Civil, escalonado em 5 níveis (GAP I, II, III, IV, V). Apesar da 
imperatividade das referidas normas jurídicas, o governador 
deixou de cumprir partes importantes da lei, o que gerou a revolta 
de julho de 2001. Em outras palavras: o governador Paulo Souto 
deixou a ‘bomba relógio’ para seu sucessor, o Sr. César Borges. 
(...). 84 

É importante lembrar que no fim do primeiro semestre de 1997 ocorreu a greve da 

PM mineira, o que vai gerar uma onda de movimentos reivindicatórios de policiais militares 

em vários estados. Na Bahia, o então governador Paulo Souto, do Partido da Frente Liberal 

(PFL), vai editar duas leis para evitar a greve e consegue, mas deixa de regulamentar partes 

importantes da lei que concede o aumento salarial. Isto será outro motivo para deflagração do 

movimento85, como é destacado acima pelo capitão Tadeu. Sendo assim, a greve de 2001 

buscou também o cumprimento de acordos e direitos garantidos por lei.  

E por que de protesto? Os policiais além de reivindicarem, também protestaram pelas 

péssimas condições de trabalho e não estavam satisfeitos com a forma que eram tratados.  Em 

entrevista a revista Isto é, o coronel da reserva José Vicente da Silva ressaltou uma série de 

fatores acumulados que fizeram eclodir os movimentos grevistas das policias militares no 

                                                 
83 Jornal Tribuna Feirense, 14 a 27 de julho de 2001. 
84 A Tarde, 07/02/2003. 
85 Ver Decreto nº 6.749 de 12 de setembro de 1997,  que regulamenta os artigos da 6º a 9º da Lei 7.145,de 19 de 
agosto de 1997, que dispõem sobre a Gratificação de Atividade Polícia Militar e dá outras providências. 
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país.86 O coronel afirmou “Os policiais acham que não estão sendo tratados como merecem, 

apesar de exercerem a mais difícil das tarefas do serviço público (...) os policiais que estão na 

rua arriscando a pele ganham menos dos que estão na mordomia, servindo em confortáveis 

gabinetes” 
87. O coronel, embora defenda uma repressão rigorosa a estes movimentos, 

reconhece as necessidades dos policiais. O mesmo assevera ainda: 

Os policiais brasileiros, principalmente da baixa hierarquia, hoje 
têm uma aguda consciência de seus direitos e de sua importância 
social e vão exigir cada vez mais respeito e reconhecimento dentro 
de suas organizações, além de remuneração compatível. Não 
atender a essas necessidades é investir num estado permanente de 
crise. Quando não há canais para a reivindicação justa, as crises 
explodem até de forma bizarras. Se não há canais para a 
demonstração de insatisfação, instala-se a perversão profissional 
pelo envolvimento em atividades clandestinas de segurança, pela 
corrupção, o mau atendimento dos cidadãos, a violência policial 
ou desordens psicofisiológicas nos policiais.88(Grifo nosso) 

 Dessa forma, com a paralisação, os PMs baianos buscavam também um tratamento 

melhor e ao mesmo tempo reivindicava “meios” para uma melhor prestação de serviço a 

sociedade, como pode ser percebida na fala do cabo José89, que participou do movimento dos 

policiais militares ocorrido em 2001 na Bahia, na cidade de Feira de Santana. Para ele o 

motivo para a greve foi a insatisfação geral. O policial destacou que: 

“O ponto principal é a insatisfação, a insatisfação dos direitos que a 
tropa tem e que na maioria os, o governo ignora, tratam o policial 
militar como verdadeiro escravo é, ignoram os direitos que eles têm a 
questão da insatisfação no geral. Por que o profissional ele não pode 
ir para rua sabendo que seus direitos são ceifados, são ignorados, 
o indivíduo tem que ter uma tranqüilidade para poder entrar 
numa viatura, para poder ta na rua fazendo o policiamento e o 
governo ignorava essa, essa condição”. (Grifo nosso) 

        O estudo do DIEESE contribuiu para identificar as motivações que levaram ao 

movimento reivindicatório dos policiais militares. Mas, é necessário ainda entender como os 

movimentos sociais se desenvolvem. Recorro, então, mais uma vez, a Maria da Glória Gohn 

com mais um conceito sobre movimentos sociais, Gohn afirma: 

                                                 
86

 A Fundação Getúlio Vargas entrevistou 23.540 policiais entre o período de 3 de dezembro de 2008 a 18 de 
janeiro de 2009, sendo 88,23% do sexo masculino e 11,77% do sexo feminino. A pesquisa                                                                                              
revelou a insatisfação da maioria dos policiais brasileiros com a profissão. Embora 87,6% considerem a 
profissão policial como “muito importante”, 72,94% estão total ou parcialmente insatisfeitos com as condições 
de trabalho, onde 41,4% admitem mudar de profissão e 9,1% acreditam que dificilmente se manterão na 
profissão. Na pesquisa foi constatado também que o aprendizado dos policiais acontece nas ruas, onde 77,24% 
dos policiais consideram o treinamento “regular” ou “ruim”.  
87 Revista – Istoé  – 25/07/2001 p. 42. 
88 SILVA, José Vicente da. Raízes da Crise. Artigo publicado no Jornal da Tarde em 19/07/2001.  
Disponível:http://WWW.josevicente.com.br/it/itart45.htm  acessado em 26/5/2011. 
89 Este é um codnome do entrevistado para preservar a identidade do entrevistado por ter participado do 
movimento de 2001 em Feira de Santana, a entrevista foi realizada em 13 de julho de 2010. 
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(...) os movimentos sociais são fenômenos históricos decorrentes de 
lutas sociais. (...) São objetos de estudos permanentes. Enquanto a 
humanidade não resolver seus problemas básicos de desigualdades 
sociais, opressão e exclusão, haverá lutas, haverá movimentos. E 
deverá haver teorias para explicá-los: esta é a nossa principal 
tarefa e responsabilidade, como intelectuais e cidadãos engajados 
na luta por transformações em direção uma sociedade mais justa 
e livre.90 (Grifo nosso) 

Dessa forma desenvolvo uma hipótese para explicar o movimento grevista dos 

policiais militares de 2001 ocorrido na Bahia. Para isso, utilizo como base a análise de Eder 

Sader sobre “quando novos personagens entraram em cena” e este recorre à forma como E.P. 

Thompson compreende a constituição das classes sociais91. Assim como Sader, meu estudo 

coloca em cena um novo sujeito, cujas ações sociais, as teorias predominantes ainda não 

propuseram explicá-las. Na concepção de Sader, a identidade do grupo é fundamental para 

reconhecer os objetivos, o autor destaca: 

Depende, em primeiro lugar, do significado daquilo que define 
determinado grupo enquanto grupo, quer dizer, sua identidade. Não se 
trata de alguma suposta identidade essencial, inerente ao grupo e 
preexistente ás suas práticas, mas sim da identidade derivada da 
posição que se assume. Tal identidade se encontra corporificada 
em instituições determinadas, onde se elabora uma história 
comum que lhe dá substância, e onde se regulam as práticas 
coletivas que atualizam. Quem são os sujeitos em questão? São 
membros de um sindicato? Militantes de um partido? Participante de 
uma comunidade de base?92 (Grifo nosso) 

São policiais militares, que ao reprimir os movimentos sociais não deixaram de ser 

influenciados também por estes. Na análise de Sader, os sujeitos são dotados ao mesmo tempo 

de autonomia e de heteronomia, ou seja, suas ações são fruto também de influências externas. 

O autor, então, prefere usar a noção de sujeito coletivo, este ,“no sentido de coletividade onde 

se elabora uma identidade e se organizam práticas, através das quais seus membros pretendem 

defender seus interesses e expressar suas vontades, constituindo-se nessas lutas”. 93 No caso 

dos PMs, com a redemocratização, apesar de eles fazerem parte de uma instituição militar 

baseada na hierarquia e disciplina, assumem o direito de reivindicar, identificando-se como 

sujeitos de direitos. Do resultado da interação entre os indivíduos, surgia assim um princípio 

de uma consciência coletiva, onde a identidade do grupo e as experiências vividas fazem com 

que, reconhecendo seus objetivos, desenvolvam estratégias e ações para alcançá-los. No 

movimento grevista dos policiais militares da Bahia, estes foram comparados a bandidos, 

                                                 
90  GOHN, Maria da Glória. Teorias dos Movimentos Sociais. São Paulo: Loyola, 1997; p. 19-20. 
91 SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos 
trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; p.44. 
92 Ibidem; p. 43-44. 
93 Ibidem; p. 54-56. 
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devido a algumas estratégias utilizadas, ou seja, a utilização de capuzes para não ser 

identificados, a revista Veja noticiou:  

A mesma arma dos bandidos ‘armados e encapuzados policiais 
ameaçam a sociedade. Isso é motim. E não pode ser tolerado 
(...). A questão central é esta: o país não pode tolerar que homens 
encarregados de manter a ordem a descumpram por eles próprios. 
Pior: funcionários armados não podem em hipótese alguma 
desafiar a autoridade que os comanda. Isso não é greve é motim – 
e quem deles participar deve ser exemplarmente punido94 (Grifo 
nosso) 

Os policiais militares entraram em cena como novos atores, protagonistas de um 

novo modo de reivindicar, um novo repertório de ação coletiva. Sem dúvida, alguns fatores 

vão ser de extrema importância para acontecimento deste evento. A politização dos praças, 

um maior grau de escolaridade, a organização destes em associações, a presença feminina, 

não esquecendo do direito a voto, vão preparar um ambiente de reivindicações, emergindo 

assim um novo sujeito social.95  Para uma melhor explicação de como se desenvolveu essa 

força social coletiva organizada, embora o estudo trate da greve dos policiais mineiro recorro   

a Almeida: 

Os praças escolheram suas estratégias de ação a partir de 
performances familiares apreendidas. Uniram-se à cultura 
grevista da cidade, instaurada na primeira década do século XX: 
Os PMs aprenderam “a fazer greve”.(...) Nesse contexto, observa-
se também, principalmente após 1988, um processo de 
reconfiguração da condição política dos praças da Polícia Militar, 
que começaram a reivindicar o status de categoria trabalhadora 
com direitos garantidos.(...) Como praças, exigiram o estatuto de 
cidadãos fardados. Falavam de um lugar que estava sendo construído, 
na liberdade de pensar e de se associar. É por que se consideravam 
cidadãos que se atribuíam o direito de reivindicar – princípio de 
igualdade política.96 (Grifo nosso) 

No dia 02 de julho na Bahia comemora-se a Independência da Bahia. Nesta festa 

cívica, no ano de 2001, policiais militares resolveram protestar sobre os baixos salários e as 

péssimas condições de trabalho. Mas, o comando da corporação resolveu aquartelar a tropa 

para evitar as manifestações no evento. No entanto, esta tentativa agravou ainda mais o 

problema e precipitou a paralisação dos policiais militares na Bahia. Três dias depois foi 

deflagrado o movimento.97 

                                                 
94  Revista Veja, 25 de Julho de 2001, p. 44. 
95 ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. Fardas e protestos (policiais militares de Minas Gerais em Greve)- Belo 
Horizonte: Segrac Editora, 2008; p. 152. 
96 Idem; p. 153-155. 
97 Jornal A Tarde. 03/07/2011, p.B2. 
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CAPÍTULO 3: POLICIAIS MILITARES NA ARENA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 

3.1 Históricos do movimento 

 

 

A promessa em 1997 de um aumento escalonado em cinco níveis (GAP I, II, III, IV) 

no governo Paulo Souto barrou uma iminente greve neste ano. Mas o não cumprimento de 

partes importantes da lei gerou uma crise de credibilidade do governo estadual junto a 

corporação. O aumento prometido pelo governador foi de 58%, este escalonado nos cinco 

níveis, porém não passou de 10% a 20%, o soldo de um soldado passou de R$ 120,00 para R$ 

135,0098. Este barril de pólvora ficou aceso até julho de 2001, vindo explodir no governo de 

César Borges do PFL, sucessor de Paulo Souto. O então presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, também fora avisado há um mês. A Revista Isto é destacou: 

Em 05 de junho, o presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu 
uma carta da Associação Nacional de Cabos e Soldados da Polícia 
Militar, que, em meio de uma lista de reivindicações, adiantava: “Não 
se pode tapar o sol coma peneira. Tanto ali quanto aqui, nunca os 
policiais civis ou militares, estiveram tão aviltados como agora”. Mais 
adiante, nas últimas linhas, a ameaça: “Acautelem-se todos, pois a 
instabilidade dos fortes provocará a revolta dos fracos”. Promessa 
cumprida.99 

    

                                                 
98 Jornal Tribuna da Bahia. 14 de agosto de 1997. 
99 Revista Istoé. 18 de julho de 2001, nº1659, p. 25. 
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 Figura 03: Policiais militares aquartelados na cidade de Salvador. 

 

 Fonte: Revista Veja, 18 de julho de 2001.     

Na época, a Polícia Militar da Bahia ganhava o pior salário do nordeste e estava há 

sete anos sem reajuste salarial. Nunca é demais lembrar que a Bahia tem uma das maiores 

arrecadações em impostos do país e é o mais rico do nordeste100. No dia 05 de julho de 2001, 

policiais militares da Bahia decretam greve após assembléia realizada no ginásio do Sindicato 

dos Bancários da Bahia, em Salvador, localizado próximo de um quartel da PM. Isto ocorreu 

após duas semanas de negociações com o governo estadual. Numa tentativa de desmobilizar 

os policiais e esvaziar a assembléia da PM, o governador autorizou no dia anterior um reajuste 

de 14%, o que não foi aceito pela corporação. Com a prisão dias antes do tenente Everton 

Uzeda Lima e do sargento Isidório Santana, líderes iniciais do movimento grevista, só fizeram 

motivar ainda mais a categoria. As principais reivindicações era um piso de R$ 1.200,00 onde 

na época eles recebiam R$ 600,00, a reintegração de 68 policiais que foram excluídos por 

estarem participando das mobilizações e a libertação dos dois líderes do movimento101.  

Na sexta-feira, dia 06 de julho, o governo reconhecia que o 5º, o 8º, e o 16º Batalhões 

estavam paralisados, na época ambos com sedes em Salvador e como um “efeito dominó” a 

                                                 
100 Jornal Tribuna Feirense, 14 a 27 de julho de 2001; p. capa. 
101 Ver Folha Online- Cotidiano- PM faz assembléia e decreta greve na Bahia- 05/07/2001. Disponível: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u32345.shtml acessado em 23/09/2010. Ver também em 
Folha Online- Cotidiano- PM da Bahia faz assembléia para discutir paralisação-04/07/2001. Disponível: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u32266.shtml acessado em 19/07/2008. 
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paralisação chegou a quase todos os Batalhões e Companhias Independentes na Bahia. A esse 

respeito a Revista Veja expressou: “Dos 29. 000 PMs baianos, só os coronéis e uns poucos 

oficiais abaixo deles não se envolveram na greve. Paralisações de policiais aconteceram 

também nas cidades do interior”.102  

 

 

3.2 A Revolta em Feira  

 

 

A cidade de Feira de Santana é um município brasileiro do estado da Bahia e fica 

localizado a 107 km de Salvador, capital baiana, tendo a BR-324 como ligação, é a segunda 

cidade mais populosa da Bahia. O município é sede da região metropolitana de Feira de 

Santana, sendo um dos principais entroncamentos de rodovias do Nordeste brasileiro, as BRs 

101, 116 e 324. Na cidade encontra-se também o Centro Industrial do Subaé (CIS), o 

Observatório Antares, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e o Primeiro 

Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM)103, este será o principal palco do movimento 

reivindicatório dos policiais militares na cidade ocorrido em 2001. Na época, o município era 

administrado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho do Partido da Frente Liberal (PFL), o 

mesmo do governador César Borges, ambos faziam parte do grupo Carlista, tendo como líder 

maior o ex-governador Antônio Carlos Magalhães. O prefeito foi um dos representantes do 

governo na cidade, como será visto mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Ver Revista Veja. 18 de julho de 2001, p.53. 
103 Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível: http://pt.wikipedia.org/wiki/Feira de Santana  acessado em 
09/08/2011. 
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Figura 04: PMs aquartelados em Feira de Santana, tendo à frente na foto além dos vereadores, o primeiro na 

foto sendo o empresário Fernando Torres e os três últimos policiais militares da reserva remunerada.  

 

Fonte: Jornal Tribuna Feirense, 14 de julho de 2001. 

Em Feira de Santana, onde este estudo procura privilegiar, a greve da PM em um 

primeiro momento não obteve êxito, isto aconteceu devido uma estratégia utilizada pelo então 

comandante do 1º Batalhão o tenente coronel Pedro Boaventura. Na quarta-feira dia 04 de 

julho data marcada para assembléia em Salvador para decidir a deflagração do movimento, o 

comandante do batalhão convocou os policiais para as “paradas” que iriam ocorrer nas 

companhias, sob o pretexto de apresentar resultados nas negociações com o governo. Com 

isto ele conseguiu que a maioria da tropa de Feira de Santana não participasse da assembléia e 

aderisse o movimento neste dia, seria sua única vitória nesse processo.104Uma semana depois, 

no dia 11 de julho, quarta-feira, policiais militares tomaram o 1º Batalhão e impediu que 

viaturas saíssem, foi um momento tenso entre o comando e os PMs, neste dia se iniciou o 

aquartelamento dos policiais em Feira de Santana.105Um dos principais líderes e mentores do 

movimento foi, o então vereador, capitão Germano Correia (Destaque na Figura 04), o qual 

                                                 
104 Jornal Tribuna Feirense. 14/07/2001; p. 04. 
 
105 Jornal Folha do Estado. 18 de julho de 2001; p. 11. 
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assumiu e liderou o movimento grevista na cidade de Feira de Santana, o Jornal Tribuna 

Feirense destacou: 

Noite de quarta-feira, (...) o capitão Germano Correia, da reserva da 
Polícia Militar desde que ocupou uma vaga na Câmara Municipal, 
elegendo-se como vereador pelo PTB, assumia o comando do 
movimento grevista da PM em Feira de Santana. ( ... ) Na noite em 
que os PMs resolveram aderir ao movimento, o repórter Ney Silva, o 
único a acompanhar toda assembléia deparou-se, por volta das 23 
horas, com o comandante Boaventura chegando ao 1º BPM. Foi uma 

imagem marcante, relatou o repórter do Acorda cidade,106( ... ) O 
sisudo comandante, que vinha incorporando muito bem o discurso de 
seus superiores do comando geral e se mostrava intolerável ao 
movimento, constatava homens encapuzados, uma tropa que não lhe 
respondia ao comando. Trancou-se em seu gabinete, onde passou 
certamente uma das mais longas e tenebrosas noites de sua vida. (...) 
manhã seguinte, viu que não era pesadelo, era real. Sua tropa, 
aquartelada, atendia as orientações do capitão Germano. Não iria às 
ruas, nem para cumprir a “operação tartaruga” dos últimos dias. Nem 
permitiria a saída de viaturas. Mas tarde, impediria o funcionamento 
dos módulos. 107 

Com fortalecimento do movimento dos policiais, a greve estimulou outras categorias 

a paralisarem também suas atividades, primeiramente o Corpo de Bombeiros e policiais civis. 

Depois os policiais rodoviários federais, vigilantes, funcionários das secretarias estaduais de 

educação, saúde e justiça. Sem policiamento nas ruas os transportes coletivos deixaram de 

circular, os alunos ficaram sem aulas e o comércio fechou suas portas, assim como as 

agências bancárias, o poder municipal decretou ponto facultativo e houve correria nas ruas, a 

maioria da população então ficou em suas casas com medo da violência. Para agravar a 

situação os presos do Presídio Regional de Feira de Santana se rebelaram na tarde da sexta-

feira 13 de julho. Os rebelados exigiam revisão das penas e afastamentos de quatro agentes 

penitenciários, um detento foi assassinado pelos colegas e três agentes foram feitos reféns. No 

final da tarde do dia 14 de julho os agentes penitenciários são libertados e termina a rebelião 

no Conjunto Penal de Feira de Santana.108 Os policiais militares que trabalhavam no Presídio 

Regional não aderiram o movimento como destaca em entrevista para Jornal Tribuna Feirense 

o capitão Germano Correia: 

 

                                                 
106 Programa matinal da Rádio Sociedade de Feira de Santana que tem como âncora o radialista Dilton Coutinho. 
107 Jornal Tribuna Feirense. Sábado, 14/07/2001; p. 04. 
108 Ver Folha Online- Cotidiano- Presos rebelados em Feira de Santana(BA) exigem revisão de penas 
14/07/2001. Disponível: HTTP://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u32972.shtml   acessado em 
23/09/2010; e ver também Folha Online- Reuters- Termina rebelião na cadeia de Feira de Santana, na Bahia 
14/07/2001. Disponível: HTTP://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u3483.shtml acessado em 
19/07/2008. 
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100% dos serviços estão paralisados, à exceção do presídio, onde 
estão elementos perigosos que nós mesmos, os policiais, mandamos 
para lá e não queremos vê-los soltos nas ruas, o que jogaria nosso 
trabalho por água abaixo. Os bombeiros estão aquartelados, mas em 
caso de necessidade, entrarão em ação para salvar vidas.109                                   

Conforme um jornal da cidade, parece que o dia mais tenso do movimento foi o da 

sexta-feira 13. Diferentemente do comandante do Corpo de Bombeiros de Feira de Santana, 

que na época era o tenente-coronel Teles, este embora fosse contrário a paralisação, respeitou 

os grevistas. Já o comandante do 1º Batalhão da PM o tenente-coronel Boaventura, não 

aceitou aquela situação e tentou rechaçar o movimento sem sucesso. Em entrevista ao 

programa Acorda-Cidade o comandante reagiu de maneira que surpreendeu a sociedade 

feirense, mostrando total desequilíbrio com a situação vivida. Foi noticiado: 

Visivelmente nervoso, o comandante telefonou duas vezes para o 
programa. Na primeira delas, cogitou “abrir fogo” contra os grevistas, 
caso tentassem invadir seu gabinete. Estava acompanhado de vários 
oficiais e de duas dezenas de outros policiais, segundo ele, da sua 
segurança pessoal. Na segunda intervenção o linguajar continuou 
áspero e ele falou em “derramamento de sangue”. (...) Na tropa, a 
repercussão do pronunciamento de Boaventura foi muito ruim. 
“Assume major Joaldo! Assume major Joaldo!” gritava um grupo de 
policiais, pedindo que o subcomandante do 1º BPM passasse a dirigir 
a corporação. Joaldo, um homem calmo e bem relacionado com os 
colegas, manteve-se sereno em toda agitação.110                                               

Após o movimento, o comandante procurou justificar suas palavras, alegando que se 

não fizesse aquele pronunciamento poderia acontecer coisas imprevisíveis. Porém, tantos os 

jornalistas que cobriam o evento, como os âncoras dos principais programas matinais não 

concordaram com Boaventura. Entenderam que foi uma atitude de desequilíbrio, o 

pronunciamento infeliz do tenente-coronel que ocasionou pânico entre os familiares dos 

policiais. O presidente da Associação de Cabos e Soldados, o cabo Vieira, afirmou que a 

declaração do comandante irritou os policiais militares. O tenente-coronel declarou que estava 

sob a proteção em seu gabinete, de PMs de cidades vizinhas e insinuou que os policiais 

rebelados poderia atacar seu gabinete, algo que segundo o cabo Vieira, ninguém cogitou essa 

possibilidade.111 Ainda sobre o comportamento do comandante do 1º BPM, o capitão 

Germano Correia afirmou: 

Ele fez com que os policiais se sentissem ofendidos, ao afirmar que a 
tropa estava “adestrada”. O que houve foi que esperamos o momento 
oportuno para fazer o movimento, para fazer a manifestação e, neste 

                                                 
109 Jornal Tribuna Feirense.  14/07/2001; p. 04. 
110 Jornal Tribuna Feirense.  21/07/2001; p. 03. 
111 Ver Jornal Tribuna Feirense. Sábado, 21/07/2001; p. 03. 
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processo, o meu papel tem sido o de servir de caixa de ressonância da 
vontade dos policiais, pelo fato de ser agente político.112 

Na noite da sexta-feira o governador da Bahia César Borges fez um pronunciamento 

em rádio e TV. Neste, relatou a situação de intranqüilidade que a população baiana vivia, 

devido ao movimento grevista da Polícia Militar. Dizia que reconhecia o direito dos policiais 

reivindicarem melhores salários, mas que o governo não tinha condições de atender por 

questões financeiras.  Ao mesmo tempo destacava que o movimento era ilegal e atendia a 

interesses de políticos que agiam contra a lei e promovendo desordem. O governador 

informou também a sociedade baiana que havia solicitado ao governo federal o auxílio do 

Exército brasileiro para manutenção da ordem pública, por fim agradeceu ao presidente da 

república, ministro da defesa, aos comandantes do Exército e conclamou a todos policiais 

voltarem ao trabalho.113 Primeiramente os soldados do Exército começaram a patrulhar a 

cidade de Salvador e posteriormente as cidades do interior. 

Em Feira de Santana os soldados do 35º Batalhão de Infantaria além de patrulhar o 

centro da cidade apoiaram também nos semáforos os agentes de trânsito da prefeitura.114 O 

prefeito da cidade José Ronaldo de Carvalho que era do mesmo partido do governador, foi ao 

batalhão da PM acompanhado com deputados da situação para tentar ajudar nas negociações. 

É importante lembrar que na Câmara de vereadores da cidade havia na época três vereadores 

policiais militares, eram eles, o sargento Joel, o major Moacir e o capitão Germano, ambos 

faziam parte da situação. No entanto o capitão Germano Correia, segundo a imprensa, foi o 

que liderou o movimento e entrou em choque com o prefeito, o governo do Estado e o 

comando da Polícia Militar da Bahia. Quais os motivos levaram então o capitão vereador 

assumir estes riscos? Na época especularam interesses políticos, onde Germano poderia se 

candidatar a uma vaga na Assembléia Legislativa, o mesmo em entrevista não afirmou, mas 

também não negou, afirmou: 

Participo do movimento em função de três aspectos: o primeiro por 
ser cidadão e me posicionar contra a injustiça do governo. Segundo, 
por ser membro da corporação. E terceiro, por ser um agente político. 
Seria omissão de minha parte não representar e não tornar públicas as 
frustrações que os policiais não poderiam exteriorizar. 115 

                                                 
112 Em entrevista ao Jornal Tribuna Feirense. Sábado, 14/07/2001; p. 04. 
113 Folha Online- Cotidiano- Governador faz pronunciamento na TV sobre greve de policiais na Bahia 
13/07/2001. Disponível: HTTP://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u32936.shtml  acessado em 
23/09/2010. 
114  Ver Jornal Folha do Estado. 18 de julho de 2001; p.11. 
115 Em entrevista Jornal Tribuna Feirense. Sábado 14/07/2001; p.04. 
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Certamente o movimento grevista de Feira de Santana possuía outros líderes, por 

exemplo, havia na cidade duas entidades que representavam a categoria dos praças, devido a 

proibição dos PMs sindicalizar-se, as associações tinham a finalidade de representarem seus 

associados. Mas, nem todos os policiais eram associados e por existirem duas entidades, 

percebeu-se não haver um consenso entre elas. A primeira era a Associação de Cabos e 

Soldados presidida pelo cabo Vieira e a segunda a Associação dos Policiais Militares de Feira 

de Santana tendo como presidente o Sargento Ladislau do Vale. Porém estes não assumiram 

os riscos de ser o interlocutor dos policiais em greve. Embora eles fossem presidentes das 

associações, isto não os isentava de responder disciplinarmente. Germano também poderia ser 

alcançado pelo Regulamento Disciplinar da PM, mas o oficial talvez possuísse uma situação 

mais cômoda que os outros, pois além de capitão, era também odontólogo e vereador, talvez 

isto tenha sido o determinante.116 O certo é que vários participantes do movimento buscaram 

obter dividendos políticos, muitos se candidataram nas eleições de 2002, inclusive o capitão 

Germano, mas não obteve êxito, contudo o sargento Isidório, um dos percussores da 

paralisação foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) com expressiva 

votação. Diferentemente do movimento mineiro onde o fator religioso foi importante117 para 

consolidação das lideranças na Bahia o que parece a religião não teve a mesma importância, 

embora o sargento Isidório fosse evangélico. Em Feira de Santana, o determinante para 

liderança do movimento parece que foi o fator político, ou seja, o mandato político, pois o 

vereador Germano Correia era um dos representantes da classe na Câmara de Vereadores. 

Recorro mais uma vez a Maria da Glória Gohn, quando a socióloga afirma que todo 

movimento social é político, “não confundir com partidário”.118 

                                                 
116 Idem; ver também Jornal Tribuna Feirense. Sábado, 21/07/2001; p. 03 e Jornal Folha do Estado. 17 de julho 
de 2001; p.08. 
117 ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. Fardas e protestos (policiais militares de Minas Gerais em Greve)- Belo 
Horizonte: Segrac Editora, 2008; p. 111-113. 
118 GOHN, Maria da Glória. Teorias dos Movimentos Sociais. São Paulo: Loyola, 1997; p. 252. 
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Figura 05: O Exército patrulhando as ruas de Feira de Santana e Sargento Ladislau à esquerda na frente do 1º 

BPM. 

 

 

Fonte: Jornal Folha do Estado, 17 de julho de 2001. 

No dia 14 de julho, sábado, os policiais continuaram em greve, mas resolveram 

colocar 30 por cento do efetivo policial de serviço nas ruas, cinco viaturas começaram a 

circular em Feira de Santana e alguns módulos policiais começaram a funcionar. O ambiente 

começou a ficar menos tenso, os PMs embora permanecessem aquartelados decidiram tirar as 

máscaras, isto ocorreu devido a um acordo com o governo do Estado, que  prometeu não 

haver punições, porém por cautela a maioria não permitiu ser fotografados nem filmados 

(Figura 05). O capitão Germano viajou para Salvador no dia 16 de julho, onde se reuniu com 

os outros comandos de greve para decidir os rumos do movimento, o sargento Ladislau 

asseverou: 

Manteremos o acordo que fizemos com o governo do Estado, mas se 
não formos atendidos, iremos voltar a parar tudo, como antes. 
Estamos aguardando a decisão da reunião para decidirmos se 
continuamos em greve ou retornaremos ao trabalho.119 

Depois de 13 dias em greve e após várias reuniões do comando de greve com o 

governo do Estado sem chegar a um acordo, a categoria se reuniram em assembléia na quarta-

feira dia 18 e decidiu voltar ao trabalho. O fim da greve foi definido já na terça-feira, mas não 

houve um consenso entre as lideranças, alguns defendiam a continuação da greve, por fim 

ficou decidido retornar ao trabalho e não aceitar as propostas do governo baiano. O governo 

da Bahia divulgou em nota que a recusa da proposta caracterizava manipulação política, pois 

dos 26 itens em pauta 24 foram atendidos, no entanto, a principal reivindicação não fora 

                                                 
119 Jornal Folha do Estado. 17 de julho de 2001; p.08. 
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atendida. Após várias discussões um reajuste salarial de 33%, o governo ofereceu 21% 

escalonado em 10% em agosto, 5% em janeiro e julho de 2002. O sargento Isidório Santana 

que fora libertado na segunda-feira 15 de julho, com o tenente Everton Uzêda, considerou que 

o oferecido pelo governo eram “migalhas” e os policias não deveriam aceitar. Então, os 

policiais encerraram o movimento e não assinaram o acordo proposto pelo governo, segundo 

os grevistas isto era apenas uma trégua até janeiro de 2002, tempo dado ao Governador para 

atender as demais reivindicações. 

 

3.3 Depois da tempestade 

 

 

Assim como em Salvador, em Feira de Santana a greve acabou na quarta-feira. Na 

quinta-feira os líderes do movimento se reuniram para decidir o destino para as doações de 

alimentos feitas pela população que não sua maioria apoiou o movimento. Embora o aumento 

almejado não tenha sido conseguido, parece que o apoio popular lavou a alma dos policiais, 

foi como reconhecessem sua importância. Mas ocorreu também a reciprocidade por parte de 

policiais. Um dos principais líderes da paralisação dos PMs, o sargento Isidório, fez uma 

declaração que certamente foi decorrente dos momentos vividos por ele e o tenente Everton 

Uzêda, os quais teriam sido torturados quando estavam presos. De igual modo, pode-se 

mencionar aqueles que participando do movimento sentiram a pressão psicológica por parte 

do governo, sorte, por não sentir também a violência dos cassetetes. Para o sargento uma das 

maiores conquistas foi a conscientização sobre determinados aspectos do trabalho policial, 

garantiu que a PM na Bahia não iria atacar mais estudantes e trabalhadores nas manifestações 

democráticas como já fez em inúmeras oportunidades, infelizmente esta consciência não deve 

ter chegado a todos.  

O cabo José120 que participou do movimento reivindicatório de 2001, falou o que foi 

para ele a principal conquista e também as conseqüências com o fim da greve: 

“A principal conquista foi o próprio reconhecimento da sociedade, 
mesmo a Polícia Militar sucateada, mesmo a Polícia Militar sem os 
meios necessários para poder fazer um bom policiamento, ela é 
necessária. Então abriu o olho pra o cidadão perceber que não adianta 
criticar, não adianta achar que o policial, que a instituição não tem 

                                                 
120  Este é um codenome para proteger a identidade do entrevistado. 
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importância, por que na verdade ela tem, se ela não existisse ou se ela 
não existir com certeza o caos que hoje agente vive seria bem pior. E 
as conseqüências foi alguns profissionais como eu que vivem até 
hoje esta questão de ter que ser penalizado, o estado quer fazer a 
todo custo. Passando por cima de qualquer direito que o indivíduo 
tem de se defender e fazer reivindicação, o estado quer punir e 
agente vive sob este fantasma, o fantasma da punição, o fantasma 
da demissão, isso na verdade é a maior conseqüência que acabou 
atingindo alguns profissionais, como eu. (...) A própria sociedade 
percebendo que agente tinha o direito de fazer esta reivindicação ia 
para o batalhão no sentido de nos dar apoio logístico, pra lá era levado 
alimentos, pra lá era levado lençóis, cobertores. Então no primeiro 
momento a sociedade entendeu que era necessário, que era justo que 
uma instituição que perde tantos profissionais no dia a dia tivessem 
realmente essa condição de fazer esta reivindicação. Acho que o 
momento marcante foi este, nos primeiros dias a união de todos lá 
dentro da instituição, dentro do batalhão e a própria comunidade que 
ia nos visitar.”121 

Como pode ser constatado na fala do cabo José, com o término da greve a promessa 

do Governador de não punir os rebelados não foi cumprida, logo após o comando do batalhão 

começou a caça dos “culpados” pelo movimento reivindicatório. Em Feira de Santana, oito 

policiais foram processados pelo Ministério Público Militar, o qual, segundo o cabo José 

alegou que o Estado da Bahia mais especificamente as cidades de Salvador e Feira de Santana 

viveram momentos de caos, no 1º batalhão os responsabilizados foram aqueles considerados 

os principais líderes, o cabo relata que eles foram pegos de surpresa: 

“Na verdade foi uma surpresa, por que logo após o término do 
evento greve, que na verdade é um movimento de reivindicação 
por melhores condições de trabalho dos policiais militares. É, fui 
informado por alguns companheiros que estavam de serviço no quartel 
que havia uma espécie de relação no mural do batalhão, até como uma 
forma de mostrar aos outros companheiros que aquilo que ocorreu não 
era mais para ocorrer e constava o meu nome e de outros 
companheiros, sob a alegação de que teria que ter responsabilidades, 
alguém teria que ser responsabilizado com relação ao dano que a 
sociedade como um todo sofreu em conseqüência da paralisação dos 
policiais naquela época”.122 

O policial continua e fala da sua situação: 

“Na verdade eu tive a sorte e azar ao mesmo tempo de quando o 
movimento aconteceu, está no quartel de serviço. Então isso mim 
trouxe uma conseqüência que até hoje eu carrego que é a questão de 
ter que ta respondendo este processo que parece que não tem fim, já 
que se trata de um crime militar ele não existe anistia, ele não 
prescreve. Então a gente vive com este fantasma o tempo todo, 
achando que tem que ter solução e essa solução parece que não chega. 
Então a minha condição nesse movimento é de viver com este 
tormento e acabar vendo os familiares que estão à minha volta 

                                                 
121 Entrevista realizada em Feira de Santana, no dia 13 de julho de 2010. 
122 Idem. 
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também sofrendo por que a gente não consegue encontrar o fim da 
caminhada”.123 

Percebe-se nas palavras do cabo o choque de identidade, o conflito entre o militar e o 

cidadão, a vontade do policial militar de reivindicar e desabafar contra as injustiças vividas, 

esta mesma vontade choca-se com o medo de ser punido. Por que embora policiais militares 

tenham abalado os principais pilares da instituição que são a hierarquia e disciplina, eles 

tinham consciência que as conseqüências poderiam ser sérias, além de responderem 

administrativamente pelo RDPM, onde a principal punição é a exclusão, eles poderiam ser 

responsabilizados também pelo Código Penal Militar. Os policiais vencendo seus receios 

decidiram mostrar no movimento suas insatisfações e reivindicar seus anseios. 

Quando foi feita a entrevista com o cabo José no dia 13 de julho de 2010, já havia 

sido sancionada pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei nº 12.191 que 

concedeu anistia aos policiais e bombeiros militares que foram punidos em suas corporações 

por participar de movimentos reivindicatórios. A Lei anistia tanto as punições administrativas 

como as penais e os estados contemplados por ter havido movimentos reivindicatórios foram 

Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa 

Catarina e Distrito Federal. No entanto na data da entrevista, o governo do Estado da Bahia 

não havia se pronunciado ainda sobre a lei, por isso a “agonia” do entrevistado. Porém, hoje o 

processo de anistia na Bahia já teve início, entretanto, dos excluídos, cinco policiais militares 

ainda não foram reintegrados. Sendo eles os sargentos José Lourenço Dias, Donovan Soares, 

Cristiano Oliveira e os soldados Luís Marinho e Marco Prisco. A reintegração dos policiais 

foi uma promessa de campanha do Partido dos Trabalhadores (PT), nas eleições de 2006 

quando foi eleito o governador Jaques Wagner, os policiais não entendem por que a promessa 

de reintegrar os grevistas não foi cumprida na sua totalidade.124 

As paralisações de policiais militares em vários estados, além de causar pânico nas 

populações destes, preocuparam também os governantes e comandantes destas instituições. 

Nunca é demais lembrar que os homens e mulheres destas corporações são responsáveis de 

manter a ordem pública por meio do policiamento ostensivo, quando ocorrem estas 

paralisações a sociedade fica a mercê da marginalidade. Existe também outro agravante em 

relação a esta categoria: os movimentos reivindicatórios são compostos de homens e mulheres 

armados, dessa forma tornando-se uma ameaça para o próprio Estado. 

                                                 
123 Idem. 
124 Jornal A Tarde de 03/07/20011.  Salvador  p.B2. 
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É importante perceber que mesmo com medo das exclusões, os regulamentos 

disciplinares destas instituições e o Código Penal Militar não foram suficientes para evitar 

estes movimentos; seria preciso então outros meios de controle, estratégias para controlar a 

tropa. Como o foco deste estudo é o evento da polícia baiana, destaco algumas estratégias 

com objetivos principais de controlar, dividir e desmobilizar os policiais. 

Decorrente dos movimentos que ocorreram na corporação, foram necessárias 

mudanças na instituição, as principais instalações físicas da Polícia Militar eram os quartéis, 

ou seja, batalhões125, Neves então afirma: 

(...) visando prestar um serviço mais eficiente à população, acabaram-
se, com as instalações físicas de quase todos os batalhões, criando-se 
assim as Companhias Independentes na Polícia Militar. Com este 
tipo de policiamento, a corporação passou a ter uma área de 
abrangência muito maior para prestar os serviços à comunidade. 
Assim, em quase todos os bairros de Salvador e cidades do interior do 
Estado da Bahia existem Companhias Independentes e alguns poucos 
batalhões que foram preservados como o do Centro Histórico, o de 
São Joaquim, o de Guardas, na Capital e no interior o batalhão de 
Ilhéus, Itabuna, Barreiras, procurando assim estender o serviço de 
segurança pública a todas as comunidades baianas. A mudança da 
estrutura de batalhão para companhia teve como objetivo, 
aumentar a área de autuação e a mobilidade na prestação de 
serviço à coletividade, tornando mais viável o funcionamento da 
organização policial militar.126   

Certamente um dos objetivos da criação das Companhias Independentes, instalando 

estas estruturas físicas em comunidades baianas, foi tornar a Polícia Militar mais eficiente, 

mas entendo que não foi só isso. Com o fracionamento dos batalhões em CIPMs127 o efetivo 

policial militar também foi fracionado. Antes, todas as Companhias funcionavam em um 

mesmo local, o batalhão, onde havia parada128 na última sexta-feira do mês e com isso uma 

maior integração entre policiais. Com as Companhias Independentes o efetivo diminuiu, 

assim como, a integração entre policiais. Nestas novas estruturas existem muitos policiais que 

nem se conhecem, ou por não trabalharem na mesma escala de serviço, ou por fazerem parte 

de outras Companhias. Com um número de policiais menor tornou-se, então, mais fácil de 

controlar; sendo assim, uma frase talvez adequada fosse “dividir para controlar”. Juniele 

Almeida lembra: 

                                                 
125 NEVES, Genivaldo Silva das. A presença da policial feminina com características afro-descendentes na 
Polícia Militar da Bahia. Dissertação (Mestrado). Salvador: UFBA, 2008; p. 22. 
126  Idem; p. 22-23. 
127  Abreviatura de Companhia Independente de Polícia Militar. 
128  Reuniões, onde os policiais militares quase sempre como no Exército ficam em dispositivo de desfile 
marcial. 
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A hierarquia classifica os militares em patentes por meio da relação de 
comando/obediência, na qual cada um tem seu lugar. (...) Em uma 
instituição hierarquizada como a Polícia Militar, normas e regras 
(como o RDPM) são produzidas para controlar o comportamento dos 
participantes, pois quanto mais se quer controlar as influências 
externas, tanto mais regulamentos e cargos surgem para garantir 
o controle.129 

 

Figura 06- Organograma antigo da Estrutura Organizacional da PM-BA130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Organograma da Estrutura Organizacional da Polícia Militar da Bahia131 

                                                 
129 ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. Fardas e protestos (policiais militares de Minas Gerais em Greve)- Belo 
Horizonte: Segrac Editora, 2008; p. 56. 
130 Fonte: FREDERICO, Vicente. Um caso de polícia: reorganização, capacitação profissional e polícia 
comunitária na PM da Bahia. Salvador: Escola de Administração da UFBA, 1999; p.171. 
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Concordando com Almeida, foi isto que ocorrera na PMBA, com as CIPMs foram 

criados mais cargos para os Oficiais Superiores e com isso também mais controle, isto pode 

ser constatado comparando o Organograma antigo (Figura 06) e o Organograma atual (Figura 

07). Quando a principal estrutura física da PM era o batalhão, este era comandado por um 

tenente coronel e um major era o subcomandante, já as Companhias quando faziam parte dos 

batalhões eram comandadas por capitães. Com a implantação das Companhias Independentes, 

os comandantes destas serão majores e os subcomandantes capitães. Como pode ser visto na 

(Figura 07), foram criadas ainda outras novas estruturas e com isso mais cargos, entre estas 

estão os Comandos de Policiamento, que serão comandados por um coronel e os 

subcomandos exercidos por um tenente coronel. No caso dos CPRs (Comandos de 

Policiamento Regionais) cada um ficou responsável de comandar uma região, ou seja, norte, 

sul, leste e oeste. Anteriormente a PMBA eram composta por apenas dois Comandos de 

                                                                                                                                                         
131 Fonte: NEVES, Genivaldo Silva das. A presença da policial feminina com características afro-
descendentes na Polícia Militar da Bahia. Salvador: Dissertação (Mestrado). UFBA, 1999. p. 25. 
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Policiamento, o CPC (Comando do policiamento da Capital) e o CPI (Comando do 

Policiamento do Interior)132, atualmente são sete, sendo 03 na capital e 04 no interior.  

Com o aumento da violência, intensificou-se a criação de Companhias 

Especializadas. Na Bahia além do Batalhão de choque e outras cinco unidades especializadas 

da região metropolitana, foram criadas novas unidades especializadas no interior do Estado, 

que atualmente são chamadas de CIPEs (Companhias Independentes de Policiamento 

Especializado), designando suas especialidades: Caatinga, Litoral norte, Cerrado, Cacaueira e 

a mais recente, Pólo. No passado, estas tropas especializadas ficavam de prontidão para ajudar 

nos casos mais graves como assaltos a bancos, rebeliões em presídios, resgatar reféns, entre 

outros. Atualmente estão no dia a dia, executando o policiamento ostensivo para combater a 

criminalidade que aumentou ainda mais. Com o tráfico de drogas, os traficantes se armaram 

com armamento mais pesado para defender seus territórios e também fazer frente ao Estado, 

já que os policiais “comuns, sozinhos, não tinham condições de lidar com esta situação, as 

tropas especializadas vieram às ruas reforçar o policiamento.133 

No entanto, entendo que estas tropas são usadas também como forma de desagregar 

os policiais. Como isso ocorre? Todos os policiais que fazem parte de uma tropa especializada 

devem ser submetidos a um curso específico, quando se inicia a desconstrução da identidade 

antiga e a construção de uma nova identidade. Uma nova concepção de ver o mundo, isto faz 

com que eles enxerguem de forma diferente os outros policiais vistos por eles como 

“convencionais”. A frase do capitão Nascimento, personagem do ator Wagner Moura no filme 

Tropa de Elite134, frisa bem esta idéia: “nossa farda não é azul, nossa farda é preta”, fazendo 

uma comparação da farda dos policiais da PM carioca, aqueles tidos como convencionais que 

usam o uniforme azul e a do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) que usam o 

preto. No filme os policiais que usam azul são corruptos e os que usam o preto são honestos. 

Os uniformes, braçais e símbolos como o da faca na caveira do Bope são formas também de 

                                                 
132  ARANHA, Roberto. Legislação Policial Militar, 3ª edição.  Bahia: Editora Garamond, 1996, p. 14-15. Ver 
também FREDERICO, Vicente. Um caso de polícia: reorganização, capacitação profissional e polícia 
comunitária na PM da Bahia. Salvador: Escola de Administração da UFBA, 1999; p.171-180. 
133 Ver reportagem de SOUZA, Fátima,  WEINGRIL, Nina, MENEZES, Elisa e SUZUKI, Natália. A Tropa 
Revelada. Revista Superinteressante. São Paulo, PP 60-68, edição 245, novembro de 2007; ver NEVES, 
Genivaldo Silva das. A presença da policial feminina com características afro-descendentes na Polícia 
Militar da Bahia. Dissertação (Mestrado). Salvador: UFBA; p. 22; ver Blog Abordagem Policial. 
Reestruturação da PMBA. Disponível: hhtp://WWW.abordagempolicial.com/2008/12/reestruturao-da-
pmba.html acessado em 8/12/2008 e no site: WWW.pmba.ba.gov.br.  
134 O filme Tropa de Elite, direção de José Padilha, lançado em 2007. Tendo como atores principais Wagner 
Moura, Caio Junqueira, André Ramiro e Milhem Cortaz. O filme é baseado no livro “Elite da tropa” de Luiz 
Eduardo Soares, a trama nos dar condições de saber como é construída a identidade dos policiais que fazem parte 
das tropas especializadas. 
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identificar e diferenciar estes policiais. Penso, também, que estas tropas têm outro objetivo: o 

de reprimir os movimentos reivindicatórios das próprias polícias, como ocorreu em 1997 no 

movimento mineiro com a Forleg (Força de Legalidade) que tentou impedir as manifestações, 

sem sucesso.135Um fato mais recente, foi a invasão dos policiais militares do Bope no dia 04 

de junho de 2011 ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros, no centro da cidade do Rio de 

Janeiro, onde bombeiros e familiares reivindicavam melhores condições de trabalho e 

aumento salarial. Foram usadas bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio, após a invasão 

vários bombeiros foram presos.136 Logo, a meu ver, estas foram as principais estratégias 

desenvolvidas pelo governo do Estado e comando da PMBA, nas quais além dos objetivos 

apresentados por eles, estão também contidos o de desmobilizar, dividir e controlar a tropa.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
135  ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. Fardas e protestos (policiais militares de Minas Gerais em Greve)- Belo 
Horizonte: Segrac Editora, 2008; p. 86-87. 
136 Ver Diário do Nordeste, Bope invade quartel e prende bombeiros. Disponível em 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=992364 acessado em 20/08/2011. 
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                                           CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa em tela buscou maior conhecimento sobre a organização denominada 

Policial Militar e sua cultura, especialmente os policiais militares da Bahia que realizaram um 

movimento grevista em 2001, com foco nos acontecimentos na cidade de Feira de Santana. 

Embora vivamos em uma sociedade democrática e as Polícias Militares sejam instituições que 

tenham uma função tipicamente civil, o militarismo ainda é usado como forma de controlar 

determinadas corporações, grupos ou indivíduos que se rebelem contra ordem estabelecida. 

Foi tratado da cultura da Policia Militar, o aprendizado, hierarquias e disciplinas. Também foi 

observado que é vedado aos homens e mulheres destas instituições, o status de cidadãos, 

criando-se a estes um conflito de identidade entre o policial militar/cidadão. Apesar de 

viverem num país tido como democrático, os praças ao entrarem na corporação, fazem um 

juramento de tributarem o próprio sangue na defesa de terceiros, entretanto, direitos 

fundamentais a todos os cidadãos brasileiros são vedados a eles. No aspecto legal, esta 

vedação viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já que o Brasil é signatário, fere 

desta forma a questão humana dos policiais militares que muitas vezes é esquecida. 

 Na Bahia, após o descaso por parte do Governador em não atender os pleitos da 

categoria e cumprir as leis que concedia direitos aos policiais militares, estes ingressaram num 

movimento grevista em 2001, com o objetivo de pressionar o governo do Estado baiano a 

atender as reivindicações e cumprir o que já estava escrito.  

Os policiais militares ao reprimir os movimentos sociais, não deixaram de ser 

influenciados também por estes. Utilizando-se de alguns autores, pode-se enfatizar esses 

sujeitos dotados de determinada autonomia e de heteronomia, ou seja, suas ações são fruto 

também de influências externas. O autor Eder Sader usa a noção de sujeito coletivo, este “no 

sentido de coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas através das 

quais seus membros pretendem defender seus interesses e expressar suas vontades, 

constituindo-se nessas lutas”. 137  

                                                 
137 SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos 
trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; p. 54-56. 
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No caso dos PMs, com a redemocratização, apesar deles fazerem parte de uma 

instituição militar baseada na hierarquia e disciplina, assumem o direito de reivindicar, 

identificando-se como sujeitos de direitos. Do resultado da interação entre os indivíduos, 

surgia assim um princípio de uma consciência coletiva, quando a identidade do grupo e as 

experiências vividas fazem com que reconhecendo seus objetivos, desenvolvam estratégias e 

ações para alcançá-los.  

Os policiais militares entraram em cena como novos atores, protagonistas de um 

novo modo de reivindicar, um novo repertório de ação coletiva. Sem dúvida, alguns fatores 

vão ser de extrema importância para o acontecimento deste evento. A politização dos praças, 

um maior grau de escolaridade, a organização destes em associações, a presença feminina, 

não esquecendo do direito a voto, que vão preparar um ambiente de reivindicações, 

emergindo assim um novo sujeito social. 

Deu-se destaque a oposição de segmentos da sociedade que se manifestaram contra o 

movimento grevista dos policiais militares, a exemplo da imprensa local e também nacional. 

Alguns defenderam punições exemplares, para que estas paralisações de policiais militares 

não tornassem a acontecer. No entanto, quase sempre reconhecem as carências destes 

trabalhadores e costumam defender melhores salários e condições de trabalho para esta 

categoria que os governantes quase sempre, também não atendem ou não entendem estas 

necessidades. Foi também ressaltado mudanças na organização após o movimento grevista, 

apontando criação de novos grupos especiais de repressão e de controle. 

A situação enfrentada pelos policiais militares não é apenas por uma remuneração 

digna, mas também, um investimento na valorização humana e profissional, através do qual, 

os superiores possam respeitar seus subordinados, dando um tratamento digno, não 

humilhante, e que isto se reflita no atendimento do policial ao cidadão.  

Esse estudo pretendeu, também, dar visibilidade ao processo de mudanças no 

aparelho policial militar, à sociedade, para que possa discutir sobre novas políticas de 

qualificação profissional e assim construir uma polícia, tal qual a sociedade anseia.  

Por fim, espero ter contribuído com a historiografia baiana sobre este tema, que 

sendo um evento recente, ainda não é um trabalho acabado, no qual pude também colocar-me 

como um sujeito que viveu essa história, devendo ser analisado, quem sabe, mais friamente 

por outros historiadores. 
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