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A injustiça avança hoje a passo firme. 
Os tiranos fazem planos para dez mil anos. 

O poder apregoa: as coisas 

continuarão a ser como são. 
Nenhuma voz além da dos que mandam. 

E em todos os mercados proclama a exploração: 

Isto é apenas o meu começo. 

Mas entre os oprimidos muitos há que agora dizem: 
Aquilo que nós queremos nunca mais o alcançaremos. 

Quem ainda está vivo nunca diga: nunca. 

O que é seguro não é seguro. 
As coisas não continuarão a ser como são. 

Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. 

Quem pois ousa dizer: nunca? 

De quem depende que a opressão prossiga? De nós. 
De quem depende que ela acabe? De nós. 

O que é esmagado, que se levante! 

O que está perdido, lute! 
O que sabe e o que se chegou, que há aí que o retenha? 

Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. 

E nunca será: ainda hoje. 
 

 Bertolt Brecht – Elogio da Dialética 



 
 

RESUMO 

 

Considerados o grande número de greves no serviço público e as recorrentes dissenções políticas 

sobre os seus procedimentos e a sua legitimidade, o grau de tensionamento social e político se 

amplia bastante quando a categoria em litígio é formada por policiais. Afinal, a Polícia Militar 

pode ou não pode fazer greve? Suas greves são legítimas ou não? Nesta dissertação, analisamos 

alguns funcionamentos discursivos em torno dos dizeres que circularam na sociedade em razão 

de movimentos grevistas de servidores da Polícia Militar da Bahia. A Análise do Discurso 

pecheuxtiana, enquanto prática de compreensão histórica dos processos semânticos, nos permite 

compreender como as tensões sociais se processam no campo da linguagem. A hegemonia das 

formações sociais capitalistas, sempre posta à prova nos confrontos entre capital e trabalho, 

configura os delineamentos mais gerais do embate ideológico da ideologia dominante versus 

ideologias dominadas. Nos embates ideológicos das lutas de classes, o funcionamento da língua 

evidencia que os sentidos produzidos em torno de uma expressão, de uma palavra, de um gesto, 

de um pronunciamento em público, de uma ação etc. sofrem modificações a depender das 

posições sustentadas e implicadas em uma determinada conjuntura sócio-histórica. Por 

conseguinte, o corpus analisado fora selecionado com base na busca por pistas que ajudassem a 

compreender como e através de que elementos textuais e discursivos afloram tensões entre os 

servidores públicos da área de segurança e o empregador, gestor estatal situado à esquerda do 

espectro político; na busca também em compreender o porquê, como e sob quais condições os 

discursos em torno dos sentidos de greve são construídos a partir de ideologias que diferem 

quanto à possibilidade de os militares participarem da polis, do exercício político. Dentre os 

resultados, destacamos que os dizeres veiculados, em conjuntura antidemocrática, “não se pode 

fazer greve” e os dizeres veiculados, em conjunturas democratizadas, “a greve é ilegal”, 

equivalem-se semanticamente e independem de o partido em situação ser de esquerda ou de 

direita; além de que a ação de militares/grevistas, na voz do governador da Bahia em 2012, 

equivaleu semanticamente a uma aventura contra a democracia sem caráter reivindicatório. 
  
Palavras-chave: Polícia Militar. Greve. Estado. Sentidos. Ideologias. 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

By taking into consideration the high frequency of strikes of public services and the recurrent 

political debates about their procedures and legitimacy, the degree of social and political tension 

gets considerably increased when the professional group in litigation is composed by police 

officers. In the end, can police officers that integrate the Polícia Militar institution (PM) go on a 

strike or not? Are their strike-related actions legitimate or not? In this dissertation work, some 

discoursive practices are analized, being such practices related to voices which were are socially 

shared regarding strikes performed by Polícia Militar da Bahia (PM-BA). The Discourse 

Analysis elaborated by Pecheux's, as praxis of historical comprehension of semantic processes, 

allow us to understand how social tensions take place at the language realm. The hegemonic 

power of capitalistt social institutions, always challenged in the confront between capital and 

workforce, outlines generally the ideological clash between dominant versus dominated 

ideologies. In the ideological clashes of social class fights, the language functioning shows that 

the senses regarding a given expression, a word, a gesture, a public announcemment, an action, 

etc., which are produced suffer modifications according to the positions that are taken on and 

involved in a certain sociohistorical context. Thus, the analyzed data were selected on the basis 

of the search for clues which helped us understand how and through which textual and 

discoursive elements tensions emerge, being such tensions those between public employees of 

the safety field and the employer, represented by the left-wing-oriented state governor. In our 

search for also understanding why, how and under which circumstances the discourse on the 

senses of the above-mentioned strikes are built out of ideologies which differ one from the other 

regarding the possibility of PM officials participate in the polis, in the political action. Among 

our main findings, it can be highlighted that the socially shared discourse, in an anti-democratic 

context, one must not go on a strike, and the socially shared discourse, in democratic contexts, 

strikes are illegal, are equivalent from a semantic perspective and are independent, regardless 

whether the political party in question is left or right-wing oriented; besides, the actions of PM 

officers/strike participants, according to the state governor of Bahia's discourse in 2012, was 

semantically equivalent to an adventure against democracy, without a reivindicatory character. 

 Key Words: Polícia Militar. Strike. State. Senses. Ideologies. 
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INTRODUÇÃO: A ALVORADA 

  

Transformar uma experiência particular em um projeto de pesquisa configura-se em 

trilhar por caminhos de constantes desafios. Desafios esses que englobam tanto a superação de si 

mesmo quanto as pedras que surgem pela vida. E muitas pedras surgiram em toda minha 

caminhada acadêmica, principalmente, as que propiciaram a origem deste trabalho. Espera-se 

que este possibilite discussões relevantes à compreensão sobre os diversos sentidos de greve que 

permeiam as relações sociais na tríplice fronteira (política, polícia e sociedade) tendo por base a 

greve da Polícia Militar ocorrida no Estado da Bahia em 2012. Por conseguinte, dialogar acerca 

de mecanismos subjacentes aos mistérios que pairam sobre o poder da linguagem, compreender 

seu funcionamento no interior das lutas de classes, e, assim, explorar significantemente esse 

conflitante e desafiador lócus de conhecimento. 

Era 13 de fevereiro de 2012, entre a lágrima e a emoção, recordo-me daquela madrugada, 

quando cheguei ao Batalhão da Polícia Militar na cidade de Camaçari, presa da justiça, acusada 

de incitar a greve da Polícia Militar em Feira de Santana, macular a imagem da corporação e 

praticar atentados contra a ordem e a disciplina militar. O caminho de quem luta por melhores 

condições de trabalho e superação da miserabilidade, no interior de sua própria classe, é muito 

árduo. Por mais que lutar contra os fatores externos que compreendem a mídia sensacionalista - a 

qual sempre se mantém contra os movimentos e tenta domar a opinião pública – e a opressão do 

Estado seja tenso, as cisões dentro da corporação – entre os Praças (Soldados, Cabos e 

Sargentos), Oficiais (Tenente, Capitão, Major, Tenente-coronel e Coronel) e Comandante Geral 

–, as perseguições, as ameaças, as acusações forjadas e a falta de união são demasiadamente 

desgastantes e perduram por um bom tempo. Além disso, a tensão e o sofrimento que se 

estabelecem em consequência do movimento depreendem também da preocupação com a 

obtenção dos resultados, proteger a si próprio, manter os grevistas coesos, defender-se de ataques 

(Estado, oficialato, mídia, violência – que tanto podem atingir aos policiais, familiares, amigos 

quanto a população de modo geral, a qual é a principal vítima). Enfim, situação tensa em todos 

os aspectos. 

Quando me perguntaram ou estranharam a escolha pela temática, apesar de todos os 

percalços, disse que para além da necessidade pessoal estava o anseio por não calar diante de tão 
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singular experiência e aliar as áreas de conhecimento que tanto me seduzem, a História e a 

Análise do Discurso. 

Durante o movimento paredista de 2012, muitos noticiários discutiram sobre a 

importância e a eficácia da Polícia Militar nas atuações cotidianas e na manutenção da ordem e 

segurança, bem como o caráter contraditório da população em relação às divergências de suas 

próprias opiniões. Contradição que direciona à seguinte reflexão: se a presença da polícia 

caracteriza a repressão, a agressão, a violência, a insegurança, o medo e a ineficiência enquanto 

mantedora da ordem, paz e segurança, como se justifica o desespero, o medo, a insegurança, a 

tensão e o pânico que se alastram durante a vigência do movimento? Talvez algo a se construir, 

desconstruir ou reconstruir na visão historicamente estigmatizada da atuação da Polícia Militar 

associada ao mecanismo de força de controle, repressão e coerção das Leis do Estado. 

Nos 13 dias iniciais, correspondentes ao período no qual estava à disposição da justiça no 

Batalhão de Camaçari, acometida pelo clamor das emoções, questionava-me: Por que tantas 

greves estavam ocorrendo nas cidades da Bahia?  Por que tantos embates e repressão durante os 

movimentos grevistas, uma vez que, se tudo funcionasse bem na sociedade, não haveria 

necessidade de tantas greves? O que mudara no discurso de uma força política que as apoia e 

depois reprime quando passa de uma posição para outra? Será problema do Partido dos 

Trabalhadores? 

Com o passar dos treze primeiros dias iniciais da prisão, em razão de um procedimento 

cirúrgico de urgência programado para ser realizado após o carnaval1, consegui, junto ao 

Ministério Público da Bahia, converter a prisão preventiva em domiciliar, permanecendo 

custodiada por mais 33 dias. Saí dessa condição apenas quando todas as prisões de policiais 

considerados grevistas no Estado foram revogadas e declaradas nulas pelo poder Judiciário do 

Estado da Bahia, em virtude do conflito de competência declarada pelo órgão que solicitou a 

prisão preventiva, a Vara da Auditoria Militar.  

Estando custodiada, entre o silêncio e a dor, preparava-me para a seleção de aluno regular 

2013 no Curso de Mestrado em Estudo de Linguagens, do Programa de Pós-Graduação em 

                                                             
1 A greve da Polícia Militar, no ano de 2012, ocorreu entre 31 de janeiro e 11 de fevereiro, o carnaval, entre 16 e 21 

de fevereiro, e as prisões iniciaram-se em 13 de fevereiro.   



 

14 

Estudo de Linguagens da Uneb – PPGEL, razão pela qual o livro “Análise de discurso: 

princípios e procedimentos” de Eni Orlandi tornou-se companhia constante. 

Do referido período, originou-se a primeira versão do projeto de pesquisa intitulado Os 

sentidos de greve no discurso Wagner: dois tempos de uma história, cujo objetivo era 

analisar como as Formações Ideológicas e Discursivas constituíram-se em torno dos sentidos 

produzidos pelos discursos do governador Jaques Wagner concernente à temática greve, uma vez 

que, na sua trajetória política, ocupou posições de sindicalista, deputado e governador, tendo por 

problemática central: Por que a categoria da Polícia Militar da Bahia (PMBA), quando em greve, 

vivenciou tanta repressão ao ocupar a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA) – um 

espaço que, teoricamente, é a “casa do povo” – num estado governado por alguém que, quando 

deputado, apoiou as reivindicações dessa categoria ostentando a imagem pública sob a égide de 

lutas sindicais?  

Inicialmente, a pesquisa centrava-se em analisar o discurso proferido pelo então 

governador Jaques Wagner enquanto deputado federal e governador e as suas constantes 

referências ao período em que fora sindicalista. Após valorosas contribuições de meus 

orientadores, amadureci acerca do construto em relação à sistematicidade linguística na Análise 

do Discurso, que perpassa por etapas e procedimentos de análise, a fim de se chegar à 

compreensão de como a linguagem produz sentido nessa relação com a língua e com a história, 

além de entender que, analisar um objeto sob a perspectiva da Análise do Discurso de linha 

pecheuxtiana, teoria que fundamenta esta pesquisa, já implica partir de alguns pressupostos. 

Nessa perspectiva teórica, assume-se o pressuposto de que o sujeito do discurso já é interpelado 

ideologicamente e sua prática discursiva demonstra uma relação constitutiva com o imaginário 

que o afeta; esse assujeitamento (interpelação) se realiza pela identificação do sujeito com a 

formação discursiva – materialização na linguagem da formação ideológica – que o domina, 

além de pressupor um desdobramento em diferentes modalidades de identificação com a forma-

sujeito da formação discursiva; que o sujeito é a posição que se assume no discurso, onde sujeito 

e sentido irão se constituir ao mesmo tempo; e que o discurso é o efeito de sentidos. 

Posto isso, instiga-me analisar como se processa o funcionamento discursivo e as 

produções de sentidos em torno dos dizeres que circularam na sociedade em razão de 

movimentos grevistas de servidores da Polícia Militar, levando-me a alterar tanto a questão do 
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projeto de dissertação quanto o seu título para “A greve da Polícia Militar da Bahia no campo 

do discurso: disputas pelo sentido” que tem por propósitos pormenorizados: identificar os 

aspectos históricos, sociais e ideológicos que determinam as condições de produção e as 

posições de sujeito vinculadas ao discurso do governo sobre a greve da PMBA; discutir a inter-

relação constitutiva entre sujeito, discurso e o objeto de análise; investigar o funcionamento do 

discurso que busca deslegitimar a greve da PMBA ao mesmo tempo em que se defende o direito 

de greve, em suas interfaces com as formações discursivas, formações ideológicas e formações 

imaginárias que disputam os sentidos de greve; e, dessa forma, contribuir cientificamente para 

entender como a linguagem funciona numa luta sindical peculiar, como é o caso de uma greve de 

policiais militares. 

A construção do caminho metodológico em Análise do Discurso (AD) não é um trajeto 

linear, nem óbvio, nem transparente, mas construído num constante retorno, do qual o 

pesquisador tem a possibilidade de entrelaçar o discurso, a língua, o sujeito e os sentidos. O 

aparato teórico-metodológico da AD perpassa por diferentes etapas de análise e procedimentos 

que compreendem a superfície linguística, o objeto discursivo e os processos discursivos. Etapas 

essas que possibilitam a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos para e por 

sujeitos; e como se processa os mecanismos de funcionamento do discurso. 

Neste trabalho, o corpus precípuo de análise fora extraído de recortes de dois 

pronunciamentos oficiais do então governador da Bahia, Jaques Wagner, a respeito do 

movimento reivindicatório da PMBA em 2012, em dois momentos de sensível disputa pelos 

sentidos do movimento: o primeiro, uma fala em caráter extraordinário difundida pelas 

emissoras de rádio e televisão no dia três de fevereiro  e, o segundo, o pronunciamento realizado 

em Sessão Solene na ALBA no dia quinze de fevereiro; além de entrevistas veiculadas em 

jornais impressos e virtuais no período de vigência do movimento que faziam referência ao 

conflito entre governo e polícia. Os recortes discursivos foram selecionados com base na busca 

por pistas que ajudassem a compreender como e através de que elementos textuais e discursivos 

afloram tensões entre os servidores públicos da área de segurança e o empregador, gestor estatal 

situado à esquerda do espectro político; na busca também em compreender o porquê, como e sob 

quais condições os discursos em torno dos sentidos de greve são construídos a partir de 

ideologias que diferem quanto à possibilidade de os militares participarem da polis, do exercício 
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político. Optamos por nos distanciarmos do mais convencional, ou seja, a exposição do 

arcabouço teórico para depois análise de corpus em seções distintas, cotejando e explorando 

simultaneamente o entrelaçamento de dados e a perspectiva teórica. Dessa forma, buscamos 

evitar uma leitura possivelmente enfadonha, proporcionando um encadeamento mais direcionado 

ao processo de compreensão de como a linguagem funciona na perspectiva discursiva. Vale 

assinalar que os recortes discursivos2 referenciados por WAGNER (2012a) advêm do primeiro 

pronunciamento oficial do então governador da Bahia, realizado em 03 de fevereiro de 2012, três 

dias após ser deflagrada a greve, transmitido pelas emissoras de rádio e televisão em caráter 

extraordinário, a fim de tranquilizar a população e informá-la sobre as medidas que estavam 

sendo adotadas para conter “as ações e os atos de desordem de um pequeno grupo de policiais” 

(WAGNER, 2012a); e os recortes discursivos referenciados por WAGNER (2012b) advêm de 

um parlatório realizado em SESSÃO SOLENE de Instalação dos Trabalhos da 2ª Sessão 

Legislativa da 17ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 15 de fevereiro 

de 2012 (quatro dias após o término). Nessa ocasião fora apresentado, pelo então governador, o 

Plano Plurianual 2012-2015 ao parlamento (parlamentares, líderes partidários, secretários e 

secretárias do governo, “população” e a imprensa), objetivando prestar contas das ações do 

Governo, ressaltar as prioridades vindouras no Estado, sublinhar a necessidade da permanente 

cooperação entre os Poderes e ressalvar sua performance ao desfecho da greve. 

Política e Polícia, oriundas do mesmo radical da polis grega, centradas na autoridade e no 

poder, formam as extremidades basilares desta pesquisa, onde, os sentidos que disputam a 

legalidade e a ilegalidade em torno do discurso de greve, movem-se entrecruzando-as.   

           Com o intuito de atingir os objetivos descritos acima, esta pesquisa divide-se nas 

seguintes seções: 

Na primeira seção, A GREVE DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA: UM PANORAMA 

HISTÓRICO, apresentamos a escalada dos movimentos reivindicatórios da polícia militar do 

Estado da Bahia, ocorridos entre 1981 e 2014; discutimos aspectos históricos, políticos e 

                                                             
2 “A noção de recorte discursivo foi formulada por Orlandi para distinguir o gesto do linguista, que segmenta a frase, 

do gesto do analista de discurso, que, ao recortar uma sequência discursiva, recorta uma porção indissociável de 

linguagem-e-situação. É nesse sentido que a autora propõe ‘o recorte como unidade discursiva’. Ao que acrescento: o 

recorte é uma unidade discursiva de análise” (INDURSKY, 2013, p.6). Doravante, para os recortes discursivo, 

utilizaremos a sigla Rd. 
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ideológicos que os constituíram em suas respectivas relações entre grevistas vs. governo, os 

quais disputavam os sentidos moventes em torno do direito de greve; pontuamos alguns 

problemas que possivelmente contribuíram para desgastar elementos militarizantes; trazemos 

questões que  problematizam a conflituosa relação entre polícia, política e sociedade em 

momentos de greve das forças policiais; e trabalhamos as noções de formação discursiva, 

formação ideológica e formação imaginária.    

Na segunda seção, AS IMAGENS DAS ILUSÕES: O LUGAR DE CONFLITOS, 

discutimos como no processo discursivo em análise são projetadas as imagens que os sujeitos 

fazem de si e a imagem que fazem do outro em relação aos lugares que são ocupados na 

sociedade, explorando o conceito de formação imaginária. 

Na terceira seção, DISCURSO DE GREVE E OS RETORNOS ENTRELAÇADOS, 

utilizamos o dispositivo de análise proposto por Pêcheux & Fuchs (1975) e Pêcheux (1973) para 

analisar a produção de sentido nos dizeres enunciados pelo governador da Bahia, os quais 

buscaram deslegitimar a ação dos militares/grevistas em 2012, explorando a noção de discurso 

ancorando-o à determinação das condições de produção do discurso. 

Nas considerações finais, A POLÍCIA NA POLÍTICA: A MOVÊNCIA DE SENTIDOS 

QUE SE CRUZAM, apresentamos os resultados em torno dos sentidos que foram construídos, ao 

longo do tempo, na relação polícia vs. governo, a qual disputaram os sentidos de legalidade e 

ilegalidade do direito de greve de uma categoria militar.   
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1. A GREVE DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA: UM PANORAMA HISTÓRICO 
 

 

Há, talvez, no estudo histórico das práticas repressivas 

ideológicas um fio interessante a seguir, para que se comece, 

enfim, a compreender o processo de resistência-revolta-revolução 

da luta ideológica e política de classes, evitando fazer da 

ideologia dominada, seja a repetição eternitária da ideologia 

dominante, seja a autopedagogia de uma experiência que 
descobre progressivamente o verdadeiro atrás-das-cortinas das 

ilusões mantidas pelas classe dominante, seja a irrupção teoricista 

de um saber exterior, o único capaz de romper o círculo 

encantado da ideologia dominante. 
 
                        Michel Pêcheux – “Só há causa daquilo que falha”  
 
 

 

Discutir a greve da Polícia Militar da Bahia, ocorrida no ano de 2012, requer argúcia para 

compreender os movimentos dos sentidos que disputam sua legitimidade enquanto ação 

praticada por agentes que estão situados no início do século XXI e reclamam uma reestruturação 

democrática nas diretrizes que os regulamentam. É claro que essa exigência por uma nova forma 

de pensar a polícia militar não abarca a totalidade do efetivo, mas já é possível abalizar algumas 

contestações recorrentes contra as normas impostas à categoria. A despeito de muito se falar do 

"fim das ideologias" desde a queda do muro de Berlim, nossa história contemporânea, desde o 

limiar do século XXI, tem se marcado pelo grande número de protestos, revoltas populares e 

movimentos reivindicatórios que caracterizam o processo de resistência e revolta da luta 

ideológica e política de classes. Por conseguinte, a hegemonia das formações sociais capitalistas, 

sempre posta à prova nos confrontos entre capital e trabalho, configura os delineamentos mais 

gerais do embate ideológico da ideologia dominante versus ideologia dominada.  

De modo dialético, o lugar do dominado sustenta a posição do dominador, de modo que 

podemos dizer que, em última instância, é o trabalhador que sustenta a ideologia capitalista. 

Contudo, “não há dominação sem resistência” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 281) e essa 

resistência ocorre quando há falhas no processo de interpelação (assujeitamento) ideológica do 

sujeito, por variadas vias, que vão desde as formas mais passivas e contingentes (como ficar 

doente) até revoltas, protestos, reclamações, greves, o dizer não às práticas de dominação. Vale 

ressaltar que estas falhas se instauram quando os sujeitos históricos, através de ações, atos, 
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gestos, passam a questionar, boicotar ou se afastar da lógica da dominação, não repetindo o 

discurso de dominação, de tal modo que há uma quebra da interpelação ideológica.  

João Bernardo, teórico marxista, ao discutir o conceito de autonomia dos trabalhadores 

em luta, entende que 

Qualquer que seja o campo em que os conflitos se organizem de maneira 

coletiva e ativa, eles rompem, não negativamente, mas positivamente, com a 

disciplina capitalista, substituindo-lhe um outro sistema de relacionamento 
social [...] A autonomia é o resultado prático de uma forma de luta que às 

relações sociais capitalistas opõe outro tipo de relação. Enquanto se mantiver, 

de um modo ou de outro, sujeita à disciplina capitalista, a classe trabalhadora só 

se constituirá como tal mediante a dependência de cada um dos seus membros 
relativamente às autoridades estabelecidas. Apenas num confronto coletivo e 

ativo com o capital os trabalhadores ultrapassam o fracionamento, e a atividade 

de cada um fundamenta uma nova unificação da classe no interior do coletivo, 
em vez da dispersão pela passividade (BERNARDO, 2009 [1991], p.341). 

 

Para o autor, o romper com as práticas de dominação capitalista configura-se de modo 

positivo, evidentemente que não se trata de uma irrupção brusca, eterna, permanente, mas um 

embate em que as vozes falam mutuamente e traçam novas relações. Nesse sentido, “Quando os 

dominadores falarem, falarão também os dominados. De quem depende a continuação desse 

domínio? De quem depende a sua destruição? Igualmente de nós” (Brecht, 2002). O ousar a se 

revoltar, individual ou coletivamente, impulsiona a autonomia dos trabalhadores em luta.  

Nesta seção, faremos um percurso pela historicidade dos movimentos reivindicatórios da 

Polícia Militar no Estado da Bahia. Percurso fundamental para percebermos como os sentidos e 

sujeitos se constituíram, ao longo do tempo, amparados por formações discursivas, ideológicas e 

imaginárias.   

 

1.1.  O CAMINHAR DA LEGITIMIDADE ENTRE O JOGO IDEOLÓGICO 

 

“A PM pode fazer greve. Minha tese é que todas as categorias de 

trabalhadores que são consideradas atividades essenciais só 

podem ser proibidas de fazer greve se tiverem também salário 

essencial. Se considero a atividade essencial, mas pago salário 

mixo, esse cidadão tem direito a fazer greve [...]”  

                                                                  Lula, em 2001. 
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“Todos sabem que militar não pode fazer greve. A greve é um fato 

tão inadmissível que nem é um ilícito militar porque não está 

previsto nos crimes militares”  
 

                                                                            General Moraes Rêgo – Comandante da 6ª Região Militar, em 1981.  
 

 

Nos embates ideológicos da luta de classes, o funcionamento da língua evidencia que os 

sentidos produzidos em torno de uma expressão, de uma palavra, de um gesto, de um 

pronunciamento em público etc. sofrem modificações a depender das posições sustentadas e 

implicadas em uma determinada conjuntura sócio-histórica. A discursividade construída em 

torno das ações de militares/grevistas, ao longo de nossa conjuntura política, exemplifica a 

variabilidade de sentidos que os representantes do governo estadual do turno as atribuem a 

depender do que lhes seja conveniente. Um exemplo crasso são os dizeres “A PM pode fazer 

greve” (PT/2001) vs. “A PM não pode fazer greve” (PDS/1981, PFL/1992, PFL/2001, PT/2009, 

PT/2012, PT/2014). Para a AD, os sujeitos são discursivamente constituídos pelas formações 

discursivas que designam “o que pode e o que deve ser dito”3 e fornecem as evidências que 

“fazem com que uma palavra ou enunciado ‘queiram dizer o que realmente dizem’ e que 

mascaram, sob, a ‘transparência da linguagem’ o caráter material do sentido das palavras e dos 

enunciados” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.146). Assim, o sentido atribuído a cada palavra, 

enunciado ou expressão será autorizado pela formação discursiva, a qual representa, no discurso, 

a formação ideológica (ideologia) que coloca os sujeitos em suas posições. Por conseguinte, 

neste campo teórico, compreende-se o discurso como o efeito de sentido construído no processo 

de interlocução ancorado nas condições sócio-históricas de produção das referências. 

Esses movimentos de sentidos modificados ou dissimulados em diferentes posições-

sujeito, entrecruzam-se quando instaurado qualquer embate ideológico. Dito de outra maneira, 

tudo aquilo que pode e deve ser dito, bem como o que não pode e não deve ser dito disputam os 

sentidos que procuram deslegitimar e/ou legitimar as ações reivindicatórias a bel-prazer de 

determinada elite dominante, a qual, por sua vez, submete-se a uma ideologia autoritária, e, 

                                                             
3“Formação discursiva é aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 

2009 [1975], p.147). 



 

21 

assujeita-se às práticas de dominação capitalista. Algumas dessas práticas caracterizam as 

proibições por meio das relações de poder. Exemplifiquemos, 

 

1) “Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve” 

 

Quando uma greve da categoria da PMBA é deflagrada, há crescente efervescência nas 

discussões em volta da PM poder/dever ou não poder/dever fazer greve, de ser ou não ser legal. 

O caráter material do sentido e sua dependência constitutiva com as formações ideológicas 

evidenciam que os sentidos atribuídos (acrescentamos, a exemplo de um enunciado proibitivo, 

punitivo ou afirmativo) são determinados pelas posições ideológicas de quem as produz e/ou 

reproduz, e, evidenciam, também, que “algo fala sempre antes, em outro lugar e 

independentemente” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.149). Por conseguinte, 

 

O funcionamento da ideologia em geral como interpelação dos indivíduos em 
sujeitos (e, especialmente, em sujeitos de seu discurso) se realiza através do 

complexo das formações ideológicas (e, especificamente, através do 

interdiscurso intricado nesse complexo) e fornece a “cada sujeito” sua 
“realidade”, enquanto sistema de evidências e de significações percebidas – 

aceitas – experimentadas (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.149). 

 

Essas contradições em torno dos dizeres (pode/ não pode, deve/não deve, errado/certo) 

são fatos constitutivos de toda formação discursiva sob a dominação de determinada formação 

ideológica e que remetem a filiações de sentidos inscritos em algum lugar na história social do 

país, os já-ditos da interpelação. Nesse sentido, o que pode e não pode ser feito satisfaz a quem? 

Pertence a qual conjuntura histórica-social e ideológica? O que camufla?  

A Análise do Discurso possibilita, através dos dispositivos de análise, a compreensão de 

como numa mesma base textual, o corpo de leis do país sobre a segurança pública e os direitos 

dos cidadãos, ocorrem diferentes interpretações, relacionadas às posições ideológicas em disputa 

na formação social. Diante de tudo o que foi dito, analisemos como o Art. 142 da CF /88, 

CAPÍTULO II, aborda à proibição do direito de greve aos militares   

 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 

com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 
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da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem [...] IV - ao 

militar são proibidas a sindicalização e a greve (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL/88, Art. 142, grifos nossos). 

 

 

Na mesma CF/88, CAPÍTULO III, referente à SEGURANÇA PÚBLICA, aborda que 

  

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL/88, Art. 144, grifos nossos). 
 

 

Nesse mesmo capítulo, inciso IV, § 6º, encontramos que “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”. 

Aqui, temos uma questão divergente, uma vez que a CF/88 é explícita ao separar as Forças 

Armadas da Polícia Militar. No Art. 142, inciso IV, está posto que ao militar (das Forças 

Armadas, subordinado ao Presidente da República) é proibida a sindicalização e a greve, e 

não aos militares subordinados ao Governador e forças auxiliares e reserva do Exército. Dessa 

forma, o efeito de sentido atribuído à proibição converge discrepantemente. Ao primeiro, 

destinam-se à defesa da Pátria, ao segundo, a preservação da ordem pública juntamente com os 

outros órgãos, que aliás fazem greve e sindicalizam-se. Porquanto, o direito de greve, previsto na 

CF/88, situado no CAPÍTULO II, DOS DIREITOS SOCIAIS aos cidadãos, nos leva a 

parafrasear as reflexões referenciadas acima: “o que é permitido e não permitido pelas leis de um 

país, em determinada conjuntura histórica-social, satisfaz a quem? Pertence realmente a qual 

conjuntura histórica-social e ideológica? O que camufla ou não?   

 

2) “Temos que punir a ousadia, o ato de indisciplina, a afronta à democracia” 
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Suzy Lagazzi, no livro “O desafio de dizer não”, expõe que “nas sociedades de Estado, as 

relações de poder estão diretamente ligadas à coerção, são relações hierarquizadas e autoritárias 

de comando-obediência” (LAGAZZI, 1988, p.16). Neste sentido, é através da força que o Estado 

demonstra seu poder coercitivo frente aos embates ideológicos. Criam-se mecanismos de 

disciplinarização baseados em leis, decretos, estatutos, regulamentos que limitam e regularizam 

direitos e deveres que funcionam muito mais pela imposição e punição. Por conseguinte, 

“atribuir direitos e deveres é atribuir símbolos de poder, é legitimar o poder como coerção, 

trazendo a ordem simbólica para o cotidiano das relações interpessoais” (LAGAZZI, 1988, 

p.39). Nestas relações, principalmente nas relações trabalhistas, o poder marca as posições 

ocupadas pelos sujeitos. Por exemplo, o capitão da polícia militar ao enunciar, em 1992, “O 

senhor é governador do Estado e eu sou um capitão, mas não tenho medo. Tenho tanta coragem 

quanto o senhor”4, reconhece que as relações de poder, na sociedade, são formas de dominação 

hierarquizadas e autoritárias. Entretanto, retornamos à colocação inicial discutida por Suzi 

Lagazzi, na qual a mesma acrescenta, em um outro momento, que essas relações de poder 

passam a ser entendidas “não mais como hierarquizadas e autoritárias de comando-obediência, 

mas como ‘relações hierarquizadas e autoritárias de comando-resistência” (LAGAZZI, 1988, 

p.98, grifos nossos). 

         Nesse ínterim, o Estado-capitalista apoia-se em Leis que são baseadas em direitos e 

deveres, e, por sua vez, são discrepantes. Nas polícias militares, como em qualquer outro 

segmento da sociedade, isto é, cada segmento tem o que lhe é próprio, os símbolos desse poder 

de força são os Estatutos e os Regulamentos Disciplinar. Atualmente, tramita no Congresso 

Nacional a Proposta de Emenda da Constituição (PEC – nº 51, de 2013), apresentada pelo 

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ), a qual visa a desmilitarização das polícias. Por consequência, 

vêm ocorrendo muitos debates na ALBA.  Em março de 2015, o deputado estadual Marcelino 

Galo (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da (ALBA), 

durante uma audiência pública sobre a desmilitarização, defende que    

                                                             
4 Transcrição do vídeo reproduzido pelo ex-deputado capitão Tadeu Fernandes em entrevista ao TJ Bahia. O vídeo 

demonstra-o desafiando o governador ACM, reclamando o fim da repressão na polícia, e indignado pela prisão de 

seu irmão, capitão Antônio Fernandes. Este fizera greve de fome, como forma de protesto pela sua prisão em 

decorrência de ter participado da passeata que requisitava melhores salários à categoria, no ano de 1992. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=TRvBTeC_VoM>. Acesso em: 10 de janeiro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=TRvBTeC_VoM
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Reestruturar o modelo de segurança pública no país a partir da desmilitarização 

do modelo policial é fundamental para que possamos fortalecer, não só o 

combate ao crime organizado, mas também a polícia cidadã com sua 
profissionalização. A militarização é resquício da ditadura militar em nosso 

país, chegou ao seu limite e não há, portanto, justificativa para tê-la nesse 

formato. A desmilitarização da polícia não significa desarmá-la, nem desequipá-

la (GALO, ALBA, 2015, grifos do autor). 

 

É fato que o militarismo ainda conserva os resquícios do regime civil-militar, uma vez 

que suas leis foram elaboradas naquele período, iniciado com a derrubada do governo de João 

Goulart em 1964 e que perdurou até a década de 1980. Nilson Borges, professor de ciência 

política do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, em seus estudos sobre a Doutrina de 

Segurança Nacional5 e os governos militares, abaliza que 

 
Durante os governos militares os direitos civis e políticos foram os que mais 

sofreram com a ação do regime. O direito ao habeas corpus, isto é, de ir e vir, 

foi suspenso para crimes políticos, resultando na total perda de cidadania. 
"Prisões eram feitas sem mandado judicial, os presos eram mantidos 

isolados e incomunicáveis, sem direito a defesa" [...] A tortura física e 

psicológica, com métodos de puro barbarismo, era uma constante. Não havia 
privacidade de domicílio nem segredo de correspondência. Escutas telefônicas 

eram utilizadas sem qualquer consentimento judicial. A liberdade de 

imprensa deixou de existir, pela censura prévia a todos os meios de 

comunicação. Não havia mais a liberdade de expressão nas universidades, 
sendo que os estudantes ficaram privados de qualquer atividade política, 

mesmo que fosse para reivindicar seus direitos de simples alunos. O 

brasileiro se transformou em cidadão de terceira classe, cujos pleitos não 
podiam ser dirigidos ao Judiciário, reduzido que foi pelos atos de exceção 

(BORGES, 2007, pp. 40-41, grifos nossos). 

 

Todos esses direitos cerceados arbitrariamente àqueles que contrariavam o regime 

político eram comandados por representantes políticos de direita com o apoio das forças 

armadas. Neste período, foi promulgada a Lei Antigreve6, em 1º de junho de 64, sancionada pelo 

                                                             
5 Tinha por objetivo principal identificar e eliminar aqueles que questionavam e criticavam o regime estabelecido. O 

“‘inimigo interno’ era, antes de tudo, comunista” (ALVES apud ALMEIDA, 2014, p.171). 
6 Nesta Lei nº 4.330, era decretada a ilegalidade em quase todas as greves. Nos seus artigos, constava que:  Art. 4 - A 

greve não pode ser exercida pelos funcionários e servidores da união, Estados, Territórios, Municípios e autarquias, 

salvo se se tratar de serviço industrial e o pessoal não receber remuneração fixada por lei ou estiver amparado pela 

legislação do trabalho; Art. 22 - A greve será reputada ilegal: III- Se deflagrada por motivos políticos, partidários, 

religiosos, sociais, de apoio ou solidariedade, sem quaisquer reivindicações que interessem, direta ou legitimamente, 

à categoria profissional; Art. 29 - Além dos previstos no Código Penal, constituem crimes:  I - promover, participar 

o insuflar greve ou lock-out com desrespeito a esta lei; II - incitar desrespeito à sentença normativa da Justiça do 

Trabalho que puser termo à greve ou obstar a sua execução. Disponível em: 



 

25 

então presidente Castelo Branco. Todos aqueles que se opunham à soberania da ditadura eram 

torturados, assassinados, executados, esquartejados e incinerados7. A historiadora, Juniele 

Almeida (2014, pp.170-171) comenta que “A ação repressora das Polícias Militares atingiu seu 

grau máximo a partir do golpe de 1964 e do desencadeamento da guerrilha, fundamentando-se 

nos princípios da Doutrina de Segurança Nacional, por iniciativa da Escola Superior de Guerra”. 

A edição especial Violência Policial, da revista Caros Amigos de dezembro de 2013, traz uma 

matéria em que é apresentada a cronologia histórica da polícia militar desde o império. No 

período, referente ao advento do Golpe Militar, entre 1964 e 1985, a jornalista Lilian Primi 

reporta que 

A ditadura fez mais modificações e criou a Inspetoria Geral das Polícias 
Militares (IGPM)8, em 1967, subordinada ao Exército. O policiamento fardado 

passou a ser exclusivo da PM e foram extintos as guardas civis. Nos anos de 

1970, com o acirramento da luta contra a ditadura, o Exército interveio na PM 
em vários estados, nomeando oficiais para comandá-las. O governo da ditadura 

também promoveu uma nova homogeneização, com a regulamentação de uma 

classificação hierárquica única9 (PRIMI, 2013, p.6). 

 

É nesta conjuntura que, em 06 de novembro de 1981, após os protestos de 13,14 e 15 de 

março de 1981, ACM sanciona a Lei nº 3.933 que versa sobre o Estatuto dos Policiais Militares 

do Estado da Bahia; e, em 11 de março de 1983, decreta o Regulamento Disciplinar da Polícia 

Militar da Bahia (Decreto Estadual n° 29.535). É também diante desta conjuntura ditatorial que 

oficiais da polícia militar, em 1981, protestam com o propósito de unificação das policias 

militares, integração ao Exército e redefinição de suas funções. Nesse regulamento, existia – e 

                                                                                                                                                                                                     
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4330-1-junho-1964-376623-publicacaooriginal-1-pl.html>.  

Acesso em: 10 jan. 2015. 
7 Recentemente, após apurar os crimes cometidos durante a ditadura militar, a Comissão Nacional da 

Verdade (CNV) luta para que os integrantes do comando das forças armadas sejam responsabilizados. 
8 Almeida (2014) esclarece que o IGPM “com o controle e a coordenação das Polícias Militares, criou uma doutrina 

bastante estruturada de organização e emprego dessas polícias em todo o território nacional, padronizando condutas, 

equipamentos, armamentos, legislação básica, regulamentos e manuais técnicos” (ALMEIDA, 2014, p.171). 
9 No Estatuto da PMBA de 1981, no Art. 17, os círculos hierárquicos e a escala hierárquica estavam divididos da 

seguinte forma: I - Círculos de Oficiais: a) Círculo de Oficiais Superiores, para Coronel, Tenente-Coronel e Major; 

b) Círculo de Oficiais Intermediários, para Capitão; c) Círculo de Oficiais Subalternos, para Primeiro e Segundo 

Tenentes; II - Círculos de Praças: a) Círculo de Subtenentes e Sargentos, para Subtenentes, Primeiro, Segundo e 

Terceiro Sargentos; b) Círculo de Cabos e Soldados, para Cabo e Soldados de Primeira e Segunda Classes e Recruta 

(BRASIL, ESTATUTO PMBA,1981). 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4330-1-junho-1964-376623-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/530273-futuro-da-comissao-nacional-da-verdade-e-incerto-e-divide-opinioes
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/530273-futuro-da-comissao-nacional-da-verdade-e-incerto-e-divide-opinioes
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ainda existe –, normas de conduta que castravam e adestravam o comportamento de PMs, seu 

descumprimento gerava punições arbitrárias sem direito à defesa.  

Os protestos relatados, a seguir, nos darão uma visão mais panorâmica das tensões 

instauradas, no confronto entre governo (representantes da direita) e grevistas (quer seja da 

PMBA quer seja de outro segmento social). Embora, o movimento reivindicatório de oficiais da 

polícia militar da Bahia em 1981 não tivesse objetivado tão somente melhoria salarial, mas a 

incorporação e equiparação às Forças Armadas, nos proporcionou a visibilidade da maneira pela 

qual os protestos no regime civil-militar eram conduzidos a base de proibições e punições.   

No jornal A Tarde de 13 de março de 1981, consta que os oficiais da PMBA alegaram ter 

realizado (por mais de dois meses) várias tentativas vãs de negociação com as autoridades, 

expondo seus anseios de remuneração mais digna e condição básica para uma melhor prestação 

de serviço, não obtendo respostas. Mesmo diante da proibição do comandante geral da PMBA, a 

paralisação seguiu a seguinte programação: sexta (13), dia de reflexão sobre o movimento 

paredista; sábado (14), missa de 7º dia pelo passamento de um PM assassinado durante o 

carnaval; e domingo (15) haveria um encontro de confraternização entre as familiais dos oficiais.   

    

 

1.1.1.  “Quem ousa desafiar, esbarra na mão forte”: pistas dos protestos de 1981    
 

 
Os oficiais em postos de comando da Polícia Militar da Bahia receberam, na 

quinta-feira passada, uma estranha mensagem declamada ao telefone por vozes 

acantonadas em quartéis de Salvador: “Hoje é sexta-feira, 13, dia de azar 

incrível. Por aqui nossas bombas de gasolina amanhecerão travadas, os pneus 

dos carros furados, os carburadores entupidos e as correias soltas. Não 

poderemos trabalhar. Não há um só homem nas ruas. Por aí, esperamos que 

aconteça o mesmo”. Era a senha para a deflagração de uma greve que prometia 

parar todos os 13.50010 homens da PM baiana (VEJA, 1981, p.20). 

 

A notícia divulgada pela Revista Veja (datada de 18 de março de 1981, dois dias após o 

término da paralisação ocorrida nos dias 13, 14 e 15) vem acompanhada de duas imagens e uma 

pequena nota que faz alusão à prisão do então sindicalista Lula, ex-presidente do Brasil.  

 

                                                             
10 No Jornal A Tarde (nº22.722, Ano 68, de 13 de março de 1981, p.03) consta cerca de 10.500 (dez mil e 

quinhentos) policiais entre oficiais e soldados. 
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Figura 1 – Notícia da greve de oficiais em 1981 

 
Fonte: Revista Veja, 1981, p.20. Disponível em:< http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>  

Acesso em: 05 ago. 2015.      

 

A imagem da Figura 1 traz a manchete em destaque “A polícia é enquadrada” e a 

subsequente informação “Uma greve da PM baiana esbarra na mão forte do governo de 

Magalhães: ele prendeu os oficiais que lideraram e colocou o Exército nas ruas”. Vale destacar 

que a ação reacionária, por parte de governantes, de prender as lideranças do movimento de 

greve e colocar o Exército nas ruas, visando provocar a sensação de segurança para sociedade, 

foram práticas sociais e ideológicas que também se repetiram no ano de 2012. Por hora, 

destacaremos o corpo da notícia,  

 

Coronel Otto Freitas de Aguiar, 50 anos, chefe do policiamento do interior e 

líder do movimento, foi preso por trinta dias e será enquadrado em dois 

artigos da Lei de Segurança Nacional, reservados aquém ‘promove 

paralisação de serviços definidos em como essenciais’ e aos promotores de 

greves em serviços públicos (VEJA, 1981, p.20, grifos nossos). 
 

Voltemos à imagem: do lado esquerdo, está retratada uma cena que mostra policiais do 

exército organizando o trânsito na rua da cidade de Salvador e a afirmação de que aquele dia era 

um dos mais tranquilos da cidade (o jornalista ressalta que se tratara de uma constatação do 

governador ACM), produzindo um efeito de sentido depreciativo dos serviços ordinariamente 

prestados pela PM à cidade; do lado direito, está a imagem quadrangularmente posicionada do 

coronel Otto, oficial da PM, que presidira a Assembleia cuja decisão fora a suspensão do 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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policiamento ostensivo e administrativo, aliada a informação de que houvera sido preso e 

enquadrado na Lei de Segurança Nacional, a qual é destinada a quem promove paralisação11. O 

jogo polissêmico em torno do sintagma [enquadrar], isto é, a figura geométrica do quadrado, a 

PM enquadrada e o policial enquadrado, remete a uma filiação de sentidos inscritos na memória 

social de que a polícia enquadra aqueles que cometem delitos, dito de outra maneira, a polícia 

encarcera os delinquentes em cela (pequeno cubículo com grades). O deslizamento no emprego 

sintagmático silencia a discursividade em relação ao que acontecia com aqueles que ousavam a 

desafiar o sistema, ou seja, eram enquadrados. O efeito de sentido de ameaça revelava a 

gravidade da situação do Brasil aos contraventores do regime, uma vez que “até mesmo a polícia 

que enquadra está sendo enquadrada”. Aqueles que promoviam manifestações e lutavam por 

reformas operárias eram considerados contraventores e, ao ousar desafiar os governantes do 

regime civil-militar, situados à direita, esbarrariam na mão forte da força repressiva do Estado12.  

 

O governo recebeu como ato de indisciplina a paralisação de alguns serviços 

da Polícia Militar do Estado, explicou, no fim da tarde, o governador Antônio 
Carlos Magalhães, mentor de uma rápida e severa reposta ao desafio [...] o 

governador baiano equipou-se para enfrentar a greve ao longo das sucessivas 

conversas com as Forças Armadas e os sistemas de segurança do governo. 

Decidiu não dialogar e, ao mesmo tempo, manteve todas as suas aparições em 
cerimonias públicas. Sua resposta pode ser uma boa medida da reação que 

deverá marcar a repressão a greves este ano (VEJA, 1981, p.20 grifos 

nossos). 

 

Observemos que a reação do governo diante das manifestações da sociedade baiana, não 

era circunscrita aos policiais militares, mas a uma coletividade dos segmentos sociais. Os 

diálogos da época eram diretamente efetivados e enquadrados pelas forças armadas, 

principalmente, o exército. Muito embora, o comandante da 6ª Região Militar, General Moraes 

Rêgo, ao substituir o comando da PM em razão do movimento, pronunciasse “Todos sabem que 

                                                             
11 Os artigos da Lei de Segurança Nacional incluíam: o artigo 35, o qual pune quem promover paralisação do 

ritmo normal do serviço público ou atividade essencial definida em lei, com o fim de coagir qualquer dos poderes 

da República; o artigo 37, o qual pune os funcionários público que cessarem, coletivamente, no todo ou em parte 

os serviços a seu cargo; e o parágrafo 3º do artigo 54, o qual determina que será instaurado inquérito policial militar 

se o agente for militar ou pessoal assemelhado. Por conseguinte, os artigos da Lei de Segurança visavam punir 

aqueles que coagissem os poderes republicanos, não apenas aos militares, através de quaisquer paralisação. A 

exemplo da greve dos médicos que ocorreu no mesmo período e alguns foram demitidos. 
12 Althusser (1970, p.65) considera que os militares, polícias, políticos e administradores são os agentes da repressão 

e estão a serviço da elite capitalista. 



 

29 

militar não pode fazer greve. A greve é um fato tão inadmissível que nem é um ilícito militar 

porque não está previsto nos crimes militares”13. Logo, o ilícito, a greve realizada por PMs, não 

estava previsto nos crimes militares, circunscrita a militares, dessa forma, percebemos uma falha 

na ideologia dominante. No funcionamento intradiscursivo entre a independente [Todos sabem] 

e a subordinativa [que militar não pode fazer greve] há a sustentação de uma posição que induz 

para um retorno universalmente consentido, no qual se buscou atribuir ilegitimidade ao direito de 

greve. Na formulação [a greve é um fato tão inadmissível que nem é um ilícito militar], há, 

também, duas posições antagônicas, onde a segunda [que nem é um ilícito militar] denega a 

primeira [a greve é um fato tão inadmissível]. Entretanto, a denegação ideológica afirma 

positivamente que a greve não é um ilícito militar uma vez que (até) não está previsto nos 

crimes militares. Tal afirmação aponta para o equívoco que se estabelece no funcionamento do 

discurso. Eni Orlandi (2012a, pp.103-104) esclarece que “o equívoco é a falha da língua, na 

história. [...] A ideologia funciona pelo equívoco e se estrutura sob o modo da contradição”. E 

esta contradição, é um fio que nos direciona, mais uma vez, a indagar: a proibição do direito de 

greve camufla quais sentidos? A negação do direito de greve, realmente, apenas se circunscreve 

aos militares? Quem ditou que assim fosse? Os sentidos mobilizados em torno da negação do 

direito de greve aos militares, por representantes governamentais, evocam dizeres apropriados a 

determinadas conjunturas? 

Em entrevista ao A Tarde, ACM, ao se posicionar sobre a greve, considera que seja  

 

Inacreditável que os responsáveis pela segurança pública queiram fugir aos seus 
deveres num movimento que ultrapassam a indisciplina. Acredito que seja 

uma minoria, embora atuante, desejando pressionar o governo para melhoria 

de vencimentos. Melhoria que inclui a equiparação, até das vantagens, com 

as Forças Armadas. De minha parte, espero dar, na época própria o maior 
percentual de aumento já concedido na Bahia, em todos os tempos, ao seu 

funcionalismo. Entretanto não posso fazer do aumento um privilégio apenas dos 

militares, uma vez que os civis também sofrem como eles os problemas da 
inflação e da alta do custo de vida, disse ACM (A Tarde, Salvador, 13 mar. 

1981, p.03, grifos nossos). 

 

Diante desse pronunciamento, se fizermos um movimento de ir e vir, do presente ao 

passado e vice-versa, esses retornos obedecem a uma ordem de repetitividade que não se limita 

                                                             
13 Jornal A Tarde, 13 mar. 1981, p.03. 
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apenas ao retorno da ordem do dizível, já-ditos, mas às práticas sociais dos papeis sociais 

daqueles que estão na posição de autoridade. Nessa conjuntura histórica, social e política do 

Brasil, Esquerda e Direita significavam em campos opostos. Observemos a sustentação 

enunciativa desta oposição em relação à prisão do coronel Otto ao ser comparado à Lula: 

 

O metalúrgico Luís Inácio da Silva foi condenado pela Justiça Militar por 

ter liderado uma greve que, embora tenha irrompido num setor que a lei não 

inclui entre os “serviços essenciais”, foi declarada ilegal. O Coronel Otto, ao 

liderar o desafio da PM baiana, transformou-se num Lula fardado – e 

representou um teste para saber se a Lei de Segurança Nacional vale para 

todos os seus transgressores ou exclusivamente para adversários do 
governo (VEJA, 1981, p.21, grifos nossos). 

 

A pequena nota, quase ao final da página, é introduzida pela seguinte chamada: “LULA 

FARDADO”. Por conseguinte, enuncia-se que: Lula, o operário metalúrgico, foi condenado pela 

Justiça Militar, durante o regime militar, por liderar uma GREVE. O Coronel, o militar, foi preso 

por liderar o DESAFIO da polícia militar baiana. Os enunciados permitem a seguinte 

parafrasagem: “Se X então Q”, isto é, [Se liderar greve é preso], mobilizando sentidos de 

ameaça que caracteriza a formação discursiva do discurso autoritário. Os sintagmas [GREVE] e 

[DESAFIO] equivalem-se, significando no mesmo campo semântico e mobilizando sentidos de 

ameaça e alerta para qualquer segmento da sociedade que ousar liderar greve.  

Com efeito, na greve de oficiais em 1981, não houvera diálogo e nenhuma reivindicação 

fora atendida, mesmo diante de todas as performances empreendidas abaixo. 

 

Efetivamente, à zero hora do dia 13 de março, 95% dos policiais militares 

cessaram ou contribuíram para que fosse paralisado o policiamento ostensivo na 

Capital e no interior. Os pneus de todas as viaturas da Companhia de Choque 
começaram a ser esvaziados, peças fundamentais das viaturas dos 6º e 8º 

batalhões foram retiradas, o dispositivo de segurança (cadeado) da bomba de 

gasolina que abastece as viaturas dos 6º e 7º batalhões foi trocado. Nessa 
mesma bomba foi afixado um aviso: “Bomba quebrada”. Cinquenta chaves de 

ignição desapareceram da sala de transportes de um dos Batalhões, assim como 

os rotores dos distribuidores dos carros leves. As correias de motores dos 

ônibus e caminhões, para o deslocamento de tropas, foram cortadas. As viaturas 
que ainda se encontravam em condições de tráfego, acionadas por alunos do 

Curso de Formação de Sargentos, não foram além do Clube de Oficiais, ficando 

lá estacionadas e as guarnições obrigadas a retornar a pé para o quartel. Foram 
apreendidas, ainda durante o dia viaturas operacionais da Corporação que 

trafegavam nas ruas da Capital, dirigidas por civis. Em alguns pontos de 
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Salvador, o policiamento ficou sob a responsabilidade dos membros das Forças 

Armadas, principalmente por praças do Exército e por Fuzileiros Navais 

(ARCHANJO, 2008, pp.32-33). 

 

Estas performances trabalhadas em 1981 assemelham-se às utilizadas nos movimentos de 

2001, 2012 e 201414. O efeito de sentidos remete, muito mais, à preparação para combater o 

inimigo, guerrear, do que para reivindicar melhorias trabalhistas. Emiliano José, jornalista, 

escritor e ex-deputado federal (PT-BA), ao prefaciar o livro de Georgeocohama Archanjo15 A 

massa da tropa: Greve na Polícia Militar da Bahia – 1981, considera que  

 

[...] as PMs de então eram um subproduto do quadro nitidamente autoritário que 
predominou até 1985. Enquadradas rigorosamente após 64, elas foram 

submetidas aos interesses e conceitos globais do Exército, a instituição que dá 

as cartas nas Forças Armadas. Passam, então, a ser “tropa de choque” do Estado 

brasileiro para “sedições internas”, especialmente as movimentações urbanas, 
das greves operárias às manifestações estudantis (ARCHANJO, 2008, p.11). 

 

Talvez, ainda encontremos muitos resquícios desse subproduto, no entanto, há que se 

admitir que o corpo de efetivo das polícias vêm mudando gradualmente desde a chegada de 

novos soldados à corporação. O ingresso de jovens incluindo homens e mulheres com outro 

nível de escolaridade16, mais conscientes de seus direitos e deveres, solavancou alguns pilares da 

corporação (muito embora não suficientes para modificar o âmago institucional), deslanchou à 

construção de uma nova subjetividade discursiva em torno dos movimentos grevistas e a uma 

nova forma-sujeito consciente de direitos democráticos. Suzy Lagazzi (2008) assevera que 

 

O sujeito encontra, na linguagem, os recursos para lidar com o poder, para 

redistribuir a tensão que o embate entre direitos e deveres, responsabilidades, 

cobranças e justificativas coloca. A resistência é a batalha do sujeito pelo 

direito de se colocar, de não aceitar a coerção, é a batalha por ‘um lugar no 

qual o sujeito se encontre um poder de dizer’, com ou sem os respaldo da 

hierarquia (LAGAZZI, 1988, p.97, grifos nossos).  

                                                             
14 As chamadas performances bem-sucedidas, noção que será retomada nas considerações finais. 
15 Oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia, fez da greve de 1981 seu objeto de pesquisa que lhe concedeu o 

título de mestre em Ciências Sociais pela UFBA. Em 1964, sofreu a instauração de um inquérito policial-militar no 

qual era acusado de subversão. 
16 Antes de 1992, os soldados não precisavam ter escolaridade, sendo recrutados pelo corpo físico. 
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E é quando resiste que a falha no ritual acontece. O “Sim. Senhor! Não. Senhor!”17, sede, 

aos poucos, ao “Por que, Senhor?” e até mesmo, em algumas situações “Não, Senhor!”.  

 

1.1.2. Pistas circulares de um passado presente: o desejo de resistir 

 

Transposto este período marcado pela repressão à liberdade política e aos direitos sociais, 

aos poucos, a liberdade política ganhou espaço no cenário brasileiro. Inúmeras greves 

aconteceram com apoio de sindicatos recém-criados. As pessoas começaram a protestar por 

conta da crise social que se agravara devido à elevada inflação. Nesta conjuntura, a constituição 

federal promulgada em 1988 garantira ao cidadão muitos direitos, inclusive o de greve negado 

no regime anterior, contudo mantivera no que diz respeito à segurança pública e a polícia, 

protótipos do militarismo provindos do regime imperial.  

Na Bahia, com apoio da CUT e sindicatos, o funcionalismo público federal foi às ruas 

criticar o governo Collor e reivindicar políticas salariais mais justas. Munidos de faixas, piquetes 

e carros de som saíam em passeatas, e, aos poucos, outros órgãos estaduais e municipais aderiam 

ao movimento que durara mais de 100 (cem) dias, na época, mais de 16 (dezesseis) órgãos na 

capital e no interior (a exemplo do DNER, MEC, LBA, Previdenciários – INSS e INAMPS, 

Portuários, Bancários, auditores fiscais do Ministério da Fazenda etc), uniram-se. Diante desse 

clima, os partidos de esquerda apropriaram-se das reivindicações do funcionalismo e a crise 

governamental, com o processo de impeachment de Collor (1992) e a CPI da NEC18 (iniciada em 

1991), para se fortalecerem. Por consequência, ACM, representando o partido governista (PFL), 

enfrenta, no ano de 1992, inúmeras paralisações de diversas categorias do Estado. E, nesse clima 

de intensos protestos, um grupo de oficiais da PMBA indignados – tanto com o achatamento 

salarial progressivo que os privavam de suprir, muitas vezes, as necessidades básicas, quanto 

com a demora do comandante geral, coronel José Gouveia, em responder ao pedido de reajuste 

salarial de 390% que fora endereçado ao governador –, realizaram uma passeata, no dia 03 de 

                                                             
17 Expressão que remete ao dizer que o soldado deve obedecer a ordens, sem questionamento. 
18 ACM, quando Ministro das Comunicações (1986), pressionou financeiramente o empresário Mário Garnero, sócio 

da NEC (Nippon Eletric Company – fornecia equipamentos de telecomunicações ao governo e fora obrigada a 

nacionalizar seu capital durante o regime militar), para favorecer Roberto Marinho (Rede Globo). Dessa forma, fruto 

de chantagens e pressões, ACM conseguiu em contrapartida o direito de utilização da TV Bahia. Resultando na 

instauração em 1991 de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da NEC). 
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setembro de 1992, munidos de faixas e cartazes, em direção ao  quartel dos aflitos, sede da 

PMBA na capital de Salvador, a fim de cobrar uma resposta.  

       
 

Figura 2 – Protestos de PMs em 1992 

 
Fonte: Jornal A Tarde, 04 set.1992, p.2-Geral. 

 

 

Segundo a reportagem do Jornal A Tarde, cerca de mil pessoas entre PMs (oficiais e 

praças), esposas, filhos, viúvas e amigos protestavam. Durante os protestos, enquanto 

aguardavam um posicionamento do comandante geral, cantaram o Hino da Independência, a 

Canção do Soldado e, de mãos dadas, o hino ao Senhor do Bonfim. Ao serem informados da 

negativa do governador, decidiram por unanimidade à continuação do movimento reivindicativo, 

agendando uma vigília a ser realizada, no dia 09, em frente ao quartel dos aflitos. Após decisão, 

entoaram o Hino Nacional. Na reportagem, o jornalista enfatiza a solidariedade que os policiais 

obtiveram da CUT que estendera faixa em apoio e do Sindicato dos Bancários que cedera faixas 

e carro de som. Chegado o dia da vigília, em 09 de setembro de 1992, as esposas acampadas, 

desde a madrugada, no quartel dos aflitos, reivindicam pacificamente melhores soldos aos seus 

respectivos esposos, conclamando, através da exposição de faixas, a sensibilização das 

autoridades competentes no que dizia respeito à fome que os acometia, uma vez que, os policiais 
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recebiam o piso salarial correspondente ao salário mínimo e não recebiam nem o pagamento de 

hora extra, nem adicional noturno19. 

 

Figura 3 – Protestos de mulheres de PMs em 1992 

 
Fonte: Jornal A Tarde, 09 set. 1992, p.3-Geral 

 

Nas faixas, estendidas no quartel dos aflitos, os dizeres “Nossa fome não tem limite. Por 

favor pense e evite”; no Clube dos Oficiais da PMBA, presidido pelo então coronel Etienne, 

“Policial Militar, vamos vencer porque vamos lutar”. A vigília fora encerrada antes do tempo 

proposto. Diante desse contexto situacional, o presidente do Clube de Oficiais, coronel Etienne, 

em posição de comando, de autoridade representativa do grupo de militares em protesto, 

concedera entrevista ao Jornal A Tarde, em 09 de setembro de  1992,  e revelara que as mulheres 

resolveram deixar o acampamento porque conseguiram seu primeiro objetivo, ou seja, chamar a 

atenção de autoridades e do povo em geral, sendo que duas delas, ao serem recebidas pelo 

comandante geral, foram ameaçadas de terem seus maridos excluídos caso continuassem. Além 

disso, argumentara que o valor do salário que as autoridades governamentais contestavam, 

através da imprensa, não era condizente com a realidade, uma vez que divulgavam o salário 

junto às vantagens, contudo, o salário base (líquido) que importara. Diante desse principiante 

processo de rompimento com as normas impostas por ideologias constitutivas do ambiente 

militar, convém assinalarmos duas questões:  

                                                             
19 Informação extraída do Jornal A Tarde, 09 set. 1992, p.3-Geral. 
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1. A obediência da hierarquia no processo de reivindicação (os policiais enviaram ao 

comandante geral suas propostas para serem apresentadas ao governador, este, por 

sua vez, respondeu ao comandante geral para ser retransmitida à tropa)20. Na 

greve de 2012, quando o governador enuncia publicamente sobre a necessidade de 

se preservar e obedecer a ordem da disciplina e hierarquia no processo de 

negociação, o soldado Prisco posiciona-se “Não adianta tratarmos com o 

comando da Polícia Militar. O governo tem que nomear secretários com poder 

de negociar, como o de Planejamento, Administração, Relações Institucionais. 

Alguém com capacidade de avaliar o orçamento do Estado e ciente da Lei de 

Responsabilidade Fiscal”21. Lembremos que de acordo à teoria pecheuxtiana, 

todo indivíduo toma posição enquanto sujeito-falante, este, por sua vez, 

posiciona-se sob a dominação de uma formação discursiva. A negativa para com 

o saber que lhe fora imposto pelo interdiscurso (já-dito) caracteriza-o como um 

“mau sujeito”, isto é, como aquele que se contra-identifica ou contesta a formação 

discursiva que lhe “dão a pensar”. Nesse sentido, visualizamos indícios de que a 

forma-sujeito-militar (na segunda década do século XXI) começa a se 

desvencilhar do domínio de antigas práticas de submissão ideológica.  

 

2. A exploração capitalista em relação ao não pagamento de adicional noturno e/ou 

hora-extra. Exploração esta que culminava numa dupla exploração do policial 

(operário – capitalista), a saber: a primeira, pela exploração da força de trabalho, 

própria da sociedade capitalista; e, a segunda, pelo abuso de autoridade do 

superior ao inferior dentro da cadeia hierárquica da instituição em relação ao 

tempo excedido de trabalho. A partir de 2001, as práticas de dominação, de 

exploração e de repressão referentes ao desrespeito à jornada de trabalho sofreram 

                                                             
20 A instituição militar se organiza em torno de princípios da hierarquia e disciplina, sendo que a hierarquia 

caracteriza-se pela organização estrutural dividida em postos ou graduações, e, a disciplina, pela rigorosa 

observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam e coordenam o 

organismo policial militar harmonicamente. Elas são indissociáveis e têm na subordinação o traço que as liga. 
21 Fonte: Jornal A Tarde, Salvador, Bahia, p.A4, 03 fev. 2012. O título da manchete “Forças federais são usadas em 

repressão a motim policial”. 
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transformações. Transformações essas decorrentes tanto do desvencilhamento do 

sujeito do discurso, por meio de contestações, revoltas e questionamentos do 

saber da formação discursiva que lhe era imposto, no exemplo, o saber de que “o 

policial tem hora para chegar, mas não tem hora para sair”, quanto do 

surgimento da necessidade de consolidar o sujeito de direito e deveres que requer 

tratamento igualitário numa formação ideológica-jurídica. O superior hierárquico 

impunha, desrespeitosamente, sob pena de punição, aos seus subordinados, o 

cumprimento de escalas de serviço às quais, na maioria das vezes, obrigavam-lhes 

a ultrapassar ou dobrar seus turnos de serviço sem direito à folga ou 

compensação. Com efeito, esses elementos, aliados a tantos outros que 

configuraram e/ou configuram o abuso de poder do maior ao menor22, na escala 

hierárquica da instituição, contribuíram e/ou contribuem, sem dúvida, à crise da 

instituição na atualidade, bem como discussões em torno de uma possível 

desmilitarização.  

 

Cabe ressaltar que esses tantos outros elementos abrangem punições arbitrárias em 

decorrência de: um fardamento mal passado; barba um pouco a fazer; corte do cabelo não 

padronizado; apresentar um atestado médico-hospitalar; deixar de prestar continência (forma de 

saudar o superior), muitas vezes, por perseguição, o superior afirmara que o policial não houvera 

prestado; deixar de levantar-se quando um superior adentrasse ao recinto (mesmo quando o 

policial estivesse realizando alguma refeição); deixar de anunciar e apresentar a chegada de um 

superior ao recinto; contestar um superior (mesmo quando errado); deixar de informar se fizera 

alguma viagem; deixar de pedir autorização para casar-se;  deixar de se apresentar ao superior de 

alguma outra cidade ou região (se o policial viajasse à determinada localidade, deveria ir até a 

sede de onde estivesse e informar sua presença na região); deixar de se apresentar a um superior, 

caso ele chegasse ou já estivesse no mesmo espaço físico como festas, supermercado, rua, banco, 

hospital etc (o policial praticamente era obrigado a conhecer todos os seus superiores, situação 

                                                             
22 Após o acordo de reformulação, Lei nº 7.990 de 27 de dezembro de 2001, no governo de César Borges, os postos e 

graduações da escala hierárquica passaram a ser: I - Oficiais: Coronel PM; Tenente Coronel PM Major PM; Capitão 

PM; 1º Tenente PM. III - Praças: Subtenente PM; 1º Sargento PM; Cabo PM; Soldado 1ª Classe PM. 
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bastante desgastante, principalmente, aos recém-ingressos); deixar de cumprir ordens não 

condizentes com as atividades militares (lavar o carro do seu superior, capinar o quintal da casa 

do superior, faxinar o quartel etc). Com o passar do tempo, todos esses elementos militarizantes 

foram se desgastando. Muito embora ainda existam lugares que conservem um pouco dessas 

práticas em essência, principalmente, lugares em que tenha resquícios de quem se constituiu sob 

o regime civil-militar, atribuímos a este desgaste natural o aumento do grau de escolaridade dos 

praças, a incorporação de mulheres na instituição, as organizações desses policiais em 

associações e o aumento da politicidade, isto é, mais consciente de seus direitos e deveres 

políticos e cívico. Nesse sentido, no artigo A transição de uma polícia de controle para uma 

polícia cidadã, os coronéis23, Jorge Bengochea, Luiz Guimarães e Martins Gomes discutem que   

 

No início dos anos 90, as corporações policiais, cujas práticas históricas foram 
enrijecidas pelo período ditatorial, começaram um processo de rompimento do 

modelo histórico do sistema policial, em decorrência das transformações em 

andamento na sociedade brasileira, em especial o crescimento das práticas 
democráticas e o fortalecimento da cidadania. O descompasso entre as 

mudanças sociais e políticas e a prática policial produz uma crise nas polícias 

brasileiras, que não é uma crise de dentro da corporação para fora, mas sim o 
inverso, da relação sociedade-Estado, em consequência da falta de sintonia 

entre o avanço social e a prática policial, ampliada pela ausência de um 

processo dinâmico e otimizado que faça funcionar um sistema de segurança 

pública para a realidade brasileira (BENGOCHEA & GUIMARÃES 
& GOMES, 2004, p.119). 

 

Com efeito, os autores fortalecem as discussões em torno da necessidade de uma polícia 

adaptada à atual conjuntura de uma sociedade democratizada.  

Nas duas questões levantadas acima, notamos que o cruzamento entre hierarquia e 

disciplina tem na subordinação o ponto de encontro entre elas. Por sua vez, a subordinação 

remete a obediência às ordens, às regras, às leis, às posições de comando. O romper, o quebrar, o 

arranhar dessa ordem acarreta nas penalizações. Nesse sentido, o ser policial requer a obediência 

                                                             
23 Jorge Bengochea (Coronel da RR da Brigada Militar/RS. Autor dos livros "Policiamento Comunitário: como 

conquistar a confiança da Comunidade" e "Uma Nova Ordem na Segurança”); Luiz Guimarães (Coronel da RR da 

Brigada Militar/RS. Coordenador de Segurança Urbana da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança 

Urbana da Prefeitura Municipal de Porto Alegre); Martin Luiz Gomes (Ten. Cel. RR, Assessor de Pesquisa e 

Formação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana).  
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da ordem, o sair dessa ordem requer punição. Nesta lógica imperativa, nos protestos de 1992, 

como em tantos outros antecessores e sucessores, os participantes foram penalizados. 

 

Figura 4 – Oficial da PM em greve de fome 

 
Repórter: “O senhor pretende continuar a greve de fome, mesmo tão debilitado?” 

Capitão: “Enquanto eu tiver preso vou continuar com a greve de fome. Eu espero que...que a 
polícia militar seja respeitada...que a polícia militar seja respeitada. Foi o que tava falando aqui. 

Que o governador tem que respeitar a polícia militar. Não pode tratar a polícia militar desse jeito 

não. Mas eu tô bem espiritualmente mais forte que nunca”.24 

Fonte: Jornal A Tarde, 23 set. 1992, p.14-Polícia. 

 

A exemplo, na imagem acima, sentado, no centro, está o capitão Luiz Antônio Fernandes, 

vice-presidente do clube dos oficiais, penalizado com 30 dias de prisão por ter participado das 

manifestações, “não aceitando a coerção”, revolta-se com a punição e faz greve de fome por 

mais de cinco dias “Enquanto eu tiver preso vou continuar com a greve de fome...o governador 

tem que respeitar a polícia militar”; do seu lado direito (de óculos), o cabo Antônio Paulo 

Hohenfeld, (preso junto a Prisco em 2012, no CAB), este fora penalizado com a exclusão. Nesse 

sentido, convém trazermos a explanação de Suzy Lagazzi (1988) sobre os recursos que o sujeito 

mobiliza pelo direito de se colocar, de resistir,  

 
O sujeito encontra, na linguagem, os recursos para lidar com o poder, para 

redistribuir a tensão que o embate entre direitos e deveres, responsabilidades, 

cobranças e justificativa coloca. A resistência é a batalha do sujeito pelo direito 
de se colocar, de não aceitar a coerção, é a batalha por ‘um lugar no qual o 

                                                             
24 Transcrição do áudio contido na reportagem do TJ Bahia. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=TRvBTeC_VoM>. Esta nota tem a mesma referência da de nº4 (pág.23). 

https://www.youtube.com/watch?v=TRvBTeC_VoM
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sujeito se encontre um poder de dizer’, com ou sem respaldo da hierarquia 

(LAGAZZI, 1988, p.97, grifos nossos). 

 

 O poder que transcorre pela tríade Governo-Oficial-Praças demonstra que essas relações 

são construídas autoritariamente com a finalidade de impor a disciplinarização e o 

reconhecimento do lugar e posição de poder do outro. Nesta categoria, os movimentos de greve 

sempre abalam os dois pilares fundamentais do controle organizacional, isto é, a disciplina e a 

hierarquia. Na cadeia alimentar estruturante de qualquer instituição militarizada, independente de 

região ou Estado, a responsabilidade por uma ação, que seja considerada errônea, pode ocorrer 

em escala crescente (da menor patente à maior), em consequência, a reação punitiva, que pode 

ser considerada como resposta obrigatória à afronta ou à fraqueza, ocorre em escala decrescente 

(da maior patente à menor, incluindo o governo). Um exemplo ilustrativo, deste funcionamento 

do poder disciplinarizador, foi quando o general Alberto Cardoso, chefe da Casa Militar da 

Presidência da República, responsável pelo serviço de inteligência da Presidência e indicado pelo 

presidente FHC para acompanhar o ciclo de protestos25 das polícias em vários Estados do 

território nacional ocorrido em 1997, culpa os comandantes das unidades de batalhões das PMs 

por ter permitido a ação grevista. 

 

O general Alberto Cardoso culpou os comandos das Polícias dos Estados pela 
“quebra da disciplina e pela radicalização policial” geradas pelas greves das 

PMs em todo o país. Responsável pelo serviço de inteligência da Presidência, 

Cardoso disse não saber ainda os motivos que levaram os comandantes das 

PMs a permitirem as greves. “Podem ter sido por concordância, por 

fraqueza ou por omissão. Em toda a história das Polícias Militares do país, 

esse é o momento mais grave da quebra de disciplina. As reivindicações são 

justas em alguns casos, mas nada justifica o que está acontecendo com as 
manifestações de PMs por melhores salários. Houve um afrouxamento da 

disciplina por parte dos comandantes”. E diz não acreditar que as greves da 

PM gere um efeito dominó junto ao exército, onde o sistema de hierarquia e 
disciplina é muito mais arraigado (Jornal Folha de São Paulo, 1997, p.02, grifos 

nossos)26.  

 

Nesta entrevista concedida a Emanuel Neri, realizada pelo jornal Folha de São Paulo, 

divulga-se os dizeres do general sobre a atuação dos comandantes da PMBA. Para ele, a quebra 

                                                             
25 O conceito será melhor discutido na subseção a seguir. 
26 Disponível em: <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1997/07/27/2>. Acesso em: 12 jan. 2016. Reportagem de 

Emanuel Neri. 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1997/07/27/2
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da disciplina e a radicalização policial, no ciclo de protestos das policias em 1997, foram 

decorrentes do afrouxamento da disciplina por parte dos comandantes. O efeito de sentidos 

mobilizado remete ao deslocamento, que são realizados em ambientes militarizados, de sentidos 

atribuídos a ação de adestrar os animais através de estímulos de obediência, uma vez que, nesses 

ambientes, o termo é empregado por superiores para se referir à tropa, aos praças. Todos esses 

dizeres evidenciam o processo de assujeitamento dos sujeitos históricos, Piero Leiner (1997), em 

sua dissertação de mestrado defendida em 1995, desenvolve um estudo antropológico sobre a 

hierarquia militar e dialoga com alguns generais do exército, obtendo o seguinte: 

 
[...] vejo que você quer tratar a hierarquia como ‘principal estruturadora da 

identidade militar’. Eu tenho dúvidas se o seja. Creio que a sua irmã siamesa, a 

disciplina, é mais representativa da identidade militar. Certamente uma não 

vive sem a outra, mas creio que a hierarquia é o instrumento para se 

operacionalizar o que é o mais importante, que é a disciplina [...] A hierarquia 

é um meio e a disciplina é o fim. Você não cumprirá nada somente com a 

hierarquia [...] Creio que a hierarquia é a exteriorização da organização 

militar, mas a disciplina é o que faz a organização funcionar e seu maior 
símbolo. Nos discursos militares ou nas ordens do dia você ouvirá muito mais 

referências à disciplina que à hierarquia. Nunca ouvi ninguém dizer, como 

elogio, esta tropa é hierarquizada, mas ouvi muitas citações elogiosas a respeito 

da disciplina de uma tropa (LEINER, 1997, pp.102-103, grifos nossos). 

 

Sem dúvida, a identidade militar é constitutiva do poder de disciplinarização, simbologia 

da ordem. Entretanto, essa ordem se sustenta através do poder coercitivo mesmo que, no jogo 

ideológico-discursivo, apresente-se de modo obscuro ou de modo visível.  

 

1.2. A REVOLTA DE PRAÇAS: “QUANDO ALGO FALHA...” 

 

A PMMG atravessava um dos piores momentos, no dia a dia da 

caserna, de condições de trabalho e em termos salariais. As 

praças, ao tomarem conhecimento da notícia do aumento dado 

somente para os oficiais, romperam um silêncio de 222 anos e 
ganharam as ruas da Capital mineira. 

 

                                                                                 Deputado Sargento Rodrigues- Líder da Greve Mineira em 1997. 

 

Quando nós fazemos um movimento dentro da corporação, nós não 

fazemos um movimento por fazer, nós fazemos um movimento por 

não estar aguentando mais a situação. A Polícia Militar da Bahia 

contava com um dos piores salários que temos no país, então 
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chegamos a uma situação que não aguentávamos mais: ou você vai 

ou não tem jeito, você está num mato sem cachorro; nós tínhamos 

que partir “pro pau”, essa é a última instância que nós chegamos. 

 
Soldado Alfeu, Bahia, 2009.27 

 

O ato de resistir, no campo discursivo-ideológico, considera a capacidade dos sujeitos 

históricos em sublevar-se contra uma prática de dominação que passa a não ser mais aceita como 

um todo. Por sua vez, as práticas de dominação – além de sobrepujar os sujeitos – são 

transformadas a todo tempo, justamente porque há resistência. Nesse sentido, a dominação 

sempre falha e essa falha é que fomenta a ideologia do dominado, mas desde que possibilite a 

ruptura, a contestação, a indagação e a rejeição com os sentidos imputados e consolidados além 

do tempo.  

O processo de exploração engendrado pelos agentes da produção e repressão capitalista 

leva-os, no campo discursivo-ideológico, a disputar por sentidos que os possibilitem deter o 

controle do outro. Por conseguinte, na dinâmica constitutiva da luta de classes, preservação da 

exploração vs. luta do trabalhador, os efeitos dessa “quebra de braço” (entre o preservar e o 

resistir) tanto podem gerar conquistas quanto mortificações, retaliações, punições, prisões etc.  

Os protestos ocorridos, após o regime ditatorial, a favor de angariar benefícios salariais 

para suas classes exploradas, massacradas e manobradas pelo sistema capitalista, marcaram a 

ânsia desses trabalhadores por justiça, por liberdade, por se fazer ouvir. É interessante notar que 

um movimento não acontecia isoladamente, a iniciativa por determinada categoria estimulava à 

adesão de outras, quer no mesmo Estado, quer em Estados diferentes, entre seus pares ou não, 

mas imbuídos de muita garra e resistência. Assim, aconteceu em 1992 (em relação às diversas 

categorias de trabalhadores no Estado) e em 1997 (em relação à PM de diversos Estados, o 

chamado efeito dominó), incluindo também as performances organizadas, na década de 1990, 

por meio de muitas passeatas e faixas. 

Os protestos de praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais merecem destaque 

por seu papel pioneiro na luta contra a exploração capitalista e quartelista. Os praças mineiros, ao 

saberem que o então governador, Eduardo Azeredo (PSDB), concedeu aumento aos oficiais 

                                                             
27  Este depoimento consta em ALMEIDA, 2010, p.118. 
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(coronel, tenente-coronel, major, capitão e tenente) em desfavor dos praças (soldado, cabo, 

sargento), foram tomados de tamanha indignação a qual reverberou no rompimento do silêncio 

que os massacrava há séculos, atingindo uma coletividade em esfera nacional. 

Juniele Almeida (2010), em sua tese de doutorado “Tropas em protesto: o ciclo de 

movimentos reivindicatórios dos policiais militares brasileiros no ano de 1997”, comenta que 

estes movimentos de policiais militarizados em esfera nacional expressaram novo repertório da 

ação coletiva28, uma vez que os policiais reivindicaram publicamente fardados e armados.  

Ao estourar as indignações que foram recalcadas ao longo do tempo, os praças da 

PMMG, num primeiro momento, queimaram dois colchões no alojamento do batalhão de 

choque; no dia seguinte (13 de junho), saíram em passeata até o Palácio da Liberdade, sede do 

governo de Minas, juntando-se aos protestos da polícia civil (estimaram cerca de 2.000 [dois 

mil] policiais).  Durante a passeata, ao coro “PM unida, jamais será vencida”, outros policiais 

foram aderindo e a sociedade manifestando apoio por meio de buzinaço, aplausos e gestos 

solidários. Os manifestantes militarizados não aceitaram o apoio de sindicalistas e rasgaram a 

bandeira da CUT – alegaram que se comumente reprimiam os protestos de outras categorias não 

se achavam no direito de tê-los em apoio. De costas para o palácio, os manifestantes cantaram o 

Hino Nacional e se ajoelharam para rezar o Pai Nosso29. Juniele Almeida (2014) descreve:  

 
Pela primeira vez, os praças da PMMG reivindicaram melhores salários, 

melhores condições de trabalho, reforma no Regulamento Interno da 

corporação, e o fim de privilégios e abusos dos oficiais. Os policiais militares 
superaram o receio de serem punidos por indisciplina, com prisões 

administrativas ou outras formas de retaliação, e abalaram dois elementos 

fundamentais de controle organizacional da instituição: a disciplina e a 
hierarquia. A manchete do jornal Estado de Minas do dia 14 de junho de 1997 

anunciou: “Dia Histórico: Militares entram em greve, vaiam comando, fazem 

passeata e protestam” (ALMEIDA, 2014, p.174).  

 

A despeito de se questionar a importância que a hierarquia e a disciplina têm como 

mecanismo de controle e/ou coesão das organizações trabalhistas (seja militar ou não), temos de 

tomá-las também enquanto elementos constitutivos de tensões que se estabelecem entre o patrão 

                                                             
28 Isto é, “conjunto limitado de estratégias já conhecidas, circunscritas por estratégias anteriores e recursos à 

disposição, para atingir certos fins” (TILLY apud ALMEIDA, 2014, p.169). Noção que será retomada nas 

considerações. 
29 Informação extraída da Revista Veja, 1997, pp.27-28. 
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e o empregado, reverberando em insatisfações, frustrações, desgastes e revoltas. Diante do 

contexto, com a passeata, os PMs forçaram a negociação e, oito dias depois, receberam a oferta 

de um abono fixo de R$ 102,00, o que significaria 21% de aumento para os salários mais baixos. 

Porém, as propostas apresentadas não os satisfizeram. Levando-os a realizar uma nova passeata 

(em 24 de junho) em direção à sede do governo, estimativa de 6.000 (seis mil) policiais. Na 

Praça da Liberdade, os militares/grevistas encontraram barreiras formadas por outros militares 

recrutados de pelotões do interior do Estado, ainda leais ao governo. Estes objetivavam impedir 

que os manifestantes chegassem ao Palácio do Governo e ao prédio do Quartel do Comando 

Geral, mas não conseguiram30. E, quando os manifestantes se preparavam para adentrar ao 

prédio do comando militar, o cabo Valério, ao subir numa mureta pedindo calma à multidão, fora 

atingido na cabeça, por disparo de arma de fogo, vindo a óbito logo depois, tornando-se mártir 

do movimento. 

A Figura 5 demonstra a cena fotografada pela repórter Isa Nigri, no exato momento em 

que o cabo Valério fora atingido. A fotografia ganhou o Prêmio Esso, isto é, premiada a melhor 

do ano de 1997.   

 

Figura 5 – Confronto da PMMG/ Cabo Valério  

 
   Fonte: Revista Veja, 1997, pp.26-27. Disponível em:< http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx> 

Acesso em: 30 dez. 2015. 

 

                                                             
30 Revista Veja, 02 de julho de 1997, p.28. Disponível em:< http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. 

Acesso em: 30 dez. 2015. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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A imagem do cabo Valério sendo socorrido por seus pares e ensanguentado repercutiu 

em todo território Nacional, causando comoção aos militares de outros Estados. O trágico 

acontecimento, os reajustes concedidos e a repercussão da revolta de Minas contribuíram para 

incentivar outros Estados a reivindicarem também por melhorias. Juniele Almeida (2010) relata:  

 

Diante da manifestação reivindicatória, Azeredo foi aconselhado pelo 
comandante da Polícia Militar e pelo comandante do Exército em Belo 

Horizonte sobre os riscos de novas mortes (especialmente, após a morte do cabo 

Valério), e optou por ceder e fazer um reajuste acima do que, segundo ele era 
possível ao Estado [...] O episódio fatal sinalizou a urgência para se concluir a 

tensa negociação entre grevista e governo. Decorrência dos acontecimentos, a 

trágica morte do cabo Valério colocou a greve da PM mineira nas pautas dos 

principais noticiários do país. A partir de então o movimento mineiro possuía 
um “mártir para suas reivindicações” [...] (ALMEIDA, 2010, pp.70-72).  

 

Vale assinalar que o então governador Azeredo fora responsabilizado pela crise em 

outros Estados em razão de não ter controlado a revolta dos mineiros. A Revista Veja, ao 

reportar a origem e as consequências dessa greve, dá-lhe o seguinte adjetivo “As lições de uma 

greve selvagem: governador de Minas Gerais se rendeu e a PM já fala em parar em outros 

Estados”,  

A greve de Minas mostrou como é fácil dobrar governadores que não têm uma 

política de segurança pública e acham confortável mandar quem está em cima 

chicotear o lombo de quem está em baixo. Se o governador do seu Estado está 
nesta categoria, prepare-se: pode estar vindo confusão por aí [...] (CARVALHO 

& GUSMÃO, Revista Veja, 1997, p.26).  

 

 

O trecho faz referência ao chamado efeito dominó decorrente dos protestos da PMMG 

que em cadência saíra atingindo mais 13 Estados, a saber: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Rio de Janeiro31, resultando num ciclo de protestos32, além de criticar a fragilidade no sistema de 

segurança pública.  Segundo Juniele Almeida (2010),  

 

                                                             
31 Informação extraída de ALMEIDA, 2010. 
32 “Ciclo de protestos tem por característica a rápida transmissão reivindicativa de uma ordem modular apreendida, 

adaptada e rotinizada” (TARROW apud ALMEIDA, 2014, p.169). 
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O ciclo de protestos colocou em cena policiais militares, especialistas no 

controle oficial do espaço público, fardados e armados, reivindicando. Emergiu 

assim, um diálogo entre uma cultura policial militar, expressa pelos preceitos 
militarizantes referentes a valores e normas institucionais, e uma cultura 

política relacionada à democratização que se passa nas sociedades 

contemporâneas (ALMEIDA, 2010, p. 23, grifos da autora). 

 

As manifestações nesses Estados trouxeram ao público os conflitos internos decorrentes 

do abuso de autoridade pautados no regulamento da instituição, as precárias condições de 

trabalho e, sobretudo, a disparidade salarial. O deputado sargento Rodrigues, considerado um 

dos líderes do processo de negociação do movimento de revolta dos praças de Minas, em 1997, 

concedeu à historiadora Juniele Almeida uma entrevista, em que expôs o seguinte: 

 

O sentimento dos policiais militares era único. Não eram PMs apenas da capital. 
Todos os praças sonhavam com aquilo, todos queriam sair em praça pública, 

gritando palavras de ordem, clamando por tratamento digno, respeito, por 

melhores condições de trabalho. Mas o peso do regulamento, do RDPM, era 
muito maior: não tinha abertura para manifestação. A questão salarial foi a gota 

d’água, a coisa já estava sedimentada havia muito tempo. Não houve nenhuma 

preparação para o movimento. Ninguém preparou o movimento; ninguém pode 
se intitular “articulador do movimento”. O movimento explodiu naturalmente 

[...] (RODRIGUES apud ALMEIDA, 2010, p. 232). 

 

O sofrimento, humilhação, perseguição e abusos de autoridade interna vividos pelos 

praças da polícia militar ultrapassam a circunscrição territorial, ou melhor, não são 

particularidades circunscritas apenas de um único Estado. O depoimento do sargento Rodrigues 

traduz a maneira pela qual a indignação, a frustação, a inconformidade, a humilhação e o 

desrespeito fomentam rupturas, ao longo do tempo em que o militar é explorado/dominado sob 

diversos modos de subserviência.  

No tocante a crise militar de 1997, Juniele Almeida (2010) a caracteriza em quatro redes 

de análise que indicam diferentes repertórios da ação coletiva. A saber: 

 

A primeira rede (PMs de Minas Gerais) rápida difusão das ações reivindicatória 
intensificou o poder de mobilização dos policiais brasileiros, os policiais 

reivindicavam fardados e armados com criativas performances e se revelaram 

novos sujeitos de direito ao se apropriar do direito garantido aos trabalhadores 
civis; na segunda rede (PMs de Alagoas, Ceará, Pernambuco, e Pará), o 

repertório de ações foi marcado por conflitos armados; na terceira (PMs 

Paraíba, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), suas ações foram pautados 
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em acampamentos e negociações; na quarta (PMs Rio Grande do Sul, Piauí, 

Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro), foram ações disciplinadas e articulações à 

margem do ciclo. Passeata foram disciplinada, fardada e desarmada 
(ALMEIDA, 2010, pp.189-191).  

 

A inserção da Bahia, no ciclo de protestos de 1997, fruto da difusão das ações 

reivindicatórias de Minas, limitou-se ao processo de negociação onde foram mobilizados pelos 

militares sentidos de ameaça que apontava para a possibilidade de uma adesão total. No dia 28 

de junho, a Associação de Cabos e Soldados, representada pelo cabo Pires, enviou uma carta 

aberta ao governador Paulo Souto (PFL) requerendo uma proposta de reajuste salarial e 

anunciando a possibilidade de ocorrer, na Bahia, protestos aos moldes de Minas Gerais, caso não 

encaminhasse à ALBA uma solução favorável.  

No dia 03 de julho, no pátio da Governadoria, perante várias autoridades representativas 

do governo, em cerimônia de entrega de 200 (duzentas) viaturas, Paulo Souto anunciou o Projeto 

de Lei que contemplava questões salariais tanto aos policiais civis quanto aos militares. Diante 

de fortes ameaças e pressão da imprensa, objetivando evitar a explosão da greve, o governo 

iniciou um programa de reestruturação das polícias da Bahia que delineava: construção de 

complexos policiais e implantação de programas de qualidade; renovação da frota; criação de um 

grupamento aéreo da PM equipado com helicóptero; concurso para a PM, objetivando o 

preenchimento de 3.300 (três mil e trezentas) vagas. 

           Apesar da apresentação de tais benefícios, no dia 04 de julho, na sede da Associação de 

Cabos e Soldados, as polícias civis e militares decidiram, por precaução (era contumaz os 

governantes anunciarem publicamente melhorias que não ocorreriam), manter as mobilizações e 

planejaram paralisar conjuntamente no dia 8 de julho, além de discutirem propostas sobre o piso 

salarial (de R$ 780,00), fim do rancho, adoção do tíquete-refeição e a entrega de armas 

compradas com o dinheiro dos policiais, que ficaram retidas, sem explicação, no Rio Grande do 

Sul33.   

           A repercussão que a greve de Minas causara em razão da difusão a outros Estados, 

caracterizada, pela imprensa, como a mais grave crise desde o golpe de 64, levava os jornalistas 

a enfatizarem o efeito dominó na nação brasileira. A respeito da Bahia, a imprensa noticiara que 

  

                                                             
33 Informações extraídas de Almeida, 2010, p. 120-121. 
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Na Bahia a direção do clube dos cabos e soldados decidiu na sexta-feira mandar 

carta ao governador Paulo Souto. Eles querem 250% de aumento34 “vamos 

entrar em greve branca no dia 8 de julho se não formos tendidos”, declara o 
Cabo Oscar Pires de Jesus, presidente da associação”. “Minas nos encoraja ir 

às ruas”, afirma em tom de panfleto. “Vamos partir para o confronto com o 

comando e o governo” (CARVALHO &GUSMÃO, Revista Veja, 1997, pp.26-

27, grifos nossos).  
 

Apesar de o movimento reivindicatório de praças da Bahia em 1997 não “partir para o 

confronto (direto) com o comando e o governo”, o engendramento articulatório empreendido 

para angariar melhorias à categoria torna possível caracterizá-lo, de modo geral, como o primeiro 

movimento de praças na Bahia35.  

Em meio à turbulência que assolava o país, no dia 27 de julho, o Jornal Folha de São 

Paulo, divulgara em manchete os resultados da pesquisa Datafolha realizada à população de 10 

(dez) capitais que tiveram algum tipo de movimentação das polícias. No corpo da informação, 

continha: 

Para 60%, policiais devem ter direito à greve - proibida para a categoria pela 

constituição -, mas só 36% apoiaram integralmente uma paralisação. A maioria 
(80%) diz que os policiais têm de ser proibidos de usar armas em protestos. 

Apesar do apoio só a minoria acha a polícia muito eficiente. Em relação à PM, 

56% afirmam ter mais medo do que confiança (no caso da polícia civil, são 
51%). Do total, 18% dizem temer mais a polícia do que os bandidos, e 53% 

afirmar que muitos policiais, não todos, estão envolvidos com corrupção. O 

governo federal é responsabilizado pela crise das polícias: 50% acham que o 

governo federal deveria liberar dinheiro, e 52% pedem leis favoráveis aos 
policiais (Jornal Folha de São Paulo, 27 jul. 1997, Capa). 

 

Observemos que nestes posicionamentos ideológicos – policiais devem ter direito à 

greve, policiais devem ser proibidos de usar armas em protestos, policiais são ineficientes vs. 

muito eficientes, policiais serem mais temidos do que os bandidos, a crise das polícias ser de 

responsabilidade do governo federal e há necessidade de criar leis favoráveis aos policiais –  

apresentam saberes divergentes no interior de uma determinada sociedade, na qual os sentidos 

produzidos (já em 1997) tendem ao desvencilhamento com o saber de uma formação discursiva 

que nega o direito de greve à categoria, ou seja, a “PM não pode fazer greve”.  Ainda diante 

                                                             
34 O piso salarial em 1997 era de apenas R$ 275,60. 
35 É preciso ressaltar que o protesto de 1997 fora o primeiro na Bahia liderado por praças (com graduações de cabos 

e sargentos). A diferença para o movimento de 2012 consiste em ter sido articulado e sustentado eminentemente por 

praças (com graduação de soldado). Soldados estes historicamente estigmatizados dentro e fora da instituição. 
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destes resultados, atemporais, algo impele a refletir sobre o lugar de ambiguidade que a polícia 

ocupa na sociedade, principalmente, em relação à eficiência de sua atuação. De um lado, as 

ações violentas, os abusos de autoridade e as práticas de corrupção contribuem negativamente 

para sua imagem, bem como sua presença promove insegurança e rejeição. Por outro lado, ações 

cotidianas pautadas em atuações solidárias e de presteza contribuem positivamente de forma que 

sua presença causa a sensação de segurança. Lucio de Barros (2005), em sua tese de doutorado 

em Ciências Humanas: Sociologia e Política (UFMG), “Polícia e Sociedade: um estudo sobre as 

relações, paradoxos e dilemas do cotidiano policial”, comenta que  

 

Na maioria das vezes, a ação policial é mais utilizada para atender aos cidadãos 

perdidos e confusos na rua do que para garantir a paz. Ações voltadas para a 
manutenção da ordem dependem muito da população que aciona o policial, que 

pode estar próximo ou longe do problema.  Na realidade, restam ao policial as 

operações próprias dos serviços sociais. São essas que demandam seu auxílio 

quando trabalham a pé. Já mencionei que as viaturas são chamadas para ajudar 
gestantes, socorrer pessoas mentalmente perturbadas e auxiliar adultos e 

crianças espancadas. O Policiamento a Pé serve mais como um depósito de 

reclamação móvel do que fonte de ressonância de segurança [...] Não creio que 
a polícia, de todo, fracasse quando ocorre de forma manifesta a criminalidade. 

Seria impossível pedir às instituições repressoras do Estado que previssem a 

ação criminosa no tempo exato e no espaço certo. (BARROS, 2005, p.137, 
grifos do autor).  

 

O lugar de contradição que a polícia ocupa decorre justamente da produção dessas 

sensações de segurança e proteção que se presentificam quando requisitada ou quando evita a 

desordem. Em contrapartida, a violência produzida promove o estranhamento, o medo e a 

inconfiabilidade na segurança e na proteção que deveriam ser providas. Os autores Jorge 

Bengochea, Luiz Guimarães e Martins Gomes consideram que 

 
A ação da polícia ocorre em um campo de incertezas, ou seja, o policial, quando 

sai para a rua, não sabe o que vai enfrentar diretamente; ele não tem uma ação 

determinada a fazer e entra num campo de conflitividade social. Isso exige não 
uma garantia da ordem pública, como na polícia tradicional, sustentada somente 

nas ações repressivas, pelas quais o ato consiste em reprimir para resolver o 

problema. O campo da garantia de direitos exige uma ação mais preventiva, 

porque não tem um ponto determinado e certo para resolver (BENGOCHEA & 
GUIMARÃES & GOMES, 2004, p.120).  
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 O cotidiano de um policial militar (principalmente os praças) configura-se de maneira 

árdua, uma vez que, aliadas a essas incertezas, busca-se: a) lutar para sobreviver – ou não36; b) 

superar o preconceito e o desprezo tradicionalmente construídos no imaginário social; c) cumprir 

as ordens do Estado e de alguns segmentos sociais dominantes mesmo que, muitas vezes, não 

concordem; d) aprender a superar os assédios morais que existem na hierarquização interna da 

corporação; e) lidar com a dualidade entre exercer suas atividades profissionais e sofrer punições 

decorrentes de ações malsucedidas; f) mediante confronto, os policiais sempre respondem a 

processos ou inquéritos e, por vezes, mesmo tendo agido dentro da legalidade, são punidos, caso 

tenha alguma desavença com o superior hierárquico ou a mídia sensacionalista tenha distorcido 

os fatos; g) enfrentar a marginalidade, que está a cada dia com armamentos mais sofisticados; e, 

h) trabalhar com equipamentos com validade vencida e sem manutenção adequada37. Enfim, o 

cotidiano operacional de um policial militar é cheio de desafios, mesmo porque “a atividade da 

polícia comporta contornos perigosos, insalubres, carregados de aventura, ansiedade e medo” 

(BARROS, 2005, p. 127). 

Diante do clima tenso e de fortes pressões ao governo do Estado da Bahia, no dia 30 de 

julho, houve o acordo que afastou a ameaça de greve. No dia 19 de agosto de 1997, por meio do 

decreto Estadual nº 7.145, instituiu-se à Lei da GAP ou Lei de Reestruturação da PMBA, a qual 

modificou questões salariais por meio de transformações nas graduações da corporação, dessa 

forma, as graduações de cabo e subtenente foram eliminadas acarretando na insatisfação dos 

praças38. E, em 15 de outubro, o cabo Pires recebeu a notícia de sua exclusão (com mais cinco 

diretores da associação), no mesmo dia em que tomara posse da presidência da Associação, 

sendo reintegrado em 1999 por meio de sentença judicial. 

                                                             
36 Refiro-me à negação em decorrência daqueles que não conseguem superar ou manter o equilíbrio em relação às 
mazelas ocorridas dentro da corporação, principalmente nas relações estabelecidas entre o superior hierárquico, o 

governo e a sociedade, e, por conseguinte, acarretam os crescentes índices de suicídios por soldados dentro de 

quartéis. Evidente que também existem aqueles que subjazem ao processo de alienação institucional. 
37 Antes da chegada dos benefícios à categoria decorrentes dos movimentos reivindicatórios, a realidade da polícia 

era muito mais caótica, quando se reivindicava melhores condições de trabalho, não era apenas as questões salariais, 

mas também, os meios de operacionalização da atividade policial. Era contumaz, antes das conquistas pós 2001, 

faltar gasolina nas viaturas em meio a uma perseguição, munição falhar, arma não funcionar, coletes vencidos etc. 
38 Tal insatisfação era em razão de que o soldado de 2ª classe, ao ser elevado à 1ª classe, estagnara. Não poderia ser 

promovido para cabo por causa da extinção de cabo, nem poderia ser promovido para sargento porque não era cabo.  

À lei, apenas cabo poderia ser promovido para sargento. Essa situação perdurou até a greve de 2001. 
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Em Minas, após os protestos de 1997, foram instaurados procedimentos administrativos e 

penais a fim de punir os grevistas. Findado o movimento de reivindicação, inicia-se outro 

movimento pelos praças de Minas: Anistia já para os PMs, cujo êxito ocorrera no governo de 

Itamar Franco, o qual honrara parcialmente o acordo firmado antes das eleições de 2º turno com 

os praças eleitos (cabo Júlio, sargento Rodrigues, soldado Moisés e sargento Denis).  

Juniele Almeida (2014) considera que 

 

Outra repercussão importante do movimento de 1997 diz respeito a emergência 
de lideranças políticas dos praças durante as eleições de 1998 e 2002. Surgiu, a 

partir daí, um poder político paralelo ao poder do Alto Comando. Aliando a 

farda à política, o movimento reivindicatório dos praças da Polícia Militar de 
Minas Gerais aproximou os princípios de cidadania, incorporando à experiência 

da corporação estratégias e valores de modernas relações de trabalho. A greve 

representou, conjunturalmente, a ruptura pública dos princípios de hierarquia e 
disciplina (ALMEIDA, 2014, p.181). 

 

De fato, a inserção de praças, comprometidos, no universo do poder político, traz ao seio 

da instituição conquistas significativas que não se limitam apenas às questões salariais, mas 

ultrapassam o amparo requerido pelos praças contra os desmandos da administração. A exemplo, 

a extinção do Regulamento Disciplinar da PMMG e a criação do novo Código de Ética, 

conquistas mineiras, e objetos de desejo de muitos outros Estados.  

Diante de tudo isso, Juniele Almeida (2010, p.22) avalia que “a crise policial militar 

brasileira expressou forte caráter inovador representando o desgaste conjuntural de elementos 

próprios da corporação, mas não suficientes para minar as bases da corporação”, acrescentamos 

que a tendência natural é que estas bases se desestabilizem paulatinamente.   

 

 

1.2.1. Primeiro Movimento Reivindicatório da PMBA no século XXI: os aquartelados 

e seus entornos propagativos  
 

[...] a luta de classes, as reivindicações e pressões dos 

trabalhadores e a resposta dos capitalistas, constitui o elemento 

motor do desenvolvimento econômico. Das lutas sociais não 

resultam apenas os efeitos mais espetaculares, quando multidões 

de trabalhadores se erguem numa revolta conjunta e a 
consciência dos exploradores é atravessada pela noção da 

caducidade deste modo de produção. São essas as grandes 
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epopeias e a elas em geral se resume a história dos conflitos de 

classes - falsificando-os assim e impedindo a compreensão dos 

seus mecanismos fundamentais. Para a análise que prossigo, a 

questão decisiva é a da variedade das formas assumidas pela luta 

de classes, de onde se conclui que os seus efeitos vigoram mesmo 

quando a deflagração do conflito é evitada, ou seja, vigoram pela 

própria absorção desses efeitos [...] aos capitalistas apenas é 

possível, como estratégia eficaz, a cedência geral e a longo prazo 

às reivindicações e pressões dos trabalhadores [...]  
                                                                                             
                                                                                                          João Bernardo – Economia dos Conflitos Sociais. 

 

 

A explosão da indignação, ao longo do tempo, recalcada pela polícia baiana, num 

primeiro momento, diferenciou-se dos protestos mineiros de 1997, no que diz respeito à tentativa 

prévia de negociação com as autoridades competentes. A polícia baiana, no início do século 

XXI, tencionou assegurar suas reivindicações, embasando-se em direitos e deveres, que regem o 

trabalhador civil, garantidos pela constituição democrática, no entanto, a retrocedência do alto 

comando da instituição fomentou a revolta de 2001. 

No dia 08 de junho de 2001, no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários, os 

policiais baianos se reuniram com a finalidade de discutir questões salariais, a partir daí, criaram 

uma comissão de negociação, elaboraram uma pauta de reivindicação e um documento, no qual 

eram denunciadas ameaças de morte, as precárias condições de trabalho e os baixos salários da 

tropa. Tais documentos ficaram sob a incumbência do tenente Ewerton Uzeda e do sargento 

Isidório para serem entregues aos ministérios da Justiça e da Defesa, ao Senado e à Presidência 

da República. Cumprida a missão, ao desembarcar no Aeroporto de Salvador, o tenente Ewerton 

foi preso; e o sargento Isidório, ainda estando numa pousada em Brasília, foi detido por policiais 

da Bahia e mantido incomunicável.  

 Sem notícia dos presos, os policiais ficaram indignados. Aproximavam-se o desfile de 02 

de julho (independência da Bahia) e a assembleia que estava agendada para o dia 05 de julho, em 

razão disso, o então comandante da polícia militar, o coronel Jorge Luiz Santos, temeroso, 

determinou que os policiais, nesses dois dias, permanecessem nos quartéis de prontidão. 

Atendendo à determinação, os policiais replicaram que não sairiam da prontidão até a decisão da 

assembleia. Em retaliação, no dia 03, o coronel divulgou a exclusão de 68 (sessenta e oito) 

policiais, sem instaurar sindicância, sob justificativa de terem participado das assembleias 
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anteriores, além disso, denunciou, ao Conselho de Justificação, três oficiais (major Jorge 

Couceiros, capitão Jessé e o tenente Ewerton), sob as mesmas alegações.  

Revoltados, no dia 5 de julho de 2001, no Ginásio de Esportes do Sindicato dos 

Bancários, os policiais civis cederam à revolta dos militares e juntos deflagram a greve e 

exigiram a libertação dos presos e a reintegração dos excluídos, além das reivindicações 

anteriores39. Diante dessa conjuntura, podemos afirmar que estes policiais compuseram um 

período marcado pela transição entre os velhos vestígios do militarismo e os novos vestígios que 

caracterizam uma sociedade democratizada, a exemplo: inserção de mulheres, inserção de 

policiais na política, exigência de nível de escolaridade para adentrar na corporação e a liberdade 

de participarem de associações. A seguir, a imagem que retrata os policiais civis e militares ao 

decretarem o estado de greve.  

 

Figura 6 – PM e PC deflagram a greve em 2001 

 
Fonte: Jornal A Tarde, 06 jul.2001, p.L3. 

 

Durante essa assembleia, destacam-se duas situações que repercutiram nos jornais, e 

ultrapassaram o limite espaço-tempo. 

  

A assembleia das polícias Civil e Militar foi marcada por atos e discursos tão 
radicais quanto às exclusões realizadas pelo comando da Polícia Militar, 

                                                             
39 Dentre as reivindicações, estavam o piso salarial de R$ 1.200, seguro de vida no valor de R$ 50 mil, assistência 

social para policial acidentado ou ferido em atividade e inclusão da PC e PM no Conselho Estadual de Segurança 

Pública. Passaram a compor a reintegração dos 68 PMs excluídos e a libertação dos dois grevistas presos. 
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classificadas pelos líderes do movimento como ilegais e arbitrárias. A soldado 

Andréa Santos, do Batalhão de Guardas (Mata Escura), por exemplo, se despiu 

da farda em pleno palanque da assembleia. “Soube há poucas horas que fui 

excluída da Polícia Militar. Tiro minha farda, mas permanecerei com 

sangue militar. Agora, como cidadã comum, exijo salários dignos para os 

policiais”, falou, sob fortes aplausos. Andréa Santos é estudante de 

Pedagogia, na Uneb, e disse que entrou para a PM por gostar da atividade. 
Outro relato que comoveu as quase 1.500 pessoas que participaram da 

assembleia – entre policiais civis e militares da ativa e inativos e seus familiares 

– foi o do capitão Jessé Oliveira Santos, 43 anos. “O terrorismo telefônico já 

começou. Eles estão dizendo que se não estiver na Corregedoria da PM às 

16 horas vão decretar minha prisão preventiva. As ameaças são tantas e 

tão constantes que minha mãe já está passando mal”, denunciou 

(OLIVEIRA, Jornal A Tarde, 06 jul. de 2001, p.L3, grifos nossos). 

 

Os depoimentos da soldada Andrea e do capitão Jessé podem retratar indícios de que algo 

começara a mover à constituição de uma nova forma sujeito-militar, uma nova forma de pensar e 

agir o ser ou o fazer policial. Policiais, agentes histórico-sociais, reclamam a inserção de direitos 

e deveres, com base em princípios democráticos e assegurados pela Constituição de 1988, na 

estrutura organizacional da corporação, comportamento discrepante com o dos antepassados.  

Nos primeiros dias de greve, como de praxe, após reunião com a secretária de segurança, 

Katia Alves, a fim de avaliarem os desdobramentos do primeiro dia de greve, o governador 

César Borges (PFL) assevera que a situação está controlada e que somente dialogará com a 

suspensão imediata da greve. Por outro lado, o comando da PMBA, mesmo com o crescimento 

do número de adeptos, minimiza o movimento, atribuindo-o a uma minoria equivalente a 10% 

(dez por cento) da tropa baiana, afirmando que se tratava de “atitudes isoladas de indisciplina e 

desobediência, com cunho meramente político”, e alertava que “continuaria adotando medidas 

punitivas contra os ‘rebelados’”40.  Vale ressaltar que a intransigência do governo prevalecera 

em grande parte do período de greve. Consequentemente, os grevistas também resistiram e não 

cederam facilmente, o que levara o governo a solicitar, somente no dia 11, a intervenção do 

Exército, sob alegação de ingerências políticas externas, fracasso nas negociações, 

intranquilidade da população e necessidade de restabelecer a ordem. 

Inúmeros assaltos, arrastões, saques, arrombamentos e homicídios contribuíram à 

desorganização do cotidiano social. Outros servidores públicos também aderiram à greve devido 

                                                             
40 Informações contidas no jornal A Tarde, de 04 de julho 2001, p.L3; jornal A Tarde, de 06 de julho de 2001, p.L3; 

jornal A Tarde, de 07 de julho de 2001, p.L3; e, Jornal A Tarde, 14 jul. 2001, p. L2. 
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à caótica instabilidade social e à reivindicação de melhorias, a saber: vigilantes, juristas, policiais 

civis, delegados, peritos, professores, bancários, rodoviários, servidores de saúde, trabalhadores 

da limpeza urbana e médicos. Praticamente todo o Estado da Bahia estava parado. Contudo, o 

representante do Sindicato dos Comerciários de Salvador, na época Reginaldo Oliveira, 

responsabiliza publicamente o governo do Estado pelas greves da PC, PM e parte do 

funcionalismo público estadual e municipal, e consequentemente, a vasta violência que tomou 

conta da cidade e atingiu o comércio. Vale assinalar que, durante o período de greve, os 

aquartelados receberam doações de alimentos tanto dos comerciários quanto de alguns políticos 

de esquerda. Levando alguns membros da sociedade, em espaços reservados à opinião de 

leitores, nos jornais da cidade, a tecerem comentários sobre a relação política, polícia, sociedade 

e o estado de greve. Selecionamos alguns: 

 

Figura 7 – O leitor, a política, a polícia e a greve 
 

 

 

 

 

Figura 7 – O leitor, a política, a polícia e a  greve 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Jornal A Tarde, 14 jul. 2001, p. L2. 

 

 

Para A greve I “Todo mundo tirando proveito dessa greve de polícias... esquerdistas vão 

aos quartéis levar comida àqueles que os reprimem em passeatas”; segundo A greve II “quando 

se trata de política e eleições, o que menos importa é o povo...o que menos tem importado é a 

efetiva segurança pública”; e, de acordo com A greve III “Pelo contrário, deve haver quem 

esteja torcendo por uma tragédia, pois assim terá farto material eleitoral em 2002”. A partir da 

reformulação parafrástica desses enunciados, temos: Políticos de esquerda estão se 
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aproveitando da greve da polícia militar visando às próximas eleições logo a segurança da 

população não é a prioridade. O sentido do todo remete à filiação a uma rede de já-dito de que 

políticos, na realidade, não estão a serviço de benefícios e melhorias para o povo, para as massas, 

para os pobres, revelando, por sua vez, o saber de uma FD que descredibiliza a eficiência dos 

eleitos na representatividade dos interesses do povo.   

Esta movimentação de sentidos em torno de políticos-polícia-greve-sociedade, provoca-

nos algumas inquietações, uma vez que, diante dos dados coletados referentes aos anos que 

ocorreram as greves, nos dizeres dos atores envolvidos (militares/grevistas vs. governos 

[governador, comandante geral da polícia e secretário de segurança] e alguns membros da 

população) os sintagmas eleição-política transitaram constantemente. Por exemplo, quando o 

jornal Folha de São Paulo divulgou o resultado da pesquisa Datafolha, em relação ao ciclo de 

protestos de 1997 (pág. 47), ao lado, continha o posicionamento do então Senador ACM (PFL-

BA) – “A revolta dos policiais tem motivação política. O apoio dos sem-terra e da CUT 

pretende abalar a candidatura de FHC à reeleição de 1998. O episódio de Minas foi o estopim. 

Foi um erro ter dado aumento sob pressão”41; e, quando deflagraram o movimento de 2014, o 

primeiro pronunciamento (extraoficial) do Governador Jaques Wagner (PT) “Esse é um ano de 

eleição, como coincidentemente também foi de 2012. É óbvio que houve contaminação político-

eleitoral”42. Por conseguinte, nesses dizeres, ao reformularmos, obtemos A greve de policiais, 

que é uma revolta, tem motivação política-eleitoral tanto para eleger alguém quanto para 

deseleger alguém ou destituir do poder. Com efeito, essa movência de sentidos que se cruzam 

entre ser ou não ser greve política-eleitoreira, tanto para quem a promove quanto para quem a 

apoia, instiga-nos à formulação da seguinte questão: “Se a política do silêncio43 se define pelo 

fato de que ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, 

em situação discursiva dada”. Então, a discursividade em torno do dito e não dito que circularam 

na sociedade a respeito de poder ou não poder promover movimentos grevistas, bem como ter 

ou não ter legalidade, camuflam questões eleitoreiras, uma vez que a atenção dispensada ao 

povo apenas se limita ao período eleitoral?   

                                                             
41 Disponível em:< http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1997/07/27/2.> Acesso em: 12 jan. 2016. Reportagem de 

Emanuel Neri. 
42 Consta no Jornal Folha de São Paulo, 17 de abril de 2014. p.C3. Reportagem de João Pedro Pitombo. 
43 ORLANDI, 2007, p.73. 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1997/07/27/2
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Os dias seguiam, o movimento crescia, o caos social aumentava, a insegurança e a tensão 

se intensificavam e o governo não negociava. Neste cenário, entre os dias 09, 10 e 11, os 

grevistas começaram a receber notícias de que os quartéis seriam invadidos por tropas recrutadas 

do interior do Estado pelo comandante geral, o qual havia conseguido uma liminar de 

reintegração de posse dos quartéis rebelados, concedida pelo juiz Eduardo Carvalho; e por tropas 

do Exército que fora solicitado pelo governador ao Presidente Fernando Henrique (PFL), além 

da notícia do pedido de julgamento da legalidade da greve ao Tribunal de Justiça. Estas duas 

últimas solicitações de César Borges foram adotadas somente no dia 11, seis dias após a 

deflagração do movimento, o qual conduzira com acirrada intransigência em não negociar. 

Diante de tudo isso, não podemos deixar de pontuar a resistência empregada na luta de classes, 

principalmente, para esta parcela duplamente explorada: capital e hierarquia disciplinadora.  

Maurício Tragtenberg, ao prefaciar o livro de Joao Bernardo, Economia dos Conflitos 

Sociais, comenta que: 

 

No processo da luta de classes, o capital tanto emprega a repressão quanto uma 
política de ceder limitadamente às reivindicações dos trabalhadores, como 

forma de se antecipar a futuros conflitos. A burguesia tanto recorre à exploração 

da mais-valia absoluta, quanto mantém uma ditadura autoritária que fecha os 
sindicatos impedindo o surgimento de profissionais da “negociação”, prende 

trabalhadores e fecha os canais políticos de participação social [...] essa não é a 

única técnica de manutenção da dominação e da exploração. A burguesia pode 

recorrer a mecanismos “participativos”, cedendo em parte às reivindicações 
operárias, porém antecipando-se a elas mediante o aumento da exploração do 

trabalho através da mais-valia relativa (TRAGTENBERG apud BERNARDO, 

2009 [1991], p.4). 
 

 

Instaurado o confronto, o explorador capitalista tanto pode reprimir de maneira declarada 

com prisões e interdições no funcionamento de sindicatos e/ou funcionamento da liberdade 

política, como também pode ceder algumas reivindicações. Entretanto, o ato de ceder é com 

limitações, restrições e ludibriações, por exemplo: em 1997, a concessão do aumento salarial e a 

extinção da graduação de cabos e subtenentes, na realidade, apenas prejudicaram aos soldados e 

aos sargentos (os praças); protestos em 2002 por não terem cumprido o acordo de 2001; em 

2012, constava na pauta de reivindicações o não cumprimento dos acordos feitos em 1997 e em 

2001. Tudo isso remete ao que Jacques Rancière, no livro O Desentendimento: política e 
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filosofia, afirma: “as falas dos chefes ou dos magistrados, que negam aos operários o direito de 

greve, são uma confirmação desse direito, já que tais falas implicam uma não-comunidade, uma 

desigualdade que é impossível, contraditória” (RANCIÈRE, 1996, p. 64, grifos do autor). 

Talvez, seja este saber implícito na memória histórica-social-política dos sujeitos sociais que 

autorizam os dizeres, revelados com a pesquisa Datafolha em 1997, “o governo é responsável 

pela crise das polícias; o governo federal deveria liberar dinheiro; o governo não cria leis 

favoráveis aos policiais” etc. Por conseguinte, apenas, a partir do dia 1444, houvera os primeiros 

sinais de flexibilização do governador, que se vira impelido, paulatinamente, a ceder diante da 

forte pressão da sociedade que exigia segurança nas ruas e da forte totalização de adeptos ao 

movimento (cerca de 100% do efetivo baiano). Os primeiros sinais de flexibilização foram a 

libertação do sargento Isidório e do tenente Ewerton e a reintegração dos 68 policiais excluídos 

(aqueles que participaram publicamente das assembleias); e, concomitantemente, a aceitação de 

23 (vinte e três) dos 26 (vinte e seis) itens da pauta de reivindicações45. 

Em 16 de julho, pela manhã, o sargento e o tenente percorreram os quartéis transmitindo 

as propostas apresentadas, convencendo os aquartelados a colocar 30% do efetivo nas ruas. Pela 

tarde, mesmo sem a presença dos representantes do governo na reunião, os policiais decidiram 

manter os 30% do efetivo operacional em respeito à população. 

E, na assembleia realizada no dia 18, findara-se a greve de 2001. Marcada pelo 

desentendimento entre lideranças e grevistas. A tropa demonstrou insatisfação com as propostas 

e se sentiu fracassada. Por consequência, a falta de credibilidade em determinadas associações 

começara a ser solidificada. A caótica assembleia que finalizou o ciclo de protestos de 2001, 

destoou da assembleia que o deflagrara e, também, de suas conquistas desproporcionais em 

comparação à abrangência de adesão ao movimento. Na tentativa de conforto, prometeram-se 

novos aquartelamentos, caso o governo não cumprisse as propostas.   

                                                             
44 No dia 13, o presidente nacional da Associação de Cabos e Soldados, cabo Wilson Morais, chega a Salvador com a 

finalidade de intermediar as negociações e acabar com a greve; critica o fato do movimento não ter uma liderança 

específica; e declara receio em que a greve na Bahia funcionasse como espelho e motivação para a ocorrência de 

outros movimentos em outros Estados como ocorrera em Minas no ano de 1997. Optamos em fazer este destaque 

agora, para que possamos entender melhor a rejeição da tropa nos protestos de 2012 a outras associações diferentes 

da ASPRA. 
45 No dia 16, o governo apresenta a proposta de 21% de reajuste salarial, dessa forma, a categoria teria aumento de 

10% no próximo dia 1º, 5% em 1º de maio e mais 5% em 1º de julho de 2002. Segundo a proposta, o primeiro 

reajuste (10%) incidiria sobre o salário-base (R$ 180). E, em julho de 2002, o policial de área operacional, que 

trabalha nas ruas, receberia R$ 875, incluindo as gratificações. Informação extraída do Jornal A Tarde, 16 jul. 2001. 
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Figura 8 – Assembleia de finalização do ciclo de protestos de 2001

 

Fonte: Jornal A Tarde, 19 jul. de 2001, p.L3. 

 

Na imagem acima, posicionado à direita, o sargento Isidório agradece aos políticos, aos 

sindicalistas e à população pelo apoio que resultara no sucesso do movimento “Estamos dando 

uma trégua ao governo para que ele possa estudar nossa reivindicação. Apesar de pequeno, o 

aumento faz diferença no bolso de muitos policiais e por isso não poderia ser desprezado. 

Deflagraremos outra greve em dezembro caso o governo do Estado não atenda”46.  Em 2002, o 

sargento foi eleito a deputado estadual pelo PT com 44559 (quarenta e quatro mil, quinhentos e 

cinquenta e nove) votos.  

Juniele Almeida (2010, p.122) abaliza que a greve de 2001 inaugurou um segundo ciclo 

nacional de protestos. Os Estados envolvidos foram Tocantins, Pernambuco, Alagoas, Pará, 

Piauí, Paraná, Distrito Federal, São Paulo e Bahia.  

                                                             
46 Seis meses depois, no dia 08 de janeiro de 2002, policiais civis e militares do 5º, 8º e 40º batalhões de Salvador, 

revoltaram-se com a prisão de cinco soldados que teriam usado o rádio de comunicação da corporação para convocar 
uma assembleia. A revolta fora em razão de o governador não haver cumprido o acordo de 2001. Houve confronto 

entre o batalhão de Choque e os grevistas. O comandante-geral, o coronel Souza Santos, afirmara que a manifestação 

tivera caráter político e “A movimentação ocorreu por causa de grupos de oposição ao governo estadual, ligados à 

CUT que decidiram incitar a participação de outros policiais", dissera. Os jornais enfatizaram que o governador 

temera perder o controle do Estado às vésperas de três grandes festas populares (Farol Folia, lavagem do Senhor do 

Bonfim e o Carnaval em fevereiro), além de afirmar que já houvera negociado e não mais negociaria. No dia 09, a 

manchete dos jornais dizia “Governador sufoca greve da polícia em Salvador”. A PC continuou com a "operação 

tartaruga” fazendo o atendimento nas delegacias, mas sem realizar investigações.  Informações extraídas do: Jornal 

Folha de São Paulo, 09 jan. 2002, pp. 1-3. Disponível em:< 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u43592.shtml>. Acesso em: 15 jan.2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u43592.shtml
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Na imagem abaixo registra as unidades, batalhões e companhias que mantiveram 

bombeiros e policiais militares aquartelados na cidade de Salvador (nos primeiros dias de greve). 

Além dessas, os batalhões e companhias independentes, nas cidades de Juazeiro, Teixeira de 

Freitas, Feira de Santana, Vera Cruz (Mar Grande), Ilhéus, Barreiras, Alagoinhas, Santo Antônio 

de Jesus, Itabuna, Eunápolis, Gandu, Valença, Porto Seguro, Ipiaú, Itapebi, Itagimirim, 

Guaratinga, Serrinha, Araci, Santo Estevão, Riachão do Jacuípe, Guanambi, Lauro de Freitas,  

Pilão Arcado, Remanso, Amargosa, Nazaré, Mutuípe, Valença, Vitória da Conquista, dentre 

outras, aderiram ao movimento reivindicatório de 2012.  

 

Figura 9 – Unidades aquarteladas na cidade de Salvador 

 

Fonte: Jornal A Tarde, 12 jul. 2001, p. L3. 

 

Após esse movimento, o Batalhão de Choque fora destituído do prestígio que detinha 

frente aos representantes do governo, passando à CIPE47; os batalhões foram segmentados em 

companhias independentes, com a real finalidade de destituir o poder de mobilização de seus 

respectivos efetivos, por exemplo: A cidade X possuía 1 batalhão com 800 PMs, caso houvesse 

                                                             
47 Companhias Especializadas de Policiamento do Interior do Estado. Divide-se em: CIPE Litoral Norte; CIPE 

Caatinga; CIPE Cerrado; CIPE Semiárido; CIPE Sudoeste; CIPE Região Cacaueira; e CIPE Mata Atlântica. Na 

greve de 2012, foram as únicas que não aderiram publicamente. 
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mobilização, os PMs da cidade X reunir-se-iam unicamente no batalhão; ainda que não houvesse 

adesão de todos, a maioria teria o controle. Mas, com a fragmentação, as cidades maiores 

passaram a ter companhias independentes. Dessa forma, a cidade X passou a possuir 06 (seis) 

[companhias] com os mesmos 800 PMs, consequentemente, o poder de mobilização total na 

cidade fragmentar-se-ia e facilitaria o controle da tropa pelos comandantes, haja vista que PMs 

de 6A e 6B poderiam aderir e PMs de 6C, 6D e 6E, não. Com a fragmentação, criaram-se mais 

cargos e funções de confiança e inúmeras gratificações decorrentes de estar ocupando posto de 

comando para o oficialato. 

No dia 18 de julho, a Revista Veja, ao reportar a greve baiana de policiais, referencia-a da 

seguinte forma “A anarquia na greve da Polícia Militar”. O corpo da reportagem, “Pânico em 

Salvador: A polícia promove a anarquia nas ruas e a bandidagem aproveita enquanto o 

governador viaja para fazer política”, descrevera sucintamente o terror, o medo e a insegurança 

no período do estado de greve.   

 

Na semana passada, ladrões e desordeiros estavam à vontade em Salvador. Seis 

agências bancárias e quarenta ônibus foram assaltados só na quinta-feira. 

Dezenas de lojas tiveram os estoques saqueados. Centenas de encapuzados, 
muitos usando uniforme da Polícia Militar, rodavam pela cidade exibindo 

armamento pesado. Um grupo desses chegou a desfilar pelos corredores de um 

shopping, aterrorizando comerciantes. Cidadãos em pânico corriam de um lado 

para o outro, com medo de arrastões, de tiroteios e dos mascarados. Algumas 
pessoas saíram armadas, dispostas a se defender a bala na hipótese de assalto. 

Emissoras de rádio apelavam para que a população não saísse de casa. Os 

bancos e o comércio fecharam as portas. Empresas de transporte reduziram o 
serviço ao mínimo. A preocupação com parentes e amigos levou muita gente ao 

telefone. Um aumento de 60% no total de ligações tirou aparelhos do ar por 

quatro horas e isso deu origem a um boato sobre sabotagem no sistema. O corpo 
de um homem morto a tiros ficou horas estendido numa passarela sobre uma 

das principais avenidas de Salvador. A média de homicídios a cada 24 horas 

aumentou de três para dez casos. Pior: em cidades em torno da capital, o cenário 

era idêntico (COUTINHO, 2001, p.52). 
 

       O sofrimento, o medo, a tensão, a desordem e o desespero poderiam ter sido evitados se as 

leis que regem a sociedade, cujos princípios são democráticos, funcionassem em favor do povo, 

como um todo. Desse modo, não precisaríamos de revoltas para angariar ou assegurar direitos, 

porque estaríamos regimentados por um sistema igualitário de partilha.  
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Na greve de 2001, ao analisarmos a conjuntura interna, podemos identificar entre os 

grevistas, mesmo com a adesão total, fragmentações em relação a posicionamentos contrários, 

favoráveis e mesclados quanto ao poder/dever requerer melhorias trabalhistas. Tais cisões 

evidenciam as modalidades de assujeitamento ideológico, em que o sujeito do discurso pode se 

identificar, contra identificar-se ou se desidentificar com a forma-sujeito da formação discursiva 

que dita “policiais militares não podem fazer greve”.  Nesse sentido, as formas sujeito-militar no 

ano de 2001 adotaram os seguintes posicionamentos: o primeiro, policiais que queriam e lutavam 

pela greve afirmando que poderiam reivindicar melhores condições de trabalho; o segundo, 

policiais que queriam e compreendiam a necessidade em se buscar melhorias, mas temiam 

possíveis represálias, optando pela neutralidade ou sendo levados pela influência do outro; por 

último, policiais categóricos ao afirmarem que não poderiam e não queriam participar do 

movimento. Estes últimos, mesmo com o estado de greve decretado, insistiam em ir para seus 

postos de serviço sem contarem com o apoio dos demais PMs. 

Cabe registrar que quando a assembleia decidiu pela greve em 2001, grupos de oficiais e 

praças juntaram-se às lideranças dos quartéis, fechando-os. O rito para tomada do quartel: 

policiais fardados, encapuzados e armados desciam de uma Kombi branca e recolhiam todo 

material bélico contido nos postos de serviço fixo (antigos módulos), dessa forma, os policiais 

dos respectivos postos somavam-se aos outros. Havia receio e resistência de muitos por medo de 

retaliações ou por estar identificado com o saber da formação discursiva que diz “PM não pode 

fazer greve”. Alguns desconfortos ocorreram (segundo relatos de inúmeros policiais que não 

quiseram ser identificados), a exemplo, uma policial feminina (Pfem) se recusou a entrar na 

Kombi, desentendendo-se com os demais e, em meio a discussão, fora arrastada até a kombi, 

tendo sua farda rasgada. A intenção dos PMs era protegê-la, uma vez que não haveria 

policiamento na cidade. Recolhidos todo o material dos postos, fora passada a mensagem pela 

central de operações “Atenção, todas viaturas nos quartéis, ninguém mais sai”. Por conseguinte, 

alguns comandantes das unidades juntamente com seus oficiais, contrários ao movimento, 

permaneceram retidos sem poder sair. Daí acontecer o chamado “corredor polonês”, nele os 

soldados obrigavam a passar pelo meio o oficialato da corporação os mais perseguidores, 

humilhadores e autoritários, os quais eram xingados, empurrados e, algumas vezes, privados de 

refeições; por alguns momentos ecoavam palavras de ordem: “sofram, sintam e pensem nas 
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humilhações que sofremos por todos esses anos”. Os oficiais que tratavam de maneira cortês os 

soldados foram preservados de tal corredor e/ou aplaudidos. Nascia, ali, o construir de uma nova 

relação. Mediante isso, os soldados impuseram uma relação de respeito.  

A reportagem realizada pela Revista Veja (mencionada na pág. 60) traz, ao cenário 

público do Estado da Bahia, uma cena inovadora: policiais fardados, armados, encapuzados e de 

braços cruzados.   

 

Figura 10 - PMs aquartelados: Greve de 2001 

 
Fonte: Revista Veja, 2001, p.52. 

Disponível em: < http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. Acesso em: 10 abr. 2014. 
 
 

A discursividade imagética da Figura 10 evoca uma memória do dizer e do visualizar que 

entrelaça uma rede de sentidos que marcam o tensionamento em relação ao contraste 

promovido por agentes de segurança que deveriam manter a ordem.  O dizer [A polícia promove 

a anarquia nas ruas] e a imagem produzem um efeito ideológico que ressignifica o 

caráter reivindicatório da ação dos militares/grevistas, deslizando para vários outros sentidos 

favoráveis e desfavoráveis. 

Aos militares/grevistas, o recurso do uso de capuz representava o medo de futuras 

retaliações, mas essa performance não voltou a se repetir nos movimentos de 2012 e 2014. Esse é 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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um indício de pequenas movimentações em direção ao desvencilhamento e/ou a deslocamentos 

com as formações discursivas que lhes foram impostas ao longo do tempo. 

O movimento reivindicatório de 2001, no cenário de greves realizadas pela polícia militar 

na Bahia, destaca-se em razão da quantidade de dias de paralisação,  do repertório de 

ações, do ciclo de protestos, do poder de resistir, da coesão dos envolvidos, da solidariedade 

interna e externa à causa reivindicatória (já que nos protestos anteriores configuravam-se apenas 

algumas mobilizações) e por gerar desgastes profundos em elementos específicos da instituição, 

embora não tão suficientes para transformar caracteres estruturantes. Um desses elementos foi a 

significativa modificação na relação entre oficial e praças, bem como na relação entre praças e a 

imprensa, a saber: 

 na relação com a imprensa, a mudança deu-se tanto na maneira de noticiar os movimentos 

de greve [balbúrdia, tropa de encapuzados, baderna, baderneiros, anarquia, gente armada, 

quadrilha, greve selvagem], como de noticiar algum suposto crime atrelado ao PM [o policial 

assassino, o policial sem vergonha, o policial bandido, o policial ladrão]; 

 na relação com oficiais, a mudança deu-se em nível de respeitabilidade mútua, não tão 

impositiva e disciplinadora como outrora, mas baseada em certa cordialidade. Por 

exemplo, alguns oficiais passaram a ouvir e atender (quando possível) às necessidades 

individuais dos praças (ex.: adequar a escala de serviço do policial em razão de sua atividade 

acadêmica extraquartel, dentre outras); passaram a dialogar outros assuntos e a inseri-los em 

decisões administrativas, bem como desenvolver conjuntamente melhorias sociais  à tropa (ex.: 

trabalhos assistências desenvolvidos por soldados através do NAPM – Núcleo de Apoio ao 

Policial Militar); e  passaram a reaproveitar as habilidades e competências desenvolvidas pelos 

soldados em outras áreas de conhecimento dentro da instituição (ex.: o soldado que possuía 

conhecimento de informática era reaproveitado em seção de telemática, o soldado com 

graduação em letras era reaproveitado em seções de relações públicas ou recursos humanos, o 

soldado com graduação em história era reaproveitado em seção de  arquivo etc)48. Dessa forma, 

os soldados começaram a galgar e/ou impor respeito social e intelectual transformando, 

paulatinamente, saberes que os enquadravam apenas como mentes “robotizadas”.   

 

                                                             
48 Resta saber até que ponto o reaproveitamento fortalece o sistema de exploração capitalista. 
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Movimento Polícia Legal 

 

Figura 11 – Slogan do Movimento Polícia Legal 

 
Fonte: Página do blog abordagem policial. Disponível em: 

<http://abordagempolicial.com/2009/07/noticias-da-pmba-5/>. Acesso em: 21 jan. 2016. 

 

 

Há quem considere o movimento Polícia Legal uma greve branca, uma greve disfarçada, 

uma greve ilegal. Há quem o considere um marco na visibilidade, na segregação e no jogo de 

interesses que rege a fragmentação hierárquica entre oficiais e praças. E, há quem o considere 

justo, legítimo e legal. Por conseguinte, a divergência ideológica em torno do movimento Polícia 

Legal aponta para a existência de duas formas-sujeito antagônicas que, por sua vez, estão 

inscritas em FDs antagônicas as quais representam posicionamentos ideológicos conflitantes em 

relação ao movimento ser legal ou ilegal.  

O movimento que durou 40h (quarenta horas) requisitava dos policiais civis e militares o 

cumprimento de suas atividades obedecendo aos ditames da Lei. Nesse sentido, o movimento 

não se configuraria em ato de indisciplina ou insubordinação, mas estrito cumprimento da Lei. O 

âmago da questão entravava no que dizia respeito à realização de suas atividades profissionais, 

haja vista que os instrumentos de trabalho, na sua grande maioria, não apresentavam condições 

viáveis e legais para o uso efetivo. Por exemplo, a falta de coletes ou coletes com validade 

vencida, insuficiência de policiais em guarnições, veículos depredados, pneus carecas, falta de 

equipamentos de segurança, motoristas de viaturas sem o curso de especialização ou habilitação, 

munição velha etc. Enfim, o objetivo era reivindicar às autoridades melhorias nos equipamentos 

e condições de trabalho. 

http://abordagempolicial.com/2009/07/noticias-da-pmba-5/%3e.%20Acesso
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O “Movimento Legal: pela lei, com a lei e dentro da lei” fora protagonizado por 

indivíduos que aspiraram a formulação de novos paradigmas mais situados no espaço-tempo, 

tendo seus direitos assegurados pelo Estado de direito democrático constitucional. O ciclo de 

protestos característicos do movimento legal ocorrera em âmbito nacional (Piauí, Aracaju, Acre, 

Alagoas, Maranhão, Ceará etc).  

O movimento contara com uma liderança formada por 33 (trinta e três) associações de 

praças e oficiais da Polícia Militar que reivindicaram: reajuste salarial compatível com o que fora 

concedido aos policiais civis, de 54%; redução do tempo de trabalho para promoção; retroativo 

da GAP III; Anistia dos demitidos nos movimentos de 1991 e 2001; fim da GAP percentual para 

inativos; e revisão e atualização das pensões das viúvas dos policiais.  

Na Bahia, o movimento Polícia Legal fora marcado por divergências entre associações 

(ASPRA, ANASPRA, APPM, AOPMBA, Associações de Oficiais, dentre outras), que ao se 

reunirem com o comando da PM, não estabeleceram consenso sobre as reivindicações salariais e 

a data de deflagração. Após dissidências, iniciaram em 10 de agosto de 2009 e, findaram-na em 

12 de agosto de 2009. O major Sílvio Correia, presidente da Força Invicta (AOPMBA), ao lado 

do comandante geral, Nilton Mascarenhas, comentara “Atendemos ao apelo do governo 

mediante o compromisso de que sejam analisadas nossas reivindicações”. Aqui, notamos o 

dizer que se repete ao dito na assembleia que findara a greve de 2001. Por sua vez, o interlocutor 

do movimento, deputado estadual Capitão Tadeu, afirmara não haver participado da reunião que 

selara o acordo "Fui convidado para ir ao Quartel e participar da reunião. Enquanto eu 

esperava na sala, a reunião acontecia numa outra", declarara49. 

 Em nota oficial, o governador Jaques Wagner afirma que tomara medidas para garantir a 

segurança pública e classificou como “movimento paredista” a interrupção dos serviços 

prestados por policiais militares, configurando quebra da hierarquia e da disciplina. A nota 

afirma ainda que a negociação somente iria continuar com a manutenção das atividades regulares 

dos policiais50. Esse posicionamento do governador fora reproduzido na greve de 2012 e 

                                                             
49 Consta Jornal A Tarde, 12 ago.  2009, p.A4. 
50Jornal Correio da Bahia “PM inicia movimento 'Polícia Legal' e Wagner pede respeito à ordem”. Redação 

Correio. Disponível em: < http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/pm-inicia-movimento-policia-legal-e-

wagner-pede-respeito-a-ordem/>. [10 ago. 2009]. Acesso em: 14 dez.2015. 

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/pm-inicia-movimento-policia-legal-e-wagner-pede-respeito-a-ordem/
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reproduziu o posicionamento do governador de 2001. De praxe, alguns Estados declararam o 

movimento ilegal, prenderam e excluíram alguns líderes. 

 

1.2.2. O Pioneiro Movimento de Soldados na Bahia: “os que afrontaram” 

  
 

A estruturação discursiva do conflito enriquece-se então de um segundo 

elemento, de um segundo momento que se enuncia assim: "Temos razão 

de argumentar em favor de nossos direitos e de colocar, assim, a 

existência de um mundo comum de argumentação. E temos razão de fazê-

lo, exatamente porque os que deveriam reconhece-lo não o fazem, pois 

agem como pessoas que ignoram a existência desse mundo comum”. 
 
             Jacques Rancière, O Desentendimento: política e filosofia. 
 

 

O pioneiro movimento de soldados na Bahia, no século XXI, constitutivamente 

organizado, liderado e sustentado por soldados (isto não quer dizer que não houve nenhuma 

participação de cabos e sargentos), enquadrado como a ação de um grupo minoritário de 

criminosos que afrontaram a ordem e o Estado Democrático de Direito, rompeu com uma ordem 

rotinizada do novo repertório da ação coletiva (policiais fardados e armados no espaço público), 

uma vez que, apropriaram-se do espaço público estando “à paisana”, ou seja, estando em trajes 

civis e sem armas expostas. Tal apropriação, evidencia também a paulatina transformação que o 

militarismo (por meio da inserção de novos policiais nos quadros da corporação constituídos 

enquanto sujeitos históricos numa conjuntura democrática) vem sofrendo ao longo da história 

social do Brasil, haja vista que, cada vez mais, incorporam-se de elementos democráticos 

assegurados pela Constituição. Evidência de que os sujeitos históricos submetem-se à língua e à 

história. O pioneiro movimento de 2012 traz a público militares/grevistas que, ao instaurarem o 

confronto entre o capital e o trabalho, utilizam-se de argumentos em favor de direitos e deveres 

que movem o funcionamento do Estado, o qual não normatiza a Lei que asseguraria ao militar o 

direito de greve51.  

                                                             
51 Cabe destacar que em 13 de janeiro de 2010, Lula, enquanto presidente da República, sanciona o Projeto de Lei nº 

3.777/2008, que prevê anistia aos policiais militares excluídos em razão de terem participado de movimentos de 

greve requerendo melhorias salariais e de condições de trabalho. Tal aprovação indica precedência para a 

legitimação dos movimentos de greve aos militares. Indica também que algo está sendo silenciado, camuflado, 

deslizado ao se veicular a negação do direito de greve. 
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Nesse ínterim, valendo-se de táticas de greve de trabalhadores civis, a Associação dos 

Policiais, Bombeiros e de seus Familiares (ASPRA) convoca os policiais e bombeiros militares 

do Estado da Bahia a participarem de uma Assembleia Geral que seria realizada no Ginásio dos 

Bancários, na cidade de Salvador, em 31 de janeiro de 2012, a qual visava discutir a campanha 

salarial de 2012. No panfleto de convocação para assembleia, constava o símbolo da ASPRA (a 

bandeira do Estado da Bahia, justaposto ao símbolo da justiça em equivalência a justiça e 

liberdade); o Artigo 5º da CF/1988 (Capítulo I – Dos direitos e deveres individuais e coletivos), 

inciso XVI,  “Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”; e, 

os principais itens da pauta de reivindicação: cumprimento da Lei 7.145 de 1997, pagamento 

imediato da GAP V; incorporação da GAP V ao soldo; regulamentação do pagamento do auxílio 

acidente, periculosidade e insalubridade; cumprimento da Lei de Anistia; criação do Código de 

Ética; criação de uma comissão paritária para discutir um plano de carreira para a categoria.  

 

Figura 12 – PMs na Assembleia Geral de 2012 

 
    Fonte: Folha Uol. Disponível em:< http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/6403-greve-da-pm-em-salvador >. 

Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/6403-greve-da-pm-em-salvador
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Observemos que os itens reivindicados não se limitavam apenas às questões salariais 

(proeminentes nos movimentos anteriores), mas propunham mudanças e adaptações no 

regulamento da instituição, as quais possibilitariam novas discussões sobre o direito de greve, ou 

seja, a inserção dos militares no Estado Democrático de Direito. A assembleia presidida pelo 

atual deputado estadual, soldado Marcos Prisco (PSDB) – na época ex-soldado, cuja exclusão 

em 2002 fora em consequência de sua participação na greve de 2001 – contou com a presença de 

aproximadamente 10 (dez) mil policiais entre associados e não associados da capital e interior, 

superando a expectativa de todos. Em meio às discussões, os praças presentes (majoritariamente 

soldados) começaram a clamar por greve. Dessa forma, atendendo aos anseios da tropa, a greve 

foi deflagrada em 31 de janeiro de 2012. Logo após, os policiais saíram em carreata pelas ruas da 

cidade de Salvador gritando: “ôôô A PM PAROU”, em direção a ALBA (Assembleia 

Legislativa da Bahia, localizada no CAB – Centro Administrativo da Bahia), onde 

permaneceram por nove dias. Cabe pontuar outra diferença entre o movimento de 2012 e o 

movimento de 2001: em 2001, as cidades foram aderindo propagativamente; em 2012, 

deflagrado o movimento, as principais cidades pararam em ação conjunta. 

No dia 01 de fevereiro, a imprensa e a população questionavam a veracidade do estado de 

greve, em razão de que, de um lado, a ASPRA, representada por um soldado excluído, afirmava 

o estado de greve e ocupava o espaço físico da ALBA, e, do outro lado, as três associações 

renomadas da PMBA e o comando geral da PMBA afirmavam não cogitar nenhuma paralisação 

tampouco reconheciam estado de greve. A ASPRA-BA, recém-criada, com pequeno grupo de 

associados52 e dirigida por um soldado (que se lançou no sindicalismo após exclusão, tornou-se 

sócio fundador e diretor da ANASPRA em 2005 e, em 2009, fundou a ASPRA) fora 

subestimada e/ou temida pelos representantes do governo da Bahia, reverberando numa série de 

impasses e desgastes em decorrência da intransigência destes em não negociar e nem reconhecê-

la como liderança, impedindo-a de sentar à mesa de negociação. 

                                                             
52 Na ocasião, havia dentre as associações da PMBA o menor número de filiados, 2.280 (dois mil, duzentos e 

oitenta), e possuía apenas 1 sede na cidade de Salvador e 3 regionais (Santo Antônio de Jesus, Ilhéus e Feira de 

Santana). Atualmente conta com aproximadamente 10 mil associados e: 1 sede (Salvador); 17 regionais (Feira de 

Santana, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié, Itabuna, Porto Seguro, Guanambi, Irecê, 

Itaberaba, Serrinha, Juazeiro, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Alagoinhas, Barreiras, Santa Maria da Vitória; e 3 

sub-regionais (Valença, Eunápolis, Jacobina). Dentro da instituição, há quem afirme que a ASPRA é um “divisor de 

águas para os praças”, isto é, os praças (desprotegidos) sem a ASPRA e (protegidos) com a ASPRA. 
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Figura 13 - Associações versus ASPRA 

 

Fonte: Acervo do Jornal A Tarde, 01 fev. 2012, p. A4. 

 

 No dia 2, após reunião com o secretário de segurança, Maurício Teles Barbosa, e o 

comandante-geral da PMBA, coronel Alfredo Castro, as três associações consideradas pela 

cúpula governamental declaram à imprensa: Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia 

(AOPMBA – Força Invicta) “Somos contra o que está acontecendo, a população não merece”; 

Associação de Sargentos e Subtenentes do Estado da Bahia “Vamos negociar sem greve. 

Tivemos alguns avanços nesta reunião”; e, Associação de Praças da Polícia Militar Bahia 

(APPM-BA) “Estamos em greve. A PM parou.”53. Esta não se fez presente à reunião54. Nos dois 

primeiros enunciados, ao serem reformulados, obtemos, respectivamente, a população não 

merece ser atacada por práticas criminosas de militares/grevistas, e a PMBA e o governo vão 

negociar melhorias sem ação de greve. Com efeito, as duas primeiras (oficiais e praças de 

patente maior) sustentam e fortalecem o posicionamento das autoridades estatais sobre o 

discurso de criminalização atribuído à ação de militares/grevistas que será desenvolvido durante 

                                                             
53 Fonte: Jornal A Tarde, Salvador, Bahia, p.A4, 03 fev. 2012. 
54 Cabe ressaltar que a parcela de militares/grevistas – mais de 10 (dez) mil – não acreditavam e nem se sentiam 

representados por essas associações, principalmente, por se acreditarem desprezados, renegados e ludibriados tanto 

nos protestos antecessores quanto na busca rotineira, ao longo do tempo, por interesses requeridos individual e 

coletivamente. 
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todo o período do movimento de 2012. Por sua vez, a terceira, a associação de praças, reconhece 

o estado de greve. Neste mesmo dia, o juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública, Ruy Eduardo 

Almeida Brito, acata o pedido de liminar do governador e determina a suspensão do movimento, 

declara-o ilegal e estipula multa diária de R$ 80 mil55 à ASPRA caso não o finalizasse 

imediatamente. Além disso, a notícia da possibilidade das tropas da força nacional invadirem a 

ALBA com a finalidade de efetuarem as prisões preventivas contra os coordenadores da 

ASPRA56 acirraram-se os ânimos, e cogitou-se um eventual confronto.  

          Dia 03 de fevereiro57, o secretário da segurança informa ao jornal A Tarde58 que não 

abriria negociação com a ASPRA: “Decretar uma greve para depois querer negociar não é o 

caminho. Vamos empreender todas as forças necessárias para restabelecer o estado 

democrático de direito. Estamos abertos a diálogos, mas não seremos coagidos com práticas 

criminosas”, disse. Por sua vez, o comando da PM afirmara “A PM não reconhece a ASPRA, 

que partiu para o vandalismo”.  No mesmo dia, Jaques Wagner, declara ao jornal Folha de São 

Paulo59, que não aceitaria a greve por uma associação não reconhecida pelo seu governo “Não 

admitirei que a segurança da população baiana seja colocada em risco por um pequeno grupo 

de pessoas, ainda mais porque estas desconsideraram a decisão judicial que considerou a greve 

ilegal”. A estratégia reacionária (utilizada em reação a ação dos militares/grevistas), a partir da 

união dos três entes representativos dos cidadãos (o Secretário de Segurança, o Comandante da 

Polícia Militar na Bahia e o Governador) e as duas associações (APMBA e Associação de 

Sargentos e Subtenentes), visou estabelecer e fortalecer um discurso uníssono de criminalização 

para a ação dos militares/grevistas. Dessa forma, estariam a mobilizar sentidos em direção ao 

                                                             
55 Observamos que nas greves das categorias trabalhistas, de modo geral, configura-se em prática recorrente a 

aplicabilidade de multas às categorias, alegando-se descumprimento de ordem Judicial por não finalizá-las (acata-se 

sempre o pedido do governo). Reação aplicada ao trabalhador civil e incorporada ao trabalhador militar. Indícios de 

que não apenas os militares/grevistas incorporam elementos da conjuntura democrática para seus movimentos de 

greve? 
56 Os dozes mandados foram para Marcos Prisco, Alessandro Reis, Fábio Brito, Alvin Silva (este não estava no 

movimento), Marcos Vinícius, Elias, Josafá, Augusto Júnior, Gilvan, Paulo Horenfeld, Edianari, e Jeane (esta não 

fazia parte da diretoria, mas por ter passado mensagens para Prisco). 
57 Neste mesmo dia foi realizado o pronunciamento oficial nas redes televisivas, a fim de tranquilizar a população 

baiana e informar as medidas que estavam sendo adotadas. Pronunciamento esse que é parte constitutiva do corpus 

desta pesquisa e será analisado nas seções seguintes. 
58 Fonte: Jornal A Tarde, Salvador, Bahia, p.A4, 03 fev. 2012. O título da manchete “Forças Federais são usadas em 

repressão a motim policial”. 
59 Jornal Folha de São Paulo, 03 de fevereiro de 2012, p. C4. Disponível em:< 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2012/02/03/15>. Acesso em: 12 jan. 2016. 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2012/02/03/15
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imaginário da opinião pública e a suscitar o papel de líderes defensores da sociedade, da justiça, 

da liberdade e da democracia: preceitos que não poderiam ser contrariados nem coagidos por 

atos criminosos de vandalismo e de desobediência à hierarquia. Desta forma, estariam, também, 

realçando o fortalecimento da superestrutura jurídica-política do papel do Estado. Os dizeres do 

Estado que buscaram deslegitimar a reivindicação dos militares moveram sentidos em direção à 

criminalização: não seremos coagidos com práticas criminosas; ASPRA que partiu para o 

vandalismo; pequeno grupo de pessoas, ainda mais porque estas desconsideraram a decisão 

judicial que considerou a greve ilegal.  Tais dizeres, reformulados: o pequeno grupo de pessoas 

que representam a ASPRA comete práticas criminosas, vandalismo e desdenha da Lei. Logo, o 

efeito de sentido produzido retoma sentidos de que o povo e o governo estão a iminência de 

sofrer um ataque60.  Outro dado interessante refere-se ao dito pelo Secretário de Segurança: 

Vamos empreender todas as forças necessárias para restabelecer o estado democrático de 

direito. Nesse sentido, o sintagma verbal [restabelecer] indica que algo precisa ser restaurado, 

restituído, retornado, afirmando o dizer de que o Estado Democrático fora atacado. Enquanto o 

secretário movimenta sentidos retomando uma ação (já) ocorrida; o governador movimenta 

sentidos projetando a interrupção de uma suposta ação (a acontecer) Não admitirei que a 

segurança da população baiana seja colocada em risco por um pequeno grupo de pessoas. 

Para a AD, em todo processo discursivo o emissor irá supor uma antecipação das representações 

do receptor, estruturando-se as estratégias do discurso. 

No quarto dia de greve, sem avanços referentes às negociações, a imprensa começa a 

enfatizar crimes, homicídios, assaltos, arrastões, arrombamentos, incêndios a lojas e a carros, 

cancelamentos de shows, transtornos à rotina da população; mesmo com as tropas federais, um 

clima de insegurança geral e de indignação da sociedade se estabeleceu devido ao impasse no 

processo de negociação. Convém assinalar que um dos fatores que contribuíram para o desgaste 

da imagem do governador foi o jogo dúbio de marketing, isto é: sustentou que não havia greve 

enquanto a cidade estava ao avesso; afirmou-se negociador enquanto mantinha a intransigência 

em não negociar com quem mantinha o controle da tropa; na condição de governador declarou 

                                                             
60  Ao chegar a esta formulação, somos levados a indagar se este ataque equivaleria, no imaginário destes sujeitos, a 

um ataque terrorista, uma vez que, o sintagma terrorista [nominaliza quem se utiliza da violência para atingir 

objetivos políticos, geralmente praticando atentados para desorganizar uma sociedade, buscando o poder]? Definição 

do termo terrorista. Disponível em <http://www.dicio.com.br/terrorista>. 

http://www.dicio.com.br/terrorista
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ilegalidade da greve, sendo que quando deputado e sindicalista havia se manifestado a favor da 

legalidade da greve dos policiais; declarou estar adotando medidas para restabelecer a segurança 

e o Estado Democrático, enquanto apenas despendia atenção à ALBA e ao comércio (no entanto, 

para as camadas menos abastadas, mantivera-se o despoliciamento e, consequentemente, a 

crescente insegurança e pânico); confessou ser democrata enquanto o seu posicionamento 

suscitava autoritarismo. 

 

Figura 14 – Imagens de danos causados à cidade

 

Fontes: Página do G1.Globo; Folha de São Paulo; Jornal A Tarde. 61 

 

Diante dessas tensões decorrentes do aumento de insegurança, insatisfação, pânico, 

intransigências, durabilidade e ferrenhas críticas ao posicionamento contrastivo, o governador 

convoca coletivamente a imprensa e declara que os “policiais em greve em Salvador cometem 

crimes”. O dito, o mostrado de maneira explícita, reforça o discurso de criminalização das ações 

de militares/grevistas. 

 

                                                             
61 Imagens coletadas respectivamente disponíveis em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/02/tres-lojas-sao-

arrombadas-durante-madrugada-diz-policia-em-salvador.html>. Acesso em: 10 jan. 2016; 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/02/1043854-salvador-tem-mortes-e-saques-com-greve-da-pm-shows-

sao-cancelados.shtml>. Acesso em: 10 jan. 2016; Jornal A Tarde, 5 fev. 2012, p.A6; Jornal A Tarde, 5 fev. 2012, 

p.A6. 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/02/tres-lojas-sao-arrombadas-durante-madrugada-diz-policia-em-salvador.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/02/tres-lojas-sao-arrombadas-durante-madrugada-diz-policia-em-salvador.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/02/1043854-salvador-tem-mortes-e-saques-com-greve-da-pm-shows-sao-cancelados.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/02/1043854-salvador-tem-mortes-e-saques-com-greve-da-pm-shows-sao-cancelados.shtml
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O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), disse em entrevista coletiva que 

os policiais militares em greve cometeram crimes que estão acontecendo em 

Salvador desde que a paralisação começou [...] O petista afirmou que os 

grevistas estão promovendo "banho de sangue" na cidade para 

amedrontar a população. Desde que a paralisação foi decretada, entre terça e 

hoje, houve pelo menos 59 homicídios em Salvador e região metropolitana - 

quase o dobro do registrado nos mesmos dias da semana passada. Além disso, 
houve saques a lojas e supermercados. "Parte dos crimes pode ser parte da 

própria operação montada. A tentativa de criar um clima de desespero 

para fazer a autoridade do governo do Estado sucumbir ao movimento", 
disse o petista. "É tentativa de guerra psicológica. Parte disso é cometida por 

ordem dos criminosos que se auto intitulam líderes do movimento", 

afirmou. Ao negar que pretenda autorizar a invasão da Assembleia Legislativa, 

onde os grevistas estão acampados, Jaques Wagner atribuiu as mortes a 

grevistas. "[Possibilidade de invasão da Assembleia] é mais uma tentativa 

de achar adesões e provocar pânico. As pessoas estão falando em banho de 

sangue. Só se for de lá para cá, aliás, algum banho de sangue já foi 

promovido por eles na cidade." O governador subiu o tom e disse que não 

vai se dobrar ao "crime organizado" e que não vai anistiar policiais 

envolvidos em atos de vandalismo. Hoje ele disse que os 12 mandados de 
prisão concedidos pela Justiça são contra líderes do movimento e contra 

policiais identificados em atos de vandalismo, como os que furaram pneus de 

ônibus ou de carros de polícia. "Não vejo como anistiar ou perdoar quem 

cometeu crime de vandalismo ou de ameaça de morte. Não tem acordo 
comigo", declarou Wagner, que completou: "Não é possível que governadores 

sejam ameaçados por policiais com arma em punho” (ROCHA & GUIBU, 

2012, p.1, grifos nossos).62 

  

 

A partir desses enunciados em negrito, construídos do lugar de representante 

governamental em posição de autoridade, conseguimos parafrasticamente, sem muito esmiúço, 

chegar a um parecer conceitual do movimento de 2012: ações do crime organizado por 

rebelados contra a ordem e disciplina que tentavam coagir (forçar) as autoridades do estado a 

sucumbir (dominar-se, curvar-se, dobrar-se) ao movimento63.  Em razão disso, “não teria 

acordo nem anistia”. Ante a ameaça de desestabilização do discurso uníssono que buscou atingir 

o imaginário da opinião pública suscitado por criminosos que auto se intitulam líderes do 

movimento, pelo mecanismo de antecipação, o governador buscou replicar os possíveis ataques, 

                                                             
62  BOL Notícias. Governador diz que policiais em greve em Salvador cometem crimes [04 fev.2012]. Disponível 

em:<http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2012/02/04/governador-diz-que-policiais-em-greve-em-salvador-cometem-

crimes.jhtm>. Acesso em: 06 fev.2012. Reportagem de Graciliano Rocha e Fabio Guibu. 
63 Convém frisar que este discurso de criminalização fora construído na interação com a sociedade. Difere, porém, do 

discurso construído na interação com outros parlamentares (WAGNER, 2012b). Situação que veremos na seção 3.  
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por meio de persuasão: “Amedrontar a população é criar um clima de desespero para fazer a 

autoridade do governo do Estado sucumbir ao movimento [...] Não é possível que governadores 

sejam ameaçados por policiais com arma em punho”. Com efeito, o emissor experimenta “de 

certa maneira o lugar de ouvinte a partir de seu próprio lugar de orador: sua habilidade de 

imaginar, de preceder o ouvinte é, às vezes, decisiva se ele sabe prever, em tempo hábil, onde 

este ouvinte o espera64”. Essa necessidade de previsibilidade de tempo hábil, visa atingir, na 

opinião pública, a imagem de representante do poder público, cujo fundamento centra-se na 

legalidade da ordem. Diante disso tudo, evocamos alguns questionamentos: A discursividade em 

torno da legalidade da ordem suscita, silencia, apaga ou constitui quais sentidos situados sócio-

historicamente? Quais sentidos são silenciados ao imputar a ilegalidade a um movimento 

reivindicativo?  

Por conseguinte, nas redes sociais, cresciam os ataques à imagem do governador em 

constantes retornos aos já-ditos inscritos na memória social, referentes à sua história de vida 

política. Selecionamos alguns deles: 

 

● O colunista da Veja, Reinaldo Azevedo, em seu Blog, no dia 05 de fevereiro de 2012, 

divulga ao título “ Quando Lula e Jaques Wagner promoviam a baderna na 

Bahia. Ou: Práticas criminosas65” 

 

Em julho de 2001, houve uma greve da Polícia Militar na Bahia, então 

governada pelo PFL [...] Critiquei severamente o movimento dos policiais nos 
termos de sempre nesses casos: “Gente armada não pode parar; quando um 

policial deixa de trabalhar, o bandido agradece, e o homem comum sofre”. Eu 

pensava isso sobre a greve da PM baiana em 2001 e penso o mesmo sobre a 
greve de 2012.  Mas e Lula? E Jaques Wagner? 

“A Polícia Militar pode fazer greve. Minha tese é de que todas as categorias 

de trabalhadores que são consideradas atividades essenciais só podem ser 

proibidas de fazer greve se tiverem também salário essencial. Se considero a 

atividade essencial, mas pago salário mixo, esse cidadão tem direito a fazer 

greve.” 
Quem fala aí é Luiz Inácio Apedeuta da Silva, então pré-candidato à 
Presidência pelo PT. Seria eleito no ano seguinte para seu primeiro 

                                                             
64  PÊCHEUX, 2014 [1975], p.77. Na próxima subseção retomaremos discussões referentes às imagens atribuídas a 

si e ao outro no processo discursivo. 
65 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/quando-lula-e-jaques-wagner-promoviam-a-baderna -

na-bahia-ou-praticas-criminosas>. Acesso em: 10 fev. 2012. 

http://azevedo/
http://azevedo/
http://azevedo/
http://azevedo/
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/quando-lula-e-jaques-wagner-promoviam-a-baderna-na-bahia-ou-praticas-criminosas/
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/quando-lula-e-jaques-wagner-promoviam-a-baderna-na-bahia-ou-praticas-criminosas/
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mandato[...]Mas isso não é tudo, não. Um dos grandes apoiadores da greve de 

2001 foi o então deputado Jaques Wagner, hoje governador do Estado. 

Informava o Globo Online de ontem: Apontado como líder da greve dos PMs 
baianos, o presidente ASPRA, soldado Marco Prisco, disse que o governador 

Jacques Wagner, quando ainda era deputado federal, participou com outros 

parlamentares do PT e de partidos da base do esquema de financiamento da 

paralisação dos policiais militares do Estado em 2001. Ele acrescentou que o 
Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia, que tinha na direção o atual 

presidente da Petrobras, Sergio Gabrielli, alugou e cedeu, na época, seis 

carros para garantir a greve na Bahia, onde diz que foi perseguido e ameaçado 
de prisão pelo então governador carlista Cesar Borges.  [...] Crime como 

método 
A esmagadora maioria dos petistas é socialista de araque. Essa gente gosta 

mesmo é do capitalismo, especialmente à moda brasileira, com esse estado 
gigantesco, que permite ao governo manter na rédea curta boa parte do 

empresariado[...] (AZEVEDO, 2012, p.01, grifos e destaques do autor). 

 

 

● No blog, Portal Valença Hoje: a língua do povo, rompendo as barreiras da 

informação, divulga ao título “Governador Wagner: De rato sindicalista a gato 

perseguidor. Somos solidários ao Sindicalista Marcos Prisco”. 

 

[...]  
Mas o governador petista das massas Jacques Wagner se pronunciou em rede 

estadual de rádio e TV agora a pouco, na noite desta sexta-feira, 03/02, e falou 

sobre a situação de insegurança e "intranquilidade" na Bahia, como se 
ninguém já estivesse sabendo. O governador afirmou que somente doze 

mandados de prisão já foram expedidos desde o início da greve dos PMs. O 

pronunciamento durou exatos 3 minutos e ele não disse absolutamente nada de 
concreto, além de "Tô tomando todas as providências", "Agi de imediato", "Já 

conversei com a presidenta Dilma". É isso mesmo que estou ouvindo o 

governador Jacques-braços-cruzados dizer na TV sobre o caos em Salvador?
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O hoje governador da Bahia Jacques Wagner – que não dialoga com 

grevistas– na época em que ele dialogava! Mas acho que ele não lembra mais. 
Mas alguém poderia me explicar uma coisa: se temos 2/3 de policiais “não 
rebelados” nas ruas fedidas da Bahia, porque precisamos de 2.000 militares da 

força nacional? Ai ai, acho que somos um pouco burros viu! Mas eu acho que o 

nosso governador deve pensar que não sabemos fazer contas! E ainda teve a 

audácia de dizer que tudo está ficando sobre controle –. Quer conhecer mesmo 

um homem? Dê poder a ele! [...] (BLOG Portal Valença Hoje, 2012, grifos 

do autor66). 

 
 

 

● A então deputada estadual do Rio de Janeiro, Janira Rocha, do Partido Socialismo e 

Liberdade, em 09 de fevereiro de 2012, conforme consta no DOERJ, Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro, argumenta no plenário a favor dos grevistas da Bahia em 

desfavor ao governo 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários, imprensa, rapidamente gostaria de 

ler, para depois fazer alguns comentários [...] 
(Lendo) 

“Em primeiro lugar, solidarizo-me com nossos conterrâneos da Polícia Militar 

do Estado da Bahia, que há aproximadamente dez dias vêm se movimentando, 

juntamente com seus familiares, particularmente as esposas, numa justa 

reivindicação por melhorias salariais. Infelizmente, a impermeabilidade do 

Governo do Estado fez com que o comando da Polícia Militar punisse cerca 

de 110 militares. É absolutamente pertinente que a corporação dos policiais 

militares, que deve estar a serviço do conjunto da sociedade e não 

simplesmente comportar como um viés, como uma matriz da política local, 

reivindique melhorias salariais. Reitero o apelo que fiz, através de telegrama 

enviado ao General. Comandante da Polícia Militar baiana, no sentido de que 

perceba a justeza das reivindicações dos seus comandados ao considerar que, 

para o exercício da profissão, necessitam de melhores soldos. Acho um absurdo 

o atual vencimento dos agentes da Polícia Militar da Bahia, bem como dos 

oficiais. Entendo que aqueles que têm por tarefa a manutenção da ordem 

pública precisem ter uma remuneração condizente com o risco de vida a que se 

expõem todos os dias. Por isso, registro minha solidariedade aos 110 oficiais e 

policiais militares já punidos, e reitero, veementemente, meu apelo ao 

Comando da Polícia Militar para que, em vez de simplesmente seguir as 

ordens do Governador do Estado da Bahia, sempre impermeável às 

reivindicações do funcionalismo do nosso Estado, tente sensibilizar o 

Executivo do nosso Estado no sentido de que sejam atendidas as reivindicações 

                                                             
66 Disponível em: <http://valencahoje.blogspot.com.br/2012/02/governador-wagner-de-rato-sindicalista.html# 

comment-form>. Acesso em: 10 mar. 2012. 

http://valencahoje.blogspot.com.br/2012/02/governador-wagner-de-rato-sindicalista.html
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das esposas do militares que, na verdade, estão indo às ruas porque não têm 

como comprar alimentos para suas famílias” 

 [...]  

Esta carta, que está na internet, foi extraída dos Anais do Congresso Nacional, 
foi produzida por um discurso do atual Governador da Bahia, Jaques Wagner, 

em 1992, quando da ocorrência de uma greve, também da Polícia Militar, no 

Governo César Borges. Por que estou lendo esta carta aqui? Porque eu acho 

que essas palavras que foram colocadas aqui pelo atual Governador 

deveriam ser as palavras que estariam neste momento coordenando e 

dirigindo a ação política que o Governo da Bahia deveria estar adotando 

com aqueles trabalhadores. Jaques Wagner, que era Deputado Federal pelo 
PT, fez inclusive campanha anos depois ao Governo do Estado também 

reivindicando os direitos dos trabalhadores da Polícia Militar; inclusive, em um 

dos seus comerciais de campanha, mostrou um contracheque que por acaso era 
o contracheque do Soldado Prisco, que hoje é um dos dirigentes, existem vários, 

mas um dos dirigentes da luta da Polícia Militar da Bahia. Esse mesmo Soldado 

Prisco, que vem sendo divulgado pelos meios de comunicação como uma figura 
muito perigosa, na verdade, é um policial militar que estava entre esses 110 que 

foram demitidos em 92, e que mesmo tendo passado por duas anistias e tendo 

ganhado judicialmente o direito da reintegração, não teve essa reintegração feita 

pelo Governador Jaques Wagner.67 
 

 

 

Nessas três amostras (do colunista, do blogueiro e da deputada, os dois primeiros à 

direita, e a terceira à esquerda do governador), a discursividade gira em torno da confrontação 

entre os diferentes posicionamentos adotados pelo governador na sua história de vida política-

pública. Haquira Osakabe, no livro Argumentação e Discurso Político, ao analisar o discurso de 

posse de Getúlio Vargas na chefia do Governo Provisório, distingue-o enquanto Chefe do 

Governo Provisório, enquanto candidato legal e enquanto um dos representantes do movimento 

rebelde de 1930, concluindo que  

 

Enquanto candidato legal, o locutor insiste em se caracterizar não como 

individualidade, mas em se ajustar a uma imagem suficientemente geral de 

                                                             
67Disponível em: <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/0ce92ed9e04e 

89b48325799e006b028f?OpenDocument> Acesso em: 20 jan. 2014; e, disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/34307513/ doerj-poder-legislativo-09-02-2012-pg-3>. Acesso em: 20 jan.2014.  

Vale ressaltar que a então deputada mantivera alguns diálogos com o cabo Daciolo sobre a greve da Bahia e do Rio 

de Janeiro, os quais foram divulgados pelo Jornal Nacional, em razão da interceptação telefônica realizada para 

monitorar Prisco. Nas interceptações, aparecem diálogos entre Prisco e Daciolo. Daciolo foi preso, no dia 08 de 

fevereiro, ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, após retornar de Salvador, onde estivera   reunido 

com lideranças do movimento grevista. Elegeu-se deputado federal em 2014, filiou-se (por convite) ao PSOL em 

razão de ter liderado a greve dos bombeiros no Rio de Janeiro, em 2011. Expulso do PSOL em 2015. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/0ce92ed9e04e89b48325799e006b028f?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/0ce92ed9e04e89b48325799e006b028f?OpenDocument
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/34307513/doerj-poder-legislativo-09-02-2012-pg-3
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homem público que pressupõe no ouvinte. Essa imagem funda-se, entre outros 

valores, na própria legalidade, na ordem. [...] Enquanto representante do 

movimento revolucionário, o locutor continua insistindo nessa mesma imagem, 
justificando-a da mesma forma, isto é, insistindo em se enquadrar numa 

imagem sancionada pela legalidade à medida que qualifica como ilegítimo o 

governo que se instalava. Na crítica ao quadro que se delineava (“a desordem 

moral, a desorganização econômica, a anarquia financeira, o marasmo, a 
estagnação, o favoritismo, a falência da justiça”), o locutor propõe-se 

legitimado pelos mesmos valores determinantes que compunham sua imagem 

enquanto candidato, como, por exemplo, o “povo”, a “coletividade”, a “opinião 
pública” ou, ainda, por significações mais restritas (como “Forças Armadas”) 

[...] Se, enquanto candidato, o locutor se justifica como representantes das 

forças fundadas no próprio povo, por exemplo, enquanto chefe de governo, 

situando-se acima da própria força que o conduziu ao poder, ele se caracteriza 
como diretamente ligado a um interesse mais amplo e mais abstrato e mais geral 

ainda: a Nação (OSAKABE, 1999, pp 84-86). 

 
 

Estas variabilidades de posicionamentos, que camuflam o caráter contraditório das 

formações discursivas, leva-o a posicionar-se definindo antecipadamente a imagem que o 

perpetuará enquanto candidato, ou seja, enquanto aquele que aspira atingir graus mais altos na 

estrutura hierárquica das bases governamentais em diferentes instâncias. Logo, faz-se 

indispensável preservar a imagem e a opinião pública à respeito de sua competência e habilidade 

para gerir e representar legalmente os interesses do povo. O poder, símbolo estruturante do 

imaginário político-social, configura-se na matriz estrutural do real interesse daquele que ocupa a 

função pública, por isso as constantes insistências em suscitar a imagem de quem fala em nome 

do povo. A aparente contradição que estrutura o complexo das formações discursivas, e, 

consequentemente, ideológicas, configura-se pelo viés interdiscursivo, no retorno estruturado (ou 

inscrito) em algum momento histórico-social, no qual os sujeitos sociais pensam estar livres 

quando na realidade são peças moventes dessa roda cíclica que os aliena ou os interpela. Apenas 

uma força motor sobre-humana seria capaz de mover esse engendramento político-ideológico.      

Na entrevista concedida pelo governador Jacques Wagner, ao Jornal Folha de São Paulo, 

no dia 06 de fevereiro, cujo título “Não vou dar anistia nem negociar com PM bandido”, há o 

seguinte diálogo: 

 

[...] 
Folha - O governo não negocia com a Aspra (entidade que lidera a greve) por 

isso? 
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Jaques Wagner - É a associação que tem o menor número de associados. 

Folha - Mas tem o controle do movimento. O sr. já foi sindicalista. Não é um 

equívoco não negociar com quem lidera? 
Jaques Wagner - Não acho que a categoria tenha apreço por essa liderança. 

Ninguém do governo vai receber o [presidente da Aspra, Marco] Prisco. Ele 

está com ordem de prisão decretada. 

Folha - Em 2001, quando a PM parou por duas semanas e também houve uma 
onda de violência na Bahia, o sr. era de oposição e apoiou o movimento. 

Jaques Wagner - Eu não. 

Folha - O partido do sr. apoiou. 
Jaques Wagner - Vários parlamentares apoiaram, eu não apoiei. Eu entrei 

para negociar e ajudar a sair da greve (ROCHA & GUIBU, 2012, grifos 

nossos)68. 

 
 

 Nessas sentenças produzidas pela Folha, parafrasticamente, obtemos: Já que o senhor 

tem conhecimento sindical e já apoiou a greve da categoria, não é um erro não negociar? Em 

contrapartida, obtém-se: Eu não apoiei a greve, mas entrei apenas para negociar e ajudar a sair. 

O marcador de negação (não) mobiliza sentidos de negação e marca a aparente contradição de 

um sujeito que mergulhado em um saber que diz como um sindicalista deverá se portar diante da 

instauração de um conflito (ou seja, buscando sempre o equilíbrio e a harmonia entre os 

dissidentes), posiciona-se intransigentemente diante de um dissídio. O posicionamento adotado, 

ao negar frente à opinião pública o envolvimento, busca desconstruir qualquer coisa que possa 

vir a abalar sua imagem de eterno candidato a representar os interesses do povo.  

O dia 06 de fevereiro destacou-se pela tensão decorrente do pronunciamento de Marcelo 

Nilo, presidente da ALBA, informando que pedira ao Exército para retirar os PMs do CAB: 

“Tentei negociar por três vezes com Marcos Prisco, mas percebi sua inflexibilidade [...]. Não 

quero que o prédio da ALBA seja abrigo de fugitivos da Justiça. Preciso fazer que a Casa volte 

a funcionar em condições normais. Os servidores estão assustados e com razão”, disse69.  Foi 

veiculada a possibilidade de um confronto sanguinolento, muitos familiares, temerosos, se 

deslocaram até a ALBA. Houvera alguns confrontos, mas sem maiores gravidades. O cerco 

continuou e constantemente era cortada a água e a luz, e bloqueada a entrada de alimentos.  

 

                                                             
68 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/24300-nao-vou-dar-anistia-nem-negociar- com-pm-

bandido.shtm1>. Acesso em: 22 fev. 2012. Entrevista concedida a Graciliano Rocha e Fábio Guibu. 
69 Extraído do Jornal A Tarde, 06 fev. 2012, p. A4. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/24300-nao-vou-dar-anistia-nem-negociar-com-pm-bandido.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/24300-nao-vou-dar-anistia-nem-negociar-com-pm-bandido.shtml
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Figura 15 – Confronto entre forças militares em 2012 

 
                                         Fontes: Página do G1. Globo, Revista Veja, Jornal A Tarde70 
 

 

O confronto entre forças policiais no cenário de greve causa estranhamento e suscita 

reflexões sobre o descompasso entre a militarização das polícias e o desenvolvimento 

democrático do Brasil. Por muito tempo, a polícia militar auxiliou o regime civil-militar a conter 

as manifestações sociais, migrando, após regime ditatorial, para combater o crime, contudo, sem 

haver uma reestruturação nas práticas de atuação e nos instrumentos de trabalho compatíveis 

com a conjuntura democratizada. Os resquícios ditatoriais são sobresselentes. As cenas de 

confronto entre militares na Figura 15 instigam-nos a pontuar a respeito de o papel que a polícia 

militar exerce como força repressiva do Estado numa sociedade democratizada. O conflito se 

instaura não apenas nos espaços públicos, de maneira visivelmente exterior, mas também, nos 

espaços internos, enquanto agentes que transitam entre avanços sociais e retornos retrógados. Por 

                                                             
70Imagens disponíveis respectivamente em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/02/manifestantes-entram-em-

conflito-com-policiais-na-assembleia-na-bahia.html>. Acesso em: 15 set.2015; Revista Veja, 15 fev. 2012, p.69; 

Jornal A Tarde, 07 fev. 2012, p. A8. 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/02/manifestantes-entram-em-conflito-com-policiais-na-assembleia-na-bahia.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/02/manifestantes-entram-em-conflito-com-policiais-na-assembleia-na-bahia.html


 

81 

consequência, temos uma polícia enquanto agente de coibição às manifestações de reivindicação 

popular; temos uma polícia enquanto vítima de coibição das manifestações reivindicatórias; e, 

ainda, como o Estado age ou se presentifica na relação agente/paciente no âmbito das 

manifestações populares. Thomas Holloway, ao discutir Polícia e Política no livro Polícia no Rio 

de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX, expõe que  

 

A Polícia Militar era rotineiramente mobilizada para reprimir comportamentos 
inaceitáveis ou prender os que desrespeitavam eventos oficialmente 

autorizados, fosse o patrocinador a Igreja Católica, uma das irmandades da 

camada da elite, como a Ordem Terceira de São Francisco, o Estado ou grupo 
semi-oficial, como a Sociedade Defensora. Todas essas organizações de certo 

modo faziam parte da dominação da maioria pela minoria, e os atos 

desrespeitosos que a polícia tinha de reprimir constituíam formas de resistência 

a essa dominação (HOLLOWAY, 1997, p.153).  

 

A força policial sempre agiu/age de acordo com o interesse político em situação, agiu/age 

para o povo quando algo está fora da ordem – ordem esta que mobiliza ou adquire diversos 

sentidos de acordo com a posição ideológica de quem a empregue –, agiu/age quando há 

situações de aglomeração das massas, agiu/age quando há disputas entre aqueles que se opõem 

ao jugo da dominação. O cerne da questão, no século XXI, é situar aqueles agentes/pacientes nos 

ditames de uma sociedade sob a égide de um regime considerado democrático. Jacques Rancière, 

filósofo francês, no livro O Desentendimento: política e filosofia (1996), afirma que a política  

 

[...] existe quando a ordem natural da dominação é interrompida pela instituição 

de uma parcela dos sem-parcela [uma parte ou um partido dos pobres]. Essa 
instituição é o todo da política enquanto forma específica de vínculo. Ela define 

o comum da comunidade como comunidade política, quer dizer, dividida, 

baseada num dano que escapa à aritmética das trocas e das reparações. Fora 

dessa instituição, não há política. Há apenas ordem da dominação ou 

desordem da revolta (RANCIÈRE, 1996, pp. 26-27, grifos nossos). 

 

Em outros modos de dizer, a política existe quando o bom andamento do sistema de 

exploração pelos modos de produção capitalista, a ordem natural da relação entre o capital e do 

trabalho, é contramedido pelos trabalhadores que se revoltam contra essa ordem da dominação. 

Instauram, assim, a desordem, a revolta, a resistência. Nesse ínterim, “não há dominação sem 
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resistência: primeiro prático da luta de classes, que significa que é preciso ‘ousar se revoltar’” 

(PÊCHEUX, 2009 [1975], p.281). Para Jacques Rancière (1996), 

 

A baixa polícia é apenas uma forma particular de uma ordem mais geral que 
dispõe o sensível, na qual os corpos são distribuídos em comunidade. É a 

fraqueza e não a força dessa ordem que incha em certos estados a baixa polícia, 

até encarregá-la do conjunto das funções de polícia” (RANCIÈRE, 1996, p. 41) 

 

 A baixa polícia, essa que estamos tratando, que age cotidianamente nas ruas e nas 

passeatas age em decorrência do que lhe determina o Estado. Desse modo, Bengochea & 

Guimarães & Gomes relatam que 

 

No Brasil, a polícia foi criada no século XVIII, para atender a um modelo de 

sociedade extremamente autocrático, autoritário e dirigido por uma pequena 
classe dominante. A polícia foi desenvolvida para proteger essa pequena classe 

dominante, da grande classe de excluídos, sendo que foi nessa perspectiva seu 

desenvolvimento histórico. Uma polícia para servir de barreira física entre os 
ditos “bons” e “maus” da sociedade. Uma polícia que precisava somente de 

vigor físico e da coragem inconsequente; uma polícia que atuava com grande 

influência de estigmas e de preconceitos (BENGOCHEA & GUIMARÃES 
& GOMES, 2004, p.121).  

 

 Infelizmente, um dos maiores problemas das policias militares, na atualidade, ainda é o 

abuso de poder, uso da violência e ações letais. Hélio Bicudo, jurista e político brasileiro, 

militante de direitos humanos e um dos fundadores do PT, ao tratar sobre A unificação das 

polícias no Brasil, afirmou que:  

 

Quando damos os primeiros passos para a democratização do Brasil, é sem 
dúvida ponto importante a democratização de sua polícia, para que ela sirva 

ao povo e não ao Estado [...]Enfim, uma polícia democrática, voltada para os 

reais interesses do povo no que respeita à segurança, para que esse povo tão 
sofrido possa trabalhar e ter lazer, ir à escola, reunir-se e participar 

politicamente do processo de seu aperfeiçoamento.” (BICUDO, 2000, p.97, 

grifos nossos).  

 

Uma polícia democratizada constitui o anseio de muitos agentes que já sinalizam o 

desvencilhamento, o se revoltar, o revolucionar71 com a ideologia que os interpela e/ou 

                                                             
71 Revoltar, distanciar, contestar e questionar caracterizam o funcionamento da segunda modalidade discursiva de 

assujeitamento, o mau sujeito; revolucionar, transformar, deslocar para um outro funcionamento ideológico 

divergente do qual o constituía, seria a terceira modalidade. 
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interpelava arraigada na memória social do país e inscrita na nacionalidade e na República 

brasileira, esta última fundada em 1889 por um golpe militar. Posto isto, acreditamos que seja 

indispensável uma reestruturação no sistema de segurança pública, adequando-o à atual 

conjuntura. Muito embora, saibamos que a repressão a trabalhadores, por meio de violência 

praticada pela polícia, funciona muito mais em razão de garantir o bom funcionamento das 

relações capitalistas em defesa do mercado e da classe dominante. 

 

 

Figura 16– A esperança pela democracia  

 

Fonte: Revista Veja, 15 de fev. 2012; Jornal A Tarde, 15 de fev. 2012. 

 

As cenas contidas na Figura 16 são bastante expressivas, no sentido de que a parte 

subalterna desta categoria anseia mudanças realmente democráticas na sua estrutura72. O juiz 

federal, Marcus Orione Gonçalves Correia, professor associado do Departamento de Direito do 

Trabalho e da Seguridade Social e da área de concentração em direitos humanos da pós-

graduação da Faculdade de Direito da USP, ao discutir sobre o direito de greve para a categoria, 

afirma que  

                                                             
72 Certamente, por isso, também os debates sobre a desmilitarização tenham ganhado tanta força no cenário nacional 

e até internacional, já que até mesmo o Conselho de Direitos Humanos da ONU recomendou a supressão da polícia 

militar no Brasil devido ao elevado número de mortes por autos de resistência. 



 

84 

A busca por melhores salários e condições de trabalho não implica ato de 

insubordinação, mas de recomposição da dignidade que deve haver no exercício 

de qualquer atividade remunerada. Portanto, se situa dentro dos parâmetros 
constitucionais. [...] No entanto, para afastar alegações de inconstitucionalidade 

da greve de policiais, o mais importante é que não se deve confundir polícia 

com Forças Armadas [...] Uma polícia bem equipada, com policiais 

devidamente remunerados e trabalhando em condições dignas não deve ser vista 
como exigência egoísta de grevistas. Trata-se da busca da eficiência na atuação 

administrativa (artigo 37 da Constituição) e da satisfação do interesse público 

no serviço prestado com qualidade (CORREIA, 2008, p.A3).73  
 

 

Em 07 de fevereiro faltavam apenas 09 (nove) dias para os festejos do Carnaval, o qual 

aconteceria entre 16 e 21. A greve começara a preocupar e a incomodar os empresários do ramo 

de hotelaria, bares, restaurantes e os cantores carnavalescos em razão da brusca queda no 

faturamento em bares e restaurantes; no cancelamento de reservas em hotéis e pacotes turísticos; 

na venda de abadás; no cancelamento de vários shows, ensaios, peças teatrais, exposições e aulas 

de dança. Os PMs gritavam na Assembleia “Ôôô, o carnaval acabou!”.  A imagem da Bahia no 

exterior também ficara arranhada, pois o Consulado Geral dos Estados Unidos no Brasil 

divulgara nota recomendando que somente devessem ir à Bahia os americanos com 

compromissos inadiáveis. Diante disso, o arcebispo Murilo Krieger tentou intermediar às 

negociações e os representantes de vários sindicatos começaram a prestar solidariedade aos 

policiais militares na tentativa de também intermediar a abertura de um canal de negociação 

entre o governo e a ASPRA. 

No dia 09, o Jornal Nacional, da emissora Rede Globo de Televisão, divulgara gravações 

que revelaram diálogos entre Marcos Prisco e os cabos Davi Salomão e Daciolo, e a soldada 

Jeane. Durante o movimento grevista, Prisco negocia sua prisão sob a condição de deixar a 

Assembleia Legislativa pelos fundos juntamente com o ex-sargento Antônio Paulo Hohenfeld, 

ambos foram conduzidos pela Polícia Federal e o Exército ao Complexo Penitenciário da Mata 

Escura, em Salvador. Vale destacar que havia 1.800 (mil e oitocentos) policiais cercando o 

prédio na hora da prisão, segundo consta no jornal Folha de São Paulo. Maurício Barbosa 

afirma, na imprensa, que haveria outras gravações que demonstravam Prisco incitando outros 

                                                             
73 Disponível em: <http://blogdocabojulio.blogspot.com.br/2010/11/direito-de-greve-deve-sim-ser-garantido.html; e 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2008/11/15/2/>. Publicado em: 15 de novembro de 2008, p.A3. Acesso em: 15 out. 

2015. 

http://blogdocabojulio.blogspot.com.br/2010/11/direito-de-greve-deve-sim-ser-garantido.html
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atos de vandalismo, justificando que a intenção do governo era apenas mostrar que havia outros 

interesses por trás da manifestação74. Em contrapartida, Prisco defende-se “Eu só pedi para ele 

vir para cá. Isso está claro. A gravação não dá prosseguimento... quando falo em fechar a BR é 

para fechar com ônibus”. Ressaltamos que apenas o Jornal Nacional tivera acesso às escutas 

interceptadas; quando o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, solicitou as gravações 

ao governo da Bahia, este a negou; por sua vez, o secretário de segurança não revelou o nome do 

magistrado que teria autorizado a interceptação. A imprensa hiper sensacionalizou as gravações, 

por exemplo: jornal Folha de São Paulo: “PMs em greve na Bahia combinaram atos de 

vandalismo”; “Gravação sugere que grevista incentivava vandalismo na BA”;  jornal A 

Tarde “PROVAS DO TERROR: Escutas telefônicas legais mostram que líder dos grevistas, 

Marco Prisco, ordena bloqueios e concorda com atentado e explosões”; “Cabo planeja 

impedir o Carnaval”; “Gravações comprometem chefe de motim na PM”; o jornal O Globo 

“Gravação mostra PMs amotinados comandando ato de vandalismo”. Houvera muitas 

controvérsias a respeito da legalidade e veracidade dessas gravações. 

Mesmo com a prisão de Prisco, os PMs continuaram em greve e passaram a protestar em 

frente ao Quartel dos Aflitos. No dia 10 de fevereiro, houve uma nova assembleia, mas não 

chegaram a um acordo. Após a prisão de Prisco, o impasse passou a ser sobre a concessão ou não 

da anistia. A presidenta Dilma declara: – Fiquei estarrecida. Atos ilícitos não podem ser 

anistiados. Se anistiar, vira um país sem regra. Não concordo com processos que parecem 

sancionar o Ferimento da legalidade75. Com isso, o governo federal recusava-se a anistiar os 

grevistas e declarava esperar punição exemplar dos líderes, pois isso seria imprescindível para 

por fim a greve e garantir segurança durante o carnaval. No dia 11, a Revista Veja-online, 

divulga uma matéria de cobertura da greve e a intitula “Jesus Prisco: mártir dos grevistas e 

pedra no sapato de Jaques Wagner76” 

 

 

 

                                                             
74 Disponível em: Jornal A Tarde, Salvador, 09 fev. 2012, p. A4, reportagem de Luana Rocha. 

75 Disponível em: Jornal A Tarde, Salvador, 10 fev. 2012, p. A4. 
76 Revista Veja-online. Jesus Prisco: mártir dos grevistas e pedra no sapato de Jaques Wagner.   Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/jesus-prisco-martir-dos-grevistas-e-pedra-no-sapato-de-jaques-wagner/>. 

Acesso em: 16 fev. 2012.Reportagem de Cida Alves [11 fev. 2012]. 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/jesus-prisco-martir-dos-grevistas-e-pedra-no-sapato-de-jaques-wagner/
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Figura 17 -  PMs e Prisco: ocupação do CAB/ALBA             

 

 Fonte: Veja online. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/jesus-prisco-martir-dos-grevistas-e-

pedra-no-sapato-de-jaques-wagner> Acesso em: 12 fev. 2012. 

 

Na nota subsequente: “Na Bahia, a figura do líder da greve dos policiais militares Marco 

Prisco divide opiniões. Para os grevistas, ele é um perseguido; para a imprensa, um terrorista. E 

para o governador, um ex-aliado rancoroso”. Pêcheux (1990) argumenta que toda origem das 

formas de discurso revolucionário pressupõe um retorno aos aspectos de resistências e revoltas. 

Por conseguinte,  

As resistências: não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens; não 

repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio; 
falar sua língua como uma língua estrangeira que se domina mal; mudar, 

desviar, alterar o sentido das palavras e das frases; tomar os enunciados ao pé da 

letra; deslocar as regras da sintaxe e desestruturar o léxico jogando com as 
palavras (PÊCHEUX, 1990, p.17). 

 

Ações, atos, gestos que permitem se afastar da lógica da dominação, não repetindo o 

discurso de dominação, configuram a instauração da falha, do enfraquecimento, da quebra da 

interpelação ideológica. E, destas transgressões, as quais rompem com o círculo de dominação, 

se produz um acontecimento histórico, surgindo a figura do porta-voz: 

 

É neste momento que surge o porta-voz, ao mesmo tempo ator visível e 

testemunha ocular do acontecimento: o efeito que ele exerce falando “em nome 

de...” é antes de tudo um efeito visual, que determina esta conversão do olhar 
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pela qual o invisível do acontecimento se deixa enfim ser visto: o porta-voz se 

expõe ao olhar do poder que ele afronta, falando em nome daqueles que ele 

representa, e sob o seu olhar. Dupla visibilidade (ela fala diante dos seus e 
parlamenta com seu adversário) que o coloca em posição de negociador 

potencial, no centro visível de um “nós” em formação e também em contato 

imediato com o adversário exterior (PÊCHEUX, 1990, p.17). 

 
 

O porta-voz sempre se expõe ao olhar da elite dominante, seus gestos, atos e ações são 

considerados uma afronta, uma injúria, uma coação, principalmente, por estar falando em nome 

do povo, nesse sentido, ele vai de encontro com a função daqueles que representam 

legitimamente o povo, eleito pelo povo num regime democrático. Dessa forma, diante desta 

dupla visibilidade, no confronto de classes, o dominador tende a apagar, invisibilizar, 

deslegitimar, desautorizar aquele que vai falar em nome da coletividade, pois não é autorizado 

para isso. 

Encerrado no dia 11, as consequências do movimento, para muitos, foram de derrota 

tanto por parte do governo quanto dos grevistas. Nas eleições de 2012, Wagner tivera sua 

popularidade afetada e não elegera seu candidato à prefeitura de salvador, Nelson Pelegrino; 

Prisco fora eleito vereador da cidade de Salvador pelo (PSDB/DEM) com 14.820 (quatorze mil, 

oitocentos e vinte) votos.  

  

1.2.3. Movimento Reivindicatório no ano de 2014: efeitos do processo de resistência  

  

 
 As greves podem ser esmagadas sangrentamente, os 

trabalhadores perseguidos e as suas instituições dissolvidas e 

limitadas à ação possível na clandestinidade, as vanguardas de 

momento podem ser chacinadas, a tortura instituída como prática 

usual, a tal ponto que o terror físico do presente se torne maior do 

que o horror da exploração [..]   
 

                                      João Bernardo – Economia dos Conflitos Sociais. 

 

 

O movimento reivindicatório de 2014 pode ser considerado um movimento pioneiro no 

que diz respeito às conquistas angariadas para a categoria, apesar de advirem pela luta de uma 

parcela (os praças). Sem dúvida, a inserção de praças engajados (no ideário político e social de 

base sindicalista) na política contribuiu significativamente para se fazerem ouvir.  
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 Em 15 de abril de 2014, novamente, cerca de dez mil policiais (PM e GBM), reunidos 

em assembleia, no parque Wet'n Wild, na Avenida Paralela, em Salvador, presidida pelo então 

vereador Marcos Prisco (PSDB), decretaram greve por tempo indeterminado, gritando “Ô, a PM 

parou”. No movimento de 2014, muda-se o cenário do local da assembleia e a forma de 

condução. Antes de ser deflagrada, a proposta da categoria fora discutida com representantes do 

governo e da categoria; esta, após conhecê-la, rejeitou-a. Rejeitaram o Plano de Modernização 

apresentado pelo governo e reclamaram o não atendimento das principais reivindicações77, a 

saber, o aumento salarial, a equiparação de ganhos entre ativos e inativos e a equiparação de 

ganhos entre policiais civis e militares. A proposta do governo consistia em: aumento da 

Condição Especial de Trabalho (CET), gratificação que incide sobre o soldo (salário base) dos 

policiais; os praças em regime administrativo teriam acréscimo de 17% para 25%; os que atuam 

em rua, de 17% para 45%; e os motoristas, de 32% para 60%; ficando em aberto a discussão 

sobre adicional de periculosidade e auxílio transporte; o código de ética também seria retirada 

para nova discussão; e os policiais que se envolveram na paralisação de 2012 seriam 

anistiados78. 

Figura 18 - Deflagração do movimento de 2014 

 
Fonte: Jornal A Tarde, 16 abr. 2014, capa. 

                                                             
77 Dentre os itens, inclusão do Bacharelado em Direito para QOPM, de Engenharia para o QOBM e Nível Superior 

aos Praças; manutenção do auxílio fardamento aos militares e aos alunos em formação; manutenção da proposta de 

Disponibilidade dos Diretores das Associações; exclusão da cassação de proventos; exclusão da sansão disciplinar 

para reformados; inclusão do Auxílio Titulação; inclusão da Paridade progressiva para os atuais inativos-

pensionistas; retirada do § 3º do artigo 65 do EPM proposto e manutenção do atual etc. 
78 Fonte: jornal A Tarde, 16 abr. 2014, p.A4. Reportagem de Davi Lemos. 
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 Na assembleia, estavam presentes outras cinco associações, sendo que o major Ubiracy 

Vieira, presidente da Associação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar (AOAPM), retirou-se, 

não concordando com a deflagração. Após a deflagração, o vereador Marco Prisco pediu que 

todos os militares permanecessem no Wet’n’Wild, e declarou: “Nosso movimento é pacífico, 

vamos ficar todos aqui. Não quero tomada de viaturas nem ocupação de quartéis. O movimento 

é aqui. Não vamos cometer nenhum ato de indisciplina, para que não nos acusem do que não 

fizemos, como em 2012”, disse Prisco79. 

Novamente, o cenário de 2014 contava com a participação do Secretário de Segurança 

Pública, Maurício Barbosa, e do comandante geral da PMBA, coronel Alfredo Castro. Os dois 

afirmaram estarem surpresos, uma vez que a proposta da categoria fora aceita pelo governo de 

Jaques Wagner, e declararam-se abertos ao diálogo a partir de uma contraproposta.  

A postura de intransigência em não negociar e não reconhecer a liderança da ASPRA, 

diante do cenário público, também sofrera algumas modificações. Não podemos afirmar se essas 

modificações ocorreram devido à proximidade da abertura dos jogos da Copa do Mundo (em 

Salvador), ou, então, em razão de ser ano de eleições para os cargos de presidente, governador e 

deputado – tendo em vista que a popularidade do então governador Jaques Wagner já estava 

ameaçada em decorrência da greve de 2012 – levando-o a declarar apenas que: “Esse é um ano 

de eleição, como coincidentemente também foi o de 2012. Estávamos trabalhando com o diálogo 

aberto. É óbvio que houve contaminação político-eleitoral”80.  

Vale destacar que a proposta do código de ética rejeitada pela tropa e apresentada pelo 

governo abrangia a enquadração do policial em infração disciplinar caso seu nome fosse incluído 

em cadastro de devedores ou concedesse entrevista à imprensa. Com efeito, marcaria a 

discrepância entre estar situado no século XXI, mas permanecendo locado num século marcado 

pela repressão. A título de informação, no regulamento que ainda persiste em pleno século XXI, 

consta: 

 

 

 

                                                             
79  Fonte: jornal A Tarde, 16 abr. 2014, p.A4. Reportagem de Davi Lemos. 
80 Consta no Jornal Folha de São Paulo, 17 de abril de 2104. p.C3. Reportagem de João Pedro Pitombo. 
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Figura 19 – Regulamento da PMBA 

 

Fonte: Jornal A Tarde, 07 jul. 2001, p.L3. 

 

Contrair dívida, casar-se sem autorização, deixar de oferecer o lugar em que esteja 

sentado a um superior hierárquico, deixar de oferecer o lugar privilegiado na fila de um banco, 

não poder ser sócio de outras empresas, não usar óculos escuro estando de serviço, buscar um 

filho na escola estando fardado, usar batom vermelho, usar esmaltes de cores fortes, pintar o 

cabelo sem autorização, tudo isso não condiz com a atual conjuntura sócio-histórica. A efetiva 

marca da contradição, operacionalizada por aspirações e atribuições que emergem do 

reconhecimento de um sujeito de direito e deveres situados numa conjuntura democrática, em 

constantes deslocamentos regulamentares situados num século antidemocrático, corroborando à 

crise institucional na relação conflituosa entre a polícia e a sociedade no que diz respeito ao 

abuso de poder. Talvez fruto de um efeito revanche. Nesse sentido, como já discutido na (pág. 

24) “A militarização é resquício da ditadura militar em nosso país, chegou ao seu limite e não 

há, portanto, justificativa para tê-la nesse formato”. Na atual conjuntura, nem a instituição (uma 
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expressiva parcela de praças), nem a sociedade estão satisfeitos com a discrepância entre o 

avanço social e as práticas arcaicas da PM para com a sociedade. 

No dia 16, a Justiça Baiana acata o pedido do Ministério Público e declara a greve ilegal, 

estabelecendo às associações multa de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) por dia. O presidente do 

PSDB declara que a greve não possuía caráter eleitoreiro, sendo fruto da insensibilidade do 

governo para com os anseios da categoria.  

O movimento de 2014 antecedera o domingo de Páscoa, e, infelizmente, com a cidade 

despoliciada, os índices de homicídios extrapolaram, causando muita comoção social e 

suscitando a intervenção do Arcebispo-primaz do Brasil, D. Murilo Krieger, o qual participara de 

uma reunião, realizada na manhã do dia 17 de abril, na qual se discutiu a contraproposta do 

governo juntamente aos representantes das associações, ao comandante geral da PMBA 

e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Ba). Por conseguinte, na tarde desse mesmo 

dia, antes de começar a assembleia no Wet’n Wild e apresentar a contraproposta à categoria, o 

Arcebispo conduziu uma oração e abençoou o acordo firmado. A contraproposta contemplava 

a anistia aos grevistas; a revisão no Código de Ética; a revisão nos planos de carreira, cargos e 

salários; o aumento de 25% para o setor administrativo, 45% para o operacional e 60% para os 

motoristas, além de gratificação pelo exercício funcional em regime de tempo integral.   

 

Figura 20 – Benção a Acordo que pôs fim à greve em 

 

Fonte: Jornal A Tarde, 18 abr. 2014, p.A4. 

 



 

92 

Apresentada a proposta à categoria (estimada em um número superior a mil policiais), 

aprovaram-na encerrando o movimento.  

 

Figura 21 – Assembleia comemora a vitória e encerra greve 

  

Fonte: Jornal A Tarde, 18 abr. 2014, p.A4 
Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/04/acaba-greve-da-policia-militar-da-bahia.html 

 

Os grevistas comemoraram a primeira vitória significativa81, em um curto espaço de 

tempo (15 a 17 de abril), ao coro “Ô, ô, ô, a PM voltou, a PM voltou”. Em meio à 

comemoração, o vereador Marcos Prisco concedeu ao arcebispo o título de associado benemérito 

da Força Invicta, instituído pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia, e declarou: 

“Ele esteve conosco o tempo todo nos dando apoio e intermediando a nossa comunicação como 

governo e a sociedade. É uma figura que merece o respeito da categoria”, e, sob fortes aplausos 

pronuncia “Estamos saindo dessa luta de cabeça erguida e vitoriosos”82.  

 Em resposta, D. Murilo pronunciou o seguinte: “Fico feliz com o resultado e de ver a paz 

voltar a reinar em nossa cidade. Meu único objetivo foi o de ajudar as pessoas a dialogar e 

desarmar o espírito de oposição. Fico feliz que a greve tenha chegado ao fim”83. Os votos de 

desarmamento do espírito de oposição, pronunciados pelo Arcebispo no dia da assembleia que 

                                                             
81 Apesar de os jornais noticiarem que Jaques Wagner negou ter cedido às pressões e afirmava que na contraproposta 

constava quase as mesmas propostas ofertadas antes. 
82 Jornal A Tarde, 18 abr. 2014, p.A4. 
83 Jornal A Tarde, 18 abr. 2014, p.A4. 
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pôs fim ao movimento de 2014, não foram suficientes para estabilizar uma trégua nas lutas de 

classes. Sendo assim, no dia 18 de abril, o vereador Prisco foi preso pela Polícia Federal e 

conduzido ao Complexo Penitenciário da Papuda em Brasília84. Com a prisão, os policiais se 

reuniram para discutir a retomada do estado de greve, porém Prisco orientou aos membros da 

ASPRA a não deflagrarem uma nova greve. 

Ao sair do presídio de segurança máxima, em 04 de junho de 2014, o vereador Prisco 

(candidato a deputado estadual no mesmo ano) tivera seus direitos políticos restringidos. 

Monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica, o candidato do Estado da Bahia 

não podia sair da cidade de Salvador, se reunir com policiais militares e nem discutir melhorias 

com as associações, e ainda correu o risco de não poder votar em si próprio. Posto isso, 

questionamos o seguinte: se a greve de 2014 fora considerada eleitoreira por representantes do 

governo, a prisão, juntamente com o arcabouço de proibições, tivera motivação de sabotagem 

eleitoreira? 

Nas eleições de 2014, Prisco fora eleito a deputado estadual da Bahia pelo Partido da 

Social Democracia Brasileira com 108.041 (cento e oito mil e quarenta e um) votos. 

A historicidade retratada do final do século XIX ao início do século XXI aponta que se há 

melhorias, na atualidade, na estrutura interna da instituição policial militar, sobrevieram em 

decorrência da imolação de uma parcela. O jogo discursivo-ideológico construído em torno de 

dizeres que buscaram deslegitimar os sentidos atribuídos ao direito de greve à categoria da 

polícia militar, no período compreendido entre 1981 e 2014, contribuiu singularmente para dar 

visibilidade de como ocorre o imbricamento da língua com a história, indispensáveis à 

compreensão do processo de construção e produção de sentidos. Sentidos estes que, ao serem 

construídos constitutivamente na relação com o sujeito, movimentaram-se em distintas direções, 

por ora mostrando-se, disfarçando-se, silenciando-se, ressignificando-se. 

 

 

 

                                                             
84 O juiz federal Antônio Scarpa concedeu (no dia 15 de abril) o pedido de prisão (por 90 dias) solicitado pelo 

Ministério Público Federal (no dia 14 de abril), alegando garantia da ordem pública.  Porém, o MPF/BA divulgou 

que a prisão fora em decorrência de crimes praticados contra a segurança nacional na greve de 2012. Acusado de 

traição, o governador negou ter relação com a prisão e que mantinha o acordo firmado. 
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 2.  AS IMAGENS DAS ILUSÕES: O LUGAR DE CONFLITOS 

 

Aquele que obedece faz uma imagem de si mesmo, do lugar que 

ocupa na relação com o outro, desse outro que exerce o poder, do 

lugar ocupado por este, e assim sucessivamente. Por sua vez, 

aquele que exerce o poder também constrói uma imagem de si 

próprio, do lugar que ocupa, do outro que está sob a sua 

autoridade, do lugar deste.... É um movimento que se prolonga 

numa sucessão de imagens, como num jogo de espelhos.  

                                                                                                                            Suzy Lagazzi – O desafio de dizer não. 

 

           Observar o discurso político no que diz respeito à relação conflituosa que se estabelece 

entre os representantes do Estado e o Servidor Público Militar, sobretudo, quando o assunto gira 

em torno de movimentos reivindicatórios, leva-nos hipoteticamente a perceber que as 

regularidades discursivas marcadas pelos embates ideológicos percorrem ciclicamente os limites 

do espaço-tempo. Nessa repetitividade cíclica, os sujeitos envolvidos no processo discursivo 

projetam sua própria imagem e a que fazem do outro em relação aos lugares que ocupam na 

sociedade, lugares que vão significar diferentemente para e por sujeitos. No caso, na esfera 

trabalhista, o lugar de “patrão”, gestor estatal, e o lugar de operário, funcionário público, são 

marcados distintamente por relações de força de dominação onde um subjaz ao outro. Daí 

podemos depreender o quanto o poder da linguagem no interior de uma luta de classes tem seu 

lugar representado constitutivamente por tensões e conflitos. 

 

2.1.  AS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS 

 

Pêcheux (2014 [1975], p.81) assevera que “o que funciona nos processos discursivos é 

uma série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e 

ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”. Vale salientar que 

esses lugares são representados pelas formações imaginárias e determinados pelas estruturas 

sociais. Durante o movimento reivindicatório de 2001, a Revista Veja publicou, junto à matéria 

Pânico em Salvador (pág. 60), o seguinte posicionamento do sociólogo e coordenador do Centro 

de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, 

Cláudio Beato, após afirmar que “Greve de gente armada é coisa de quadrilha”,   
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Os Governadores que adotam essa posição, negociando antes mas 

endurecendo depois que a greve é deflagrada, costumam fortalecer-se 

politicamente. Quem endurece prematuramente ou fraqueja diante da 
paralisação paga uma conta alta. Em 1981, o então governador da Bahia, 

Antônio Carlos Magalhães, encarcerou um coronel e enfrentou soldados 

grevistas sem diálogo. Um ano depois, mesmo com a morte de seu primeiro 

candidato a quarenta dias do pleito, elegeu o sucessor tranquilamente. Em 
Pernambuco, o governador Miguel Arraes cedeu um pacote de benefícios a 

soldados que chegaram a enterrá-lo simbolicamente, em 1997. Arraes teve 

metade dos votos de Jarbas Vasconcelos no pleito seguinte. No ano passado, 
quando Jarbas Vasconcelos enfrentou sua greve, ele demitiu baderneiros, 

abriu vagas para novos policiais e chamou o Exército para patrulhar as 

ruas. Num levantamento recente, Jarbas aparece como o político mais popular 

de Pernambuco. Em Minas Gerais, ao contrário, o então governador Eduardo 

Azeredo titubeou diante de uma greve selvagem da PM em 1997 e acabou 

cedendo até mais do que os soldados pediam no começo do movimento. Fez 

depois a campanha mais cara do país, sem sucesso, ao tentar a reeleição. Na 
mesma onda grevista, o cearense Tasso Jereissati manteve-se irredutível e 

comandou a ação de tropas que permaneceram leais ao governo numa operação 

que impediu manifestantes de tomar a Secretaria da Segurança. "Se aquela 

bagunça triunfasse, o governo estaria desmoralizado", explicou Tasso 

depois. Os líderes foram expulsos da polícia e o governador, que tinha 

usado até espionagem durante a preparação da greve, continua firme no 

Palácio Cambeba (BEATO, 2001, p.53, grifos nossos). 

 

Esse comentário do sociólogo, em relação à performance que deve ser adotada por 

representantes do governo para com os movimentos reivindicatórios de militares/grevistas, 

evidencia que nas relações sociais o funcionamento discursivo se processa pelas formações 

imaginárias. Por conseguinte, os governadores, ao se posicionarem, o fazem a partir das imagens 

e normas que se atribuem à posição de líder. Nesse sentido, a posição de comando, de autoridade 

representativa e imbuída de poder, “não pode”, no imaginário político, demonstrar fraqueza e 

nem negociar sob pena de enfraquecer-se politicamente: “Quem endurece prematuramente ou 

fraqueja diante da paralisação paga uma conta alta”. Dessa maneira, as reações governamentais 

são pautadas pelas formações imaginárias socialmente incorporadas que ditam as regras de como 

deve agir aquele que está em situação de poder, bem como aquele que está em posição inferior. 

Esse processo de assujeitamento evidencia o quanto os sujeitos sociais fazem representações de 

seus lugares e agem segundo as normas que atribuem às funções que exercem. Ao teorizar sobre 

as formações imaginárias, Pêcheux (2014 [1975], p.81) principia com o esquema da teoria da 

informação, na qual se tem: 
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Figura 22 – Esquema da teoria informacional 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

A: o destinador 

B: o destinatário  

R: o referente 

(£): código linguístico comum a A e a B 

            →: o contato estabelecido entre A e B 

             D: a sequência verbal emitida por A em direção a B 
Fonte: Pêcheux (2014 [1975], p.81). 

 

 

Sobre o esquema, Pêcheux (2014 [1975]) esclarece que, em relação à teoria da 

informação de Jakobson (1963), ele substituíra o “D” que equivale à “mensagem” como processo 

de transmissão de informação, por “discurso”. Por conseguinte, o “termo discurso [...] implica 

não se tratar de uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais geral, de um 

‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B” (2014 [1975], p.81). Daí, para a AD, o discurso ser 

entendido como o efeito de sentido que vai ser construído no processo de interlocução, levando-

se em conta as condições de produção. 

Com efeito, Pêcheux (2014 [1975]) considera que “A” e “B” são representantes de 

determinado lugar na estrutura de uma formação social, os interlocutores. Sendo assim, nos 

processos discursivos, “A” e “B” estabelecem para si imagens de seu papel ou lugar social e 

vice-versa. Em sequência, conjectura que, para todo processo discursivo, as formações 

imaginárias designarão os lugares representados por “A” e “B”. Posto isto, esquematiza-se o 

modo pelo qual a posição de protagonista do discurso intervém a título de condições de produção 

do discurso: 
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Figura 23 – Esquema representativo das Formações Imaginárias 

Expressão 

designado 

as formações 

imaginárias 

 

 

Significação da expressão 

Questão implícita cuja “resposta” 

subentende a formação imaginária 

correspondente 

 

 

A 

IA(A) Imagem do lugar de A para o sujeito 

colocado em A 

Quem sou eu para falar-lhe assim? 

IA(B) Imagem do lugar de B para o sujeito 

colocado em A 

Quem é ele para que eu lhe fale assim? 

 

 

 

B 

IB(B) Imagem do lugar de B para o sujeito 

colocado em B 

Quem sou eu para que ele me fale assim? 

 

IB(A) Imagem do lugar de A para o sujeito 

colocado em B 

Quem é ele para que me fale assim? 

 

Fonte: Pêcheux (2014 [1975], p.82). 

 

Aliado a esse esquema, Pêcheux (2014 [1975]) acrescenta que o “referente”, nesta 

perspectiva teórica, trata-se de um objeto imaginário, ou seja, o ponto de vista do sujeito, isto é, 

o ponto de vista de “A” e “B” e pertence às condições de produção. 

 

 

Figura 24 - Esquema representativo do “Referente” 

Expressão designado 
as formações 

imaginárias 

 
Significação da expressão 

Questão implícita cuja “resposta” 

subentende a formação imaginária 

correspondente 

A IA(R) “Ponto de vista” de A sobre R De que lhe falo assim? 

B IB(R) “Ponto de vista” de B sobre R De que ele me fala assim? 

Fonte: Pêcheux (2014 [1975], p.83). 

 

 

 

2.2.  IMAGENS DA DOMINAÇÃO vs. IMAGENS DO DOMINADO 

 

 

Como vimos, Pêcheux (2014 [1975]) propôs quatro questões que possibilitam analisar as 

formações imaginárias. Dentre as questões, duas dizem respeito às imagens de “A” e duas às 

imagens de “B”. Nesta pesquisa, trabalharemos as formações imaginárias de “A”, ou seja, do 

sujeito governador, as quais atendem aos questionamentos – “Quem sou eu para falar-lhe 
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assim?” e “Quem é ele para que eu lhe fale assim?” – cujas respostas sustentarão. Freda Indursky 

(2013, p.68) esclarece que, nessas duas formações imaginárias, a primeira sustenta a construção 

discursiva de diferentes lugares enunciativos a partir do qual o sujeito do discurso realiza sua 

prática enunciativa; e a segunda decorre da construção discursiva das diferentes representações 

do destinatário. 

Para tanto, o procedimento metodológico à abordagem de análise do discurso político 

governamental, que constitui nosso corpus, construído durante o movimento de greve da Polícia 

Militar da Bahia no ano de 2012, possibilitou, através de recortes discursivos, a organização de 

sequências discursivas com a finalidade de obtermos uma amostra representativa do 

funcionamento da linguagem em torno das formações imaginárias. Vejamos como o exame de 

“A”, “o protagonista do discurso” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p.84), nos recortes abaixo, 

permitiu-nos identificar duas imagens, a saber: 

 

(Rd1) Não esperava outra atitude da nossa presidenta, Dilma, defensora da 

democracia como eu. E sabedora de que a democracia é o território do império 

da lei. [...] O governo sempre esteve aberto para a negociação. Foi com 
democracia que garantimos conquistas importantes. [...] Estamos abertos ao 

diálogo.  Mas o que não aceito é que um pequeno grupo, de forma 

irresponsável, cometa atos de desordem para assustar a população.  Continuarei 

firme contra este tipo de atitude. (WAGNER, 2012a, p.1). 
 

(Rd2) Então quero, da tribuna desta Casa, mandar a palavra do governador ao 

comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia: nós, em função do 
ocorrido, não vamos nos alimentar de rancor e ódio, porque esta nunca foi a 

minha forma de agir. Temos de apurar. Temos, eventualmente, de punir aqueles 

que afrontaram – repito, não a mim –, mas afrontaram a democracia e o estado 
democrático de direito [...] Falo isso com muita serenidade, muito sofrimento, 

muita tranquilidade, mas com muita firmeza. Como democrata, estarei sempre 

aberto ao diálogo. Não me movimento por rancor ou ódio ou nenhum tipo de 

revanchismo. Porém não podemos assistir a Casa do Povo ocupada, as ruas a 
descoberto para os marginais, a afronta à população daqueles que ultrapassam 

qualquer limite da democracia para tentar atingir os seus direitos (WAGNER, 

2012b, p.08). 

 

 2.2.1.  A imagem do Governador Democrata 

 

Os recortes “Estamos abertos ao diálogo” e “Como democrata, estarei sempre aberto ao 

diálogo” foram enunciados sobre distintos contextos imediatos, porém, ambos representam a 
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imagem de governador democrata. Neles, percebemos que o protagonista do discurso anseia 

atingir o imaginário da opinião pública reforçando um retorno ao saber que diz que um 

governador deve ser um democrata. Dessa forma, se é através do exercício da democracia que o 

povo detém o poder soberano sobre os poderes legislativo e executivo, então, “Eu”, sou um 

“democrata” legitimado para exercer o poder institucional da função de governador. O efeito de 

sentidos mobiliza saberes de que para o exercício da democracia, exige-se o diálogo. O 

interdiscurso disponibilizou dizeres que retomam a um já-dito onde não se admite mais uma 

sociedade não democrata. Os sintagmas verbais [estamos], enunciado durante a greve, e 

[estarei], enunciado pós-greve, são pistas do processo discursivo em análise, às quais apontam às 

estratégias discursivas utilizadas por “A”, por meio de antecipação das representações de “B”, 

visando persuadi-lo. Haja vista, pronunciar-se com o verbo posicionado na 3ª pessoa do discurso, 

marcado pela desinência “nós”, que suscita sentidos de aproximação, identificação, união e 

coletividade, produz, dessa forma, o efeito de que “o poder emana do povo”, logo, o povo e o 

governador democrata governam juntos. Nesse ínterim, passado o período do movimento de 

greve, estando o protagonista do discurso com a credibilidade desgastada em decorrência dos 

impasses e inflexibilidades (discutidos em seção anterior) no processo de negociação com os 

militares/grevistas, ao formular “estarei sempre aberto”, mobiliza sentidos de que sempre será 

defensor da democracia. Com efeito, como retratado, na história do movimento de 2012, o dito 

no enunciado não fora condizente com o realizável durante o movimento na relação governo vs. 

militares/grevistas. 

 

2.2.2.  A imagem do Governador Autoritário 

 

Freda Indursky (2013, pp.75-76) entende que “a imagem do governo autoritário decorre 

do efeito de performatividade”. Tal entendimento permite identificar, no protagonista do 

discurso em análise, a imagem de um governador autoritário, uma vez que a “performancidade 

abrange tanto a atos discursivos declarativos quanto a operação de negação” (INDURSKY 2013, 

pp.75-76). A referida autora aborda também que a performatividade assume o tom de 

advertência, como podemos perceber em “Não aceito que cometa atos de desordem para 

assustar a população” e “Continuarei firme contra este tipo de atitude”, ambas declarações de 
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advertência, mobilizam sentidos de ameaça. O enunciado “Temos de apurar. Temos de punir, 

eventualmente, aqueles que afrontaram – repito, não a mim –, mas afrontaram a democracia e o 

estado democrático de direito” produz um duplo efeito de sentidos destinados a destinatários 

diferentes: produz efeito de sentidos de promessa que visa tranquilizar aqueles que não 

afrontaram a democracia; e produz efeito de sentidos de ameaças aos que afrontaram a 

democracia. Os sintagmas [não aceito, firme, contra, punir, mandar] apresentam cargas 

ideológicas que apontam a um campo semântico em torno de uma ideologia autoritária. 

Partindo do princípio teórico, como vimos acima, de que o discurso é o efeito de sentidos 

construído entre os pontos “A” e “B”, as sentenças “A casa do povo ocupada” e “As ruas a 

descoberto para os marginais é a afronta à população” mobilizam sentidos que retomam os já-

ditos de que numa sociedade democrática “o povo é o poder”, logo afrontar a população é 

afrontar a democracia. Esse efeito de sentido é retomado quando o protagonista do discurso 

enuncia “Temos de punir aqueles que afrontaram, não a mim, mas afrontaram a democracia e o 

estado democrático de direito”. 

Observamos que o protagonista do discurso construiu a imagem de um governador 

autoritário, mas em consequência da defesa da “democracia”, atribuições de um chefe de Estado. 

Osakabe (1999, pp.70-71) discute que 

 

A noção de poder público, que o locutor insiste em assumir, não pode ser 

caracterizada como sendo efetivamente o que ele pensa que o ouvinte pensa 

dele, mas como sendo uma forma pela qual ele pensa que pode abarcar tudo 
aquilo que o ouvinte possa dele pensar. Em outros termos é aquilo que o locutor 

pensa que o ouvinte pensa não dele, mas da função que assume perante esse 

mesmo ouvinte (OSAKABE 1999, p 83, grifos do autor). 

 

Com efeito, essas funções que “A” e “B” assumem são determinadas pelas estruturas 

sociais e representam as formações imaginárias. Nessa relação, são estabelecidas as tensões do 

discurso, onde o locutor, na circunstância enunciativa, será a entidade de dominação, uma vez 

que estará manipulando e coordenando suas produções.  Nesse processo, “a imagem fundamental 

que o locutor faz do ouvinte é a de dominado, isso pela própria situação de (aparente) inércia que 

tem o ouvinte naquele momento” (OSAKABE 1999, p. 71).  
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3.  DISCURSO DE GREVE E OS RETORNOS ENTRELAÇADOS 

 

 

“Compreender o que é efeito de sentidos é compreender que o 

sentido não está (alocado) em lugar nenhum mas se produz nas 

relações: dos sujeitos, dos sentidos, e isso só é possível, já que o 

sujeito e os sentido se constituem mutuamente, pela sua inscrição no 

jogo das múltiplas formações discursivas (que constituem as 

distintas regiões do dizível para o sujeito)” 

 

Eni Orlandi – As formas do silêncio no movimento dos sentidos. 

 

 

Compreender como nas lutas sociais os efeitos de sentidos construídos dialogicamente 

estão relacionados a tantos outros sentidos situados em um momento sócio-histórico, com 

reflexos na posição que o sujeito assume ao se constituir discursivamente, é um tanto quanto 

esfíngico, uma vez que, para compreender o processo de produção de sentidos do discurso, é 

necessário analisar como os sentidos se constituem, como são formulados, como circulam e 

como os sentidos silenciados significam no jogo ideológico daquilo que não é dito mas faz 

sentido.  

 Os versos do poema de Brecht (2002), “As coisas não continuarão a ser como são. 

Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados”, levam-nos a refletir sobre o modo 

como a greve ocupa um lugar de resistência, o que se recupera ou o que se nega nas condições de 

trabalho, o que ela irá permitir a cada trabalhador, até que ponto se rompe ou não com a 

submissão capitalista, quais sentidos são evocados ao ter seu direito de manifestação respeitado 

ou não. As manifestações realizadas por trabalhadores, ao longo da história, perpassaram por 

momentos em que as conjunturas ideológicas as reprimiram com negações declaradas e/ou 

veladas em relação ao direito de exercê-las. João Bernardo, teórico marxista, afirma que as lutas 

sociais contribuem para que os modos de produção se desestabilizem e relata que   

 

[...] ao longo da história do capitalismo enormes massas de trabalhadores 

colocaram de forma prática e generalizada a questão da ruptura deste modo de 

produção e do aparecimento de um novo; [...] E assim os longos períodos em 

que os conflitos sociais sustentam uma economia de submissão são pontuados 
por irrupções revolucionárias, recalcadas depois para o subconsciente das 
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ameaças temidas ou das esperanças frustradas. Essas repetidas rupturas, que 

pretendem fundar um modo de produção novo, obrigam a definir qual o 

elemento que, no interior do regime atual, permitirá a eclosão de um outro 
sistema econômico e social (BERNARDO, 2009[1991], p.327). 

 

O autor sustenta que os conflitos impetrados pela massa de trabalhadores desestabilizam 

o sistema capitalista que se julgava insuperável. As ameaças da chegada de um novo sistema 

econômico obrigaram-no a redefinir alguns elementos de seu próprio regime. Nesse sentido, o 

sistema capitalista segue mascarando algumas práticas, mudando nomenclaturas, criando leis e 

veiculando ideologias para sua própria legitimação e fortalecimento. Assim, os benefícios e 

avanços angariados pelos trabalhadores sobrevieram em meio a muitas lutas, ou melhor, a muitas 

resistências contra as práticas do sistema capitalista de subjugação ideológica e física. 

Nesta seção, utilizamos o dispositivo de análise proposto por Pêcheux & Fuchs (1975) e 

Pêcheux (1973), a fim de analisar a produção de sentido nos dizeres enunciados pelo governador 

da Bahia. Tais dizeres buscaram deslegitimar a ação dos militares/grevistas da Bahia em 2012. 

Salientamos que, nesse dispositivo, distinguem-se três etapas de análise, sobre três 

materialidades, a saber: Superfície Linguística, Objeto Discursivo e Processo Discursivo.  

 

Superfície linguística: entendida no sentido de sequência oral ou escrita de 

dimensão variável, em geral superior à frase. Trata-se de um ‘discurso’ 
concreto, isto é, do objeto empírico afetado pelos esquecimentos 1 e 2, na 

medida mesmo em que é o lugar de sua realização, sob a forma, coerente e 

subjetivamente vivida como necessária, de uma dupla ilusão; Objeto discursivo: 
entendido como resultado da transformação da superfície linguística de um 

discurso concreto, em um objeto teórico, isto é, em um objeto linguisticamente 

dessuperficializado, produzido por uma análise linguística que visa anular a 
ilusão nº2; Processo discursivo:  entendido como resultado da relação regulada 

de objetos discursivos correspondentes a superfícies linguísticas que derivam, 

elas mesmas, de condições de produção estáveis e homogêneas. Este acesso ao 

processo discursivo é obtido por uma dessintagmatização que incide na zona de 
ilusão-esquecimento nº1. (PÊCHEUX e FUCHS, 2014 [1975], pp.180-181). 

 

 

Vale pontuar que, diante do material a ser analisado, operacionalizamos por essas três 

etapas, sendo que: na primeira, selecionamos os recortes, observando como estão organizadas 

(ou não) as regularidades dos aspectos lexicais, morfológicos e sintáticos em relação ao 

fenômeno linguístico, dessa forma, trabalhamos nos limites da superfície do texto; na segunda, 

ultrapassado o limite dessa superfície, começamos a tirar o discurso da linearidade linguística no 
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qual se apresenta. Isso é possível com o trabalho de parafrasagem, observando as outras 

possibilidades do dizer, outras possibilidades de formalizar o que está sendo enunciado (dessa 

forma, se anula a ilusão de nº 2, a enunciativa, onde se estrutura a sequência discursiva, e o 

sujeito, ao falar, o faz de uma maneira e não de outra)85. Essa formalização nos ajuda a 

identificar os elementos constitutivos do interdiscurso (pré-construído e articulação) e, assim, 

chegarmos às formações discursivas; na terceira, após toda essa dinâmica empreendida, de 

posse do corpus discursivo constituído, podemos chegar à compreensão de como se instauram o 

assujeitamento, as oposições ideológicas, as condições contraditórias do modo de 

reprodução/transformação das relações sociais, de como o material da linguagem produz 

sentidos e como se processa o funcionamento do discurso. Tudo isso se torna possível pela 

dessintagmatização que se caracteriza pela estrutura não linear e se manifesta pela ilusão 

ideológica que afeta o sujeito. Posto isto, convém ressaltar que à AD não interessa investigar o 

que estaria atrás do texto, nem o que o texto quer dizer, mas como o discurso produz sentidos 

através da materialidade linguística, que corresponde à ordem equívoca da língua, e suas 

propriedades, que correspondem à relação que se estabelece com as condições de produção dos 

dizeres. Daí a afirmação de que a “materialidade discursiva é linguística e histórica” 

(ORLANDI, 1985, p.306). Por conseguinte, a fim de obtermos uma amostra representativa do 

funcionamento do discurso, os procedimentos analíticos constituíram-se em separar no corpus de 

análise conjuntos de recortes que reuniram certos elementos discursivos, estruturando-os e 

organizando-os de forma a obter-se a rede de dependência entre eles. Todos esses procedimentos 

permitiram chegar ao processo de produção do discurso. 

 

3.1.  A POLÍTICA E O MOVIMENTO DE GREVE: SOERGUENDO AS CONDIÇÕES DE 

PRODUÇÃO DO DISCURSO 

 

A análise de discurso é enfim uma relação com a linguagem: relação 

em que não mantém a distinção forma/conteúdo mas antes se pensa a 

questão da sua materialidade que é linguística e histórica e na qual se 

pode pensar o silêncio em sua importância fundamental. E se assim é, 

                                                             
85 Para Eni Orlandi (2012a, p.26) “O gesto do analista é determinado pelo dispositivo teórico enquanto o gesto do 

sujeito é determinado por um dispositivo ideológico”, desta forma, o sujeito analista também é afetado pela ilusão e 

seus gestos interpretativos são concernentes à natureza de sua posição, de modo a não ter acesso a todas as 

possibilidades do dizer, haja vista que o sujeito significa pela língua e pela história. 
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vamos deixar, nesse ponto, que os sentidos da reflexão que ela nos 

propõe façam seu percurso, acolham o tempo de sua proveniência, e 

se devolvam a seu silêncio. Porque é nele que estão os outros 

sentidos. 

                                                                                   Eni Orlandi – As formas do silêncio no movimento dos sentidos. 

 

Todo movimento reivindicatório requer bastante poder de organização, articulação e 

estratégia. Os métodos utilizados obedecem a regularidades que abarcam, de um lado, passeatas, 

piquetes, faixas, avenidas interditadas e ocupação de espaços públicos e privados; e, de outro, 

patrões e representantes estatais comumente negam, reprimem e impedem as reivindicações. 

Essas ações, que já caracterizam os modos de confrontação entre o capital e o trabalho, têm 

contribuído para que a submissão econômica seja desestabilizada, haja vista que o lugar do 

dominado, no caso os trabalhadores explorados pelo modo de produção, sustenta a posição do 

dominador, a elite capitalista e seu Estado. Dessa forma, 

 
Quando todos os participantes nelas se empenham ativamente, não sendo 

conduzidas, ou não o sendo exclusivamente, por aparelhos burocráticos, os 

coletivos de grevistas não reproduzem no seu interior a hierarquia capitalista, 
mas, ao contrário, permitem o inter-relacionamento dos trabalhadores em seu 

próprio nível, minando portanto os fundamentos da disciplina vigente nas 

empresas (BERNARDO, 2009 [1991], p.340). 

 

Nesse sentido, mesmo quando as mobilizações estão imbuídas apenas de reivindicações 

salariais, elas representam rupturas com os modos de subserviência, arraigados nas relações 

sociais, mostrando os caminhos tortos da construção democrática.  

Com efeito, a Análise do Discurso nos permite compreender como essas tensões se 

processam no campo da linguagem, uma vez que, enquanto prática de compreensão histórica dos 

processos semânticos, tem como um de seus desafios o estudo das condições de produção de um 

discurso através da montagem de corpora. Dessa forma,  

 

Chamaremos discurso uma sequência linguística de dimensão variável, 
geralmente superior à frase, referidas às condições [condições de produção do 

discurso] que determinam a produção dessa sequência em relação a outros 

discursos, sendo essas condições propriedades ligadas ao lugar daquele que fala 
e àquele que o discurso visa, isto é, àquele a quem se dirige formal ou 

informalmente, e ao que é visado através do discurso (PÊCHEUX, 2012 [1973], 

p.214, grifos nossos). 
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Os discursos remetem uns aos outros, abrindo (e tirando) possibilidades de inscrição para 

os sujeitos e os sentidos, em meio a relações de forças atravessadas por resistências e 

dominâncias. Vale assinalar que a definição de discurso como efeito de sentido entre 

interlocutores não deve (numa abordagem materialista) diluir a determinação das condições de 

produção do discurso. Com o levantamento das condições de produção, conseguimos dar 

visibilidade à maneira pela qual os lugares sustentados por “A” e “B” (os interlocutores), em 

relação ao efeito de sentido direcionado para “B” e “A” respectivamente, marcam não apenas 

como as relações de forças se instituíram mediante uma estrutura social, mas também como o 

histórico e o linguístico estão presentificados no discurso, não de modo alheio ou exterior ao que 

está sendo investigado, mas como parte intrínseca.  

Para Jean-Jacques Courtine,   

 

Interdiscurso é o lugar no qual se constituem, para um sujeito falante, 
produzindo uma sequência discursiva dominada por uma FD determinada, os 

objetos de que esse sujeito enunciador se apropria para deles fazer objetos de 

seu discurso, assim como as articulações entre esses objetos, pelos quais o 

sujeito enunciador vai dar uma coerência à sua declaração, no que chamaremos, 
depois de Pêcheux, o intradiscurso da sequência discursiva que ele enuncia 

(COURTINE, 2009, p.74).   

 

Em relação à passagem, importa ressaltar que esse lugar constitutivo do interdiscurso 

reúne os diversos já-ditos e esquecidos oriundos de algum momento histórico-social, no qual o 

sujeito falante tem a ilusão discursiva de ser fonte do seu dizer. Observemos,  

 
Figura 25 – Eixo de formulação 

 
Fonte: Ilustração da autora 
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Diante do exposto, assinalamos que o sujeito, na AD, é a posição que se assume no 

discurso social, onde sujeito e sentido irão se constituir ao mesmo tempo; e, através do 

interdiscurso, são disponibilizados dizeres acionados por uma memória, os já-ditos e esquecidos 

em um dado momento. Portanto, é na convergência entre a memória (constituição) e a atualidade 

(formulação) que os sentidos são construídos.   

Jean- Jacques Courtine (2009) expõe também que 

 

É na relação entre o interdiscurso e o intradiscurso de uma sequência discursiva 
produzida por um sujeito enunciador a partir de um lugar inscrito em uma 

relação de lugares no interior dessa FD que se deve situar os processos pelos 

quais o sujeito falante é interpelado-assujeitado como sujeito de seu discurso. É 

igualmente nessa relação que se estabelece a articulação do discurso com a 
língua apontado para o pré-construído e a articulação (COURTINE, 2009, 

p.74). 

 

Essa relação efetiva-se no processo de construção discursiva em que o sujeito se 

transporta ao que já foi pensado antes, em algum lugar, e ao que se declara no momento. Tal 

movimento possibilita uma melhor compreensão de como ocorre o funcionamento do discurso e 

a relação entre o sujeito e a ideologia, uma vez que o interdiscurso permite, através dos 

mecanismos de encaixe sintático e articulação, entrelaçar a teoria dos processos discursivo-

ideológicos e o sistema linguístico. No encaixe, “um elemento do interdiscurso nominaliza-se e 

inscreve-se no intradiscurso sob forma de pré-construído, isto é, como se esse elemento já se 

encontrasse ali” (COURTINE, 2009, p.74). Nesse jogo de constituição entre a memória do dizer 

e atualidade a-dizer, os sentidos se movimentam em direção às diversas formas de silenciamento, 

equívocos, falhas, deslizamentos e ambiguidades. Todas essas possibilidades de movimentação 

entre o dito e o não-dito exemplificam o caráter contraditório constitutivo dos sujeitos ao se 

constituírem discursivamente. Interpelados pela ideologia, esses sujeitos materializam, 

pela língua e pela história, as formações discursivas correlatas às suas ideologias, porém essas 

formações discursivas disfarçam seu próprio caráter contraditório, que através dos elementos do 

interdiscurso, pode vir à tona.  

No material recortado, encontramos uma amostra do discurso político enunciado do lugar 

de gestor estatal em posição de autoridade representativa de um partido político de esquerda, em 
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situação; e em posição de dominação em relação à categoria de policiais militares 

hierarquicamente inferiores. Sobre o partido:  

   

O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de 

brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A 
mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é que 

a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos 

ou não virá [...] O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um 
sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só 

existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. [...] Por que o PT? Na 

história brasileira, os trabalhadores são a maioria da população, mas sempre 

tiveram pouca influência política. O PT foi criado para romper esta lógica. Com 
o golpe civil-militar em 1964 as lutas populares foram duramente reprimidas, a 

esquerda perseguida e torturada, os sindicatos sofreram intervenção e os 

partidos políticos existentes foram proibidos de funcionar (PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, 2012, pp.09-10, grifos nossos).  

 

 

O fragmento retrata os supostos motivos que originaram a criação do Partido dos 

Trabalhadores, bem como sua militância junto aos trabalhadores, explorados, em busca da 

transformação social e política do Brasil. Além disso, rememora as interdições e suplícios 

imputados àqueles que lutavam em nome das classes populares no período em que o Brasil viveu 

o ciclo de governos militares. Período marcado pela repressão e que tivera por lideranças 

representantes políticos e coligações situados à direita do espectro político. Caio Navarro de 

Toledo, professor de ciência política da Unicamp, no artigo “Ninguém assume que é 

reacionário”, publicado pela Revista “Caros Amigos Especial: A direita brasileira”, avalia que o 

“golpe civil-militar foi um movimento reacionário contra a realização das reformas sociais que 

interessavam a amplas parcelas da sociedade brasileira e uma ação contra a emergência de uma 

democracia política com uma maior e ativa participação popular (TOLEDO, 2005, p.4)”.  Nesse 

sentido, com a ditadura civil-militar, “democracia” remetia semanticamente às lutas por 

liberdade de expressão, de organização e manifestação política, dentre outras, configurando um 

cenário no qual a distinção entre a direita e a esquerda política não era a mesma que temos 

hoje86. 

                                                             
86 Esquerda e direita são formas usuais de se classificar posições políticas, partidárias e ideológicas. A origem do 

termo remonta à Revolução Francesa, onde os grupos que almejavam mudanças no governo e na sociedade 

sentavam-se à esquerda na assembleia, enquanto os grupos que desejavam a manutenção das formas de governo e 

sociedade sentavam-se à direita. Após a Revolução Russa, já no século XX, a esquerda passou a ser identificada com 
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Os recortes a seguir advêm de WAGNER (2012a), vejamos 

 
(Rd3) Estamos tomando todas as providências para garantir a segurança dos 

nossos cidadãos (WAGNER, 2012a, p.1). 

 
(Rd4) A Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas já estão nas ruas 

para garantir a paz (WAGNER, 2012a, p.1). 

 

(Rd5) Foi com democracia que garantimos conquistas importantes, com o 
aumento real do salário, investimos na compra de quase três mil viaturas e mais 

de 9 mil homens foram incorporados ao efetivo policial (WAGNER, 2012a, 

p.1). 
 

(Rd6) Vamos seguir em frente trabalhando com muita determinação para 

garantir a segurança pública e a tranquilidade do povo baiano (WAGNER, 
2012a, p.2). 

   

A equivalência semântica em relação aos sintagmas “para garantir a segurança”, “para 

garantir a paz”, “garantimos conquistas importantes” e “para garantir a segurança pública” em 

prol da tranquilidade do povo baiano está interligada a sentidos que remetem ao dizer de que 

cabe ao Estado Democrático garantir segurança aos cidadãos.  Os recortes (Rd3) e (Rd4) 

reverberam uma memória do dizer sobre como o Estado e as Forças Armadas sempre estiveram 

juntos para defender, garantir e salvar a Nação contra o comunismo, nos quadros ideológicos da 

Doutrina de Segurança Nacional87.  Entre esses recortes há uma relação de dependência que se 

sustenta em resposta a um fortalecimento da superestrutura jurídica-política que sobressai o 

papel do Estado. Os recortes (Rd5) e (Rd6) revelam uma dependência semântica que atualiza a 

continuidade do fortalecimento da superestrutura jurídico-política dos recortes anteriores e entre 

si. Assim, observamos que, no recorte (Rd5), a oração adjetiva, com democracia que garantimos 

conquistas importantes, apresenta, na desinência modo-temporal do sintagma verbal 

                                                                                                                                                                                                     
as posições mais próximas do socialismo e dos anseios de transformação, ao passo que a direita passou a ser 
identificada com a defesa do capitalismo e do liberalismo (Caderno de Formação Bem vinda, bem vindo ao PT! 

2012, p.10). Disponível em: http://www.enfpt.org.br/sites/all/themes/ninesixty/images/Caderno-Formacao-Bem -

vinda-Bem-vindo-ao-PT.pdf. 
87 Sobre a criação da Doutrina de Segurança Nacional, Indursky assevera que “O golpe de Estado de 1964 representa 

uma ruptura com o pacto populista inaugurado por Vargas e mantido por Goulart. Dentre as várias consequências 

que se lhe seguiram, destaca-se de imediato, a suspensão das formas constitucionais de representatividade, 

substituídas no exercício do poder pelas Forças Armadas que, pretextando salvar a pátria da corrupção, da desordem, 

do desmando do comunismo, elaboraram a doutrina de segurança e do desenvolvimento nacionais. Com tais 

propósitos, politizou-se a corporação militar que se perpetuou por 20 anos no poder instaurando o autoritarismo no 

Brasil” (INDURSKY, 2013, p. 17). 

http://www.enfpt.org.br/sites/all/themes/ninesixty/images/Caderno-Formacao-Bem
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[garantimos], marcas de que seu emprego no presente retoma a uma situação no passado. Dessa 

forma, o uso sintagmático reforça o funcionamento do interdiscurso, através do pré-construído, 

uma vez que o relativo que retoma com democracia. Evidencia-se que o pré-construído “trata-se 

do efeito discursivo ligado ao encaixe sintático” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.89). Convém 

assinalar que “o pré-construído remete a uma construção anterior, exterior, mas sempre 

independente, em oposição ao que é ‘construído’ pelo enunciado” (PÊCHEUX, 2009 [1975], 

p.89).  Pêcheux ainda afirma que  

 

[...] o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência do 
sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso, 

que determina essa formação discursiva como tal, objetividade material essa 

que reside no fato de que “algo fala” sempre “antes em outro lugar e 

independentemente”, isso é, sob a dominação do complexo das formações 
ideológicas (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.149, grifos do autor). 

 

Nesse sentido, com democracia traz à tona a “luta” empreendida pelo partido dos 

trabalhadores, inscrito na memória histórico-social de criação do partido, o qual nasceu da 

necessidade de intervir na vida social e política dos brasileiros, da necessidade de lutar contra um 

sistema econômico e político que privilegia apenas uma minoria, e, em meio a essas lutas, 

aprendeu que a democracia é uma conquista. O sentido do todo, neste retorno ao passado, aponta 

ao tempo futuro – expresso em (Rd6) – no qual o partido dos trabalhadores seguirá trabalhando e 

lutando com determinação. Nesse ínterim, convém relembrar Eni Orlandi quando explana que 

“[…] o sujeito se submete à língua(gem) – mergulhado em sua experiência de mundo e 

determinado pela injunção a dar sentido, a significar(se) – em um gesto, um movimento sócio 

historicamente situado em que se reflete sua interpelação pela ideologia” (ORLANDI, 2012a, 

p.103). O efeito de interpelação ideológica submete o sujeito a agir de acordo com os ditames de 

determinada formação social88. Não importa a este sujeito falante formular “eu sou democrata”, 

“eu sou altruísta”, “eu sou piedoso”, se as marcas e propriedades presentificadas no discurso 

especificam a natureza de sua posição.  

                                                             
88 Althusser (1970) ao discutir sobre a estrutura e funcionamento da ideologia, desenvolve secundariamente duas 

teses que sustentam o pressuposto teórico de que a ideologia interpela os indivíduos em sujeito. Essas teses 

consistem na ideia de que a ideologia é uma representação da relação imaginária dos indivíduos com as suas 

condições reais de existência e que a sua existência material é realizável pelos aparelhos ideológicos de Estado.  
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Dando continuidade à linha de análise, observamos que o efeito de sentido de 

tranquilização à sociedade seguiu a um plano de deslegitimar o movimento de greve da 

categoria. Resultado encontrado, em virtude de seguirmos as regras que possibilitam à 

visualização do processo de produção do discurso. Ao reunirmos um conjunto de recortes, 

notamos a maneira pela qual os militares/grevistas foram referenciados. Vejamos, 

 
(Rd7) Agimos imediatamente, e com todo rigor, para conter as ações de um 

grupo de policiais que usando métodos condenáveis e difundindo o medo na 

população, chegou a causar desordem em alguns pontos do nosso estado 
(WAGNER, 2012a, p.1). 

 

(Rd8) [...] não aceito é que um pequeno grupo, de forma irresponsável, cometa 

atos de desordem para assustar a população (WAGNER, 2012a, p.1). 
 

(Rd9) [...] agradeço à presidenta ... pelo reforço das tropas do Exército 

Brasileiro e das Forças Nacionais de Segurança, contribuindo com a ordem e a 
tranquilidade em nosso Estado, ante a ameaça de um grupo minoritário que 

queria impunemente colocar em xeque o Estado Democrático de Direito 

(WAGNER, 2012b, p.07). 
 

Pêcheux (2009 [1975], p.85) esclarece que “o sujeito gramatical não tem um sentido 

independente; ele garante a ligação com a proposição que se segue”. Nesse sentido, fomos à 

procura da proposição relacionada ao sujeito gramatical e vimos que os sujeitos gramaticais “um 

grupo de policiais”, “um pequeno grupo” e “um grupo minoritário” estavam em ligação com as 

proposições “causar desordem”, “cometer atos de desordem” e com a expressão metaforizada 

“colocar em xeque o Estado Democrático de Direito”, respectivamente. Todas com a mesma 

equivalência semântica. O par (Rd7) e (Rd8) apresenta uma dependência semântica de 

sustentação e fortalecimento da superestrutura política, na qual as relações sociais de poder 

marcam seus lugares. As ações irresponsáveis que promoveram a desordem, ao ponto de assustar 

à população, referem-se às performances que compuseram o movimento reivindicatório em 

2012. O recorte (Rd9), ao ser parafraseado, possibilita a seguinte estrutura frasal: um grupo 

minoritário de militares/grevistas ameaça o Estado Democrático de Direito. Logo, ameaçar o 

Estado Democrático de Direito equivale semanticamente a ameaçar a Constituição da República 

Federativa. O deputado estadual Paulo Azi (DEM), durante a 1ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, no dia 16 de fevereiro de 2012, refuta o então 

governador do Estado a respeito do movimento reivindicatório de 2012. Vejamos,  
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A verdade é que esta greve foi fruto da irresponsabilidade desse governo, que 

não teve a atenção, que não ouviu, que foi mal informado sobre um movimento 

de desconforto   de   toda   a   Polícia   Militar   do   Estado   da   Bahia, o   
governo   foi   mal informado, não acreditou na força do movimento. O governo 

dialogou mal com a Polícia Militar, porque se é verdade que o movimento 

começou pequeno, atingiu 100% da Polícia Militar em função da maneira pouco 

respeitosa com que esse governo tratou uma Corporação secular do Estado da 
Bahia. Foram imensos os prejuízos: 180 vidas que se foram, mais de 400 

veículos roubados, 500 milhões de prejuízo ao comércio do nosso Estado, a 

imagem da Bahia destruída no cenário nacional e até no cenário internacional. E 
fica agora o governador e os seus companheiros querendo passar à sociedade 

que foi um ataque à democracia. Até parece, deputado Bruno Reis, que o 

movimento da Polícia Militar pretendia realizar um golpe de Estado, 

atacaram a democracia; queriam realizar um golpe de Estado, queriam 
destituir o governador. Quando, na verdade, o que ocorreu foi a explosão de 

uma insatisfação generalizada da Polícia Militar que foi enganada por esse 

governo em que confiou, que viu o governador assumir os diversos 
compromissos durante a última campanha eleitoral (AZI, 2012, p.2, grifos 

nossos). 

 

A refutação, por meio de negação polêmica (INDUSRSKY, 1990), do deputado quanto à 

condução reacionária do governador da Bahia à categoria militar – “Até parece [...] que o 

movimento da Polícia Militar pretendia realizar um golpe de Estado, atacaram a democracia; 

queriam realizar um golpe de Estado, queriam destituir o governador” – coloca em cena uma 

posição antagônica àquela do enunciador, uma prática discursiva discrepante (absurda, “até 

parece”), extraída do interdiscurso, na conjuntura dos dizeres sobre a greve. Esta posição outra 

desenha a ação de um grupo minoritário de militares/grevistas, uma perigosa ação contra a 

ordem, uma ação que promove a desordem, referenciadas nos recortes (Rd7) e (Rd8). Nesse 

sentido, a ação de um grupo minoritário de militares/grevistas que ameaça a ordem causa 

desordem. 

“X que ameaça Y causa Z” 

 

A fim de proporcionar uma melhor visibilidade ao desdobramento das análises a seguir, 

ordenamos os seguintes caracteres: 

  X ➔ a ação de um grupo minoritário de militares/grevistas 

  Y ➔ ordem 

  Z ➔ desordem 
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Diante da formalização X que ameaça Y causa Z, examinamos quais elementos 

sintagmáticos estariam mantendo relação de dependência semântica com o sintagma desordem 

(Z). Ao exame dos recortes a seguir será necessário, preliminarmente, esclarecer que 

empregamos o caractere Z em substituição à classificação que vem sendo adotada, apenas 

momentaneamente, visando proporcionar uma melhor visualização de como o sujeito-

governador atribuiu sentidos à ação de um grupo minoritário de militares/grevistas ao empregar 

o sintagma desordem. Dessa forma, substituiremos, por hora, os recortes (Rd10) por (Z1); (Rd11) 

por (Z2); (Rd12) por (Z3); (Rd13) por (Z4); (Rd14) por (Z5); e (Rd15) por (Z6): 

 

Rd10 = (Z1) Agradeço a lealdade dos componentes da nossa gloriosa e 

centenária ... que não aceitaram ser arrastados para essa aventura 
antidemocrática (WAGNER, 2012b, p.07). 

 

Rd11 = (Z2) Nós não estávamos a enfrentar aqui na Bahia apenas um movimento 

de caráter sindical ou reivindicatório (WAGNER, 2012b, p.07). 
 

Rd12 = (Z3) Não podemos assistir a Casa do Povo ocupada, as ruas a descoberto 

para os marginais, a afronta à população daqueles que ultrapassam 
qualquer limite da democracia para tentar atingir os seus direitos 

(WAGNER, 2012b, p.08). 

 
Rd13 = (Z4) Temos, eventualmente, de punir aqueles que afrontaram – repito, 

não a mim –, mas afrontaram a democracia e o estado democrático de 

direito (WAGNER, 2012b, p.08). 

 
Rd14 = (Z5) O caminho da negociação de um lado; mas o caminho da obstrução 

e da afronta à democracia do outro (WAGNER, 2012b, p.08). 

 
Rd15 = (Z6) Mas venceu a democracia que se impôs ... sem armas apontadas, 

sem braços levantados, sem afronta ao direito de ir e vir de cada 

cidadão, que é o que há de mais sagrado na democracia brasileira 

(WAGNER, 2012b, p.08). 
 

Diante do exposto, os sentidos atribuídos à ação de um grupo minoritário de 

militares/grevistas (movimento reivindicatório de 2012), no campo da desordem, são 

respectivamente: “aventura antidemocrática”, “(não) movimento de caráter sindical”, “afronta 

ao limite da democracia para tentar atingir os seus direitos”, “afrontaram a democracia e o 

estado democrático de direito”, “afronta à democracia do outro”, “afronta ao direito de ir e vir 

de cada cidadão”. Os recortes (Z1) e (Z2) possuem equivalência semântica. Neles, podemos 

visualizar o dito, o mostrado, o enunciado explícito pelo governador, isto é, a ação de 
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militares/grevistas é uma aventura contra a democracia, logo não tem caráter reivindicatório.89 

Sendo assim, equivalem-se, uma vez que sustentam e fortalecem o dito (ação contra a 

democracia). Os recortes (Z3), (Z4), (Z5) e (Z6) revelam um novo sintagma, afronta. O sintagma 

refere-se a “injúria pública, ofensa, ultraje, atacar de frente com audácia”90, por conseguinte, a 

ação de militares/grevistas afronta: à população; à democracia e ao Estado democrático de 

direito; à democracia do outro; ao direito de ir e vir de cada cidadão. Observemos que essas 

afrontas atribuídas à ação de militares/grevistas são os direitos assegurados ao cidadão pelo 

Estado Democrático de Direito. Os mesmos direitos que foram destituídos do cidadão durante o 

regime de exceção. O sentido do todo, no recorte (Z3) “não podemos assistir a Casa do Povo 

ocupada, as ruas a descoberto para os marginais, a afronta à população daqueles que 

ultrapassam qualquer limite da democracia para tentar atingir os seus direitos”, autoriza o dizer 

que a ação de militares/grevistas ultrapassa os interesses do povo (segurança da população) para 

atingir interesses próprios que não são de caráter reivindicatório. Tal dizer fortalece os dizeres 

que buscam deslegitimar a ação de militares/grevistas, visto que reafirma o dizer: a ação de 

militares/grevistas afronta a Democracia (ordem) e ameaça o Estado Democrático de Direito 

(ordem). Formalizando, X afronta/ameaça Y. Logo,  

 

XZ afronta Y 

 

Dessa forma, a ação de um grupo minoritário de militares/grevistas, que é uma 

desordem, afronta a ordem. Outra maneira de dizer: a ação de um grupo minoritário de 

militares/grevistas, que é uma desordem, afronta a democracia e o Estado Democrático de 

direito. Por conseguinte, a ação de um grupo minoritário de militares/grevistas não tem caráter 

reivindicatório. Dessa forma, evidencia-se o jogo ideológico, o lugar de contradição das 

formações discursivas, os sentidos silenciados, e reafirma-se que todo dizer pode ser outro. 

Inclusive, a desordem. Com efeito, o sentido sempre pode ser outro a depender do lugar e 

                                                             
89 O discurso produzido na interação com parlamentares não se limitou apenas a equivaler a ação dos 

militares/grevistas a práticas criminosas, vandalismo e desobediência, como discutimos na (pág.73) e comentada na 

nota (63). 
90 Definição disponível em: < http://www.dicio.com.br/afronta/>. Acesso em: 20 jan.2016. 

http://www.dicio.com.br/afronta/
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posição de quem o sustenta, para quem o sustenta, o que se sustenta e em que contexto é 

sustentado, uma vez que sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A POLÍCIA NA POLÍTICA: A MOVÊNCIA DE SENTIDOS QUE SE CRUZAM 

 

A política encontra em toda parte a polícia. 

Jacques Rancière – O Desentendimento. 

 

Nesta pesquisa, ao percorrermos a historicidade dos movimentos reivindicatórios da 

Polícia Militar do Estado da Bahia, observamos que algumas especificidades constitutivas do 

confronto entre o patrão e o empregado, próprias do mundo civil e autorizadas 

constitucionalmente, passaram a ser incorporadas aos movimentos desta categoria de militares, 

cujos preceitos inserem-se numa política organizacional de disciplina e hierarquia. Dentre as 

especificidades, destacam-se aquelas que constituem um novo repertório da ação coletiva, a 

saber, reivindicantes fardados e armados no cenário de greve. Nessas especificidades, destaca-se 

também a ação reacionária de governantes. 

O movimento de oficiais em 1981, embora esteja situado à margem de nosso interesse de 

pesquisa (o movimento pioneiro de soldados no ano de 2012), serviu-nos de apoio para examinar 

a relação polícia vs. governo construída sob os ditames de uma Constituição Antigreve, anterior 

à promulgação da CF/88. Os movimentos de 1992 e 1997, deflagrados numa conjuntura recém- 

democratizada, cuja Constituição deixara de lado a inserção de militares neste novo reduto 

democratizado, foram-nos necessários para visualizar como respingou, numa parcela da 

instituição, o anseio por compatibilizar militarismo e democracia, ou melhor, pela inserção no 

Estado de direito democrático, além de como se desenvolveu à relação polícia vs. governo nesta 

conjuntura. Na Bahia, tanto em 1992 quanto em 1997, a indignação movimentou-se 

acanhadamente, mas já reclamava a incorporação de princípios democráticos, igualitários e de 

respeitabilidade. O século XXI, na Bahia, até o momento, fora palco de protestos vigorosos com 

significativa capacidade de propagação, duração, organização, repercussão e desestabilização da 

ideologia dominante, além da pioneira condução, organização e sustentação por soldados. 

Embora a liderança do movimento de 2001 tenha sido mesclada por oficiais (de menor patente) e 

praças (sargentos), os soldados foram aqueles que o deram sustentabilidade. Em 2009, apesar de 

ter sido um movimento organizado nacionalmente por diversas associações representativas da 

categoria, os soldados foram aqueles que sustentaram a recusa de agir fora da Lei. Já em 2012, 
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efetivou-se o pioneiro movimento reivindicatório da PMBA, majoritariamente, organizado, 

sustentado e presidido por soldados. Em 2014, o movimento enfrentara os mesmos 

representantes governamentais de 2012, no entanto, obtiveram conquistas e melhorias 

significativas para a categoria. Nesses movimentos, a relação estabelecida entre soldados vs. 

oficiais/governo fora bem tensa. 

Juniele Almeida (2010) esclarece que Charles Tilly, ao desenvolver a noção de repertório 

no estudo de ação coletiva, acreditou ter abarcado três pontos de ação: 

 

(1) Codificar a existência de histórias sociais e políticas referentes a formas de 

ações coletivas populares; (2) Difundir a questão da mudança nas formas de 

ação coletiva; (3) Desenvolver hipóteses sobre o partilhar de identidades e 
interesses que os participantes levam para a ação (TILLY apud ALMEIDA, 

2010, p.32). 

 

Por conseguinte, procuramos empregar esta noção diante da cronologia histórica dos 

movimentos reivindicatórios da PMBA. Vejamos:  

 

Figura 26 – Cronologia de Greves da PMBA: AÇÃO DE MILITARES/GREVISTAS 
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91 No movimento de 2001 não chegou a haver confronto com feridos, porém, na manifestação de 2002, pequena 

tentativa de expandir o movimento de 2001, houve confronto com feridos. 
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A ação coletiva realizada por militares/grevistas, no período compreendido entre 1981 e 

2014, seguiu as seguintes regularidades: 

 

1. Os militares/grevistas reúnem-se em assembleia; ao decidirem por greve, saem em 

passeata e, em seguida, aquartelam-se; 

2. Os militares/grevistas, após passeata, utilizam-se de ações impactantes (invadir, cortar, 

furar, congestionar, ameaçar, negar)92;  

3. Os militares/grevistas, durante manifestação, utilizam-se, em próprio favor, de 

membros da família e da religião. Isso mais efetivamente em 2014; 

                                                             
92 É interessante assinalarmos que as ações de impactos, a exemplo de inviabilizar as viaturas, foram utilizadas tanto 

em 1981, período do regime ditatorial, quanto em 2012 e 2014, período de regime democrático esquerdista. 
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4. Os militares/grevistas, em posição de liderança, enveredam-se pela política eleitoral; 

5. Os militares/grevistas defrontam-se com outros especialistas de controle a 

manifestação/massas;  

6. Os militares/grevistas insubordinam-se; 

7. Os militares/grevistas mostram-se através de frases/expressões que ressoam o grito de 

indignação/protestos. 

 

A ação coletiva realizada por militares/grevistas, no período compreendido entre 1981 e 

2014, começara a sofrer modificações a partir de 2001, porém não mais se repetiram as ações 

empregadas por militares/grevistas em 2001 e nem em 2009. Segundo TILLY, 

 

O conjunto de possibilidades para a ação é escolhido por meio da repetição das 
performances bem-sucedidas aliadas as novas estratégias de ação elaborada a 

partir de recursos materiais, organizacionais e conceituais que o grupo tem à 

disposição. Com o agregar de novas estratégias de ação no repertório, nota-se 
um paradoxo: a fusão de flexibilidade e ritualização (TILLY apud ALMEIDA, 

2010, p.33). 

 

Nesse sentido, entende-se que as performances desenvolvidas em 2001 e 2009 não foram 

bem-sucedidas ao defender os interesses da categoria. Vale enfatizar que, conforme Juniele 

Almeida (2010), Charles Tilly utiliza o termo hinge para designar o momento de substituição de 

um repertório de longa duração: 

 

Muda-se para um novo repertório, em determinado hinge (momento crítico). 
Essa mudança para um novo repertório ocorre ao passar de décadas ou 

gerações. O hinge se refere à dada conjuntura em que o estilo anterior de 

manifestação torna-se nitidamente ineficaz, sendo necessário criar um novo 
repertório de ações, objetivando atender aos interesses expressos na nova 

conjuntura (TILLY apud ALMEIDA, 2010, p.33). 

 

Nos movimentos reivindicatórios da PMBA de 2012 e 2014 houvera o emprego de novas   

estratégias, como PMs à paisana reivindicando e a ocupação da ALBA, embora, paradoxalmente, 

houvera a retomada de ações impactantes empregadas em 1981, como cortar, furar e esvaziar 

pneus das viaturas e retirar peças. Em 2014, muda-se o local de assembleia (sindicatos dos 

bancários/ Parque Wet'n Wild), o local de aquartelamento (no Parque Wet'n Wild à cidade de 
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Salvador), a inserção da presença de autoridade religiosa, e a maneira de negociação com o 

governo – a pauta de reivindicação fora discutida previamente com representantes do governo e, 

em seguida, apresentada (em assembleia) à categoria, a qual rejeitara a proposta do governo e 

decidira por greve. Tal ação configura a inserção do rito civil à deflagração de uma greve 

prevista pela CF/88. Em 2012 e 2014, também houvera mudança no objeto de reivindicação em 

relação às antecessoras, enquanto aquelas estavam voltadas às questões salariais, estas, para além 

de questões salariais, reivindicaram inserções e reformulações no estatuto da PMBA compatíveis 

à atual conjuntura democrática. Podemos considerar que a inserção de policiais na política 

contribue para aproximar os princípios democráticos ao universo militarizado. Diante de tudo 

isso, podemos conceituar a ação coletiva de 2014 como o hinge. Com base neste conceito, o qual 

assinala que diante de determinada conjuntura se faz necessário o emprego de um novo 

repertório de ação93 que a satisfaça, podemos considerar que aqueles que a empregam 

(militares/grevistas) também sofrem o efeito desta nova conjuntura. Por conseguinte, notamos 

que os militares/grevistas da polícia militar do Estado da Bahia buscam assegurar a garantia de 

seus direitos inserindo-se no Estado democrático de direito. Acreditamos que os atores, 

militares/grevistas, na atual conjuntura, estejam consolidando uma nova subjetividade discursiva 

contra os discursos de greve que buscam negar o direito para esses agentes sociais. Com efeito, a 

noção de repertório é pertinente ao estudo de ação coletiva por militares/grevistas. 

Eni Orlandi (2007, pp. 73-74), ao teorizar sobre a política do silêncio, assevera que tal 

noção “produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz”. Nesse sentido, ao dizer, por 

exemplo, “a greve é ilegal”, apagamos outras possibilidades de sentidos produzidos em 

determinada conjuntura. No movimento de 1981, o comandante da 6ª Região Militar, General 

Moraes Rêgo, em posição de autoridade representativa da PMBA, durante a vigência do 

movimento, pronuncia “Todos sabem que militar não pode fazer greve. A greve é um fato tão 

inadmissível que nem é um ilícito militar porque não está previsto nos crimes militares”, ou seja, 

a Lei que tipifica a greve como crime ou o dizer de que o militar não pode fazer greve, não 

estavam regimentados, a exemplo de que tanto o Estatuto quanto o Regimento da PMBA foram 

promulgados após os protestos de 1981. Dessa forma, a discursividade em torno dos dizeres que 

                                                             
93 “[...] o repertório das ações coletivas envolve no mínimo quatro atores: manifestantes, autoridades (objeto das 

reivindicações), especialistas no controle oficial do espaço público (polícia) e espectadores [...]” (TILLY apud 

ALMEIDA, 2010, p.33). 
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circularam na sociedade a respeito de poderem ou não os militares promoverem movimentos 

grevistas, bem como ter ou não ter legalidade, move, silencia, ressignifica a memória dos dizeres 

e as possibilidades de se fazer sentido. 

 Uma das propostas iniciais desta pesquisa consistia em investigar como fora construída a 

relação entre militares/grevistas versus oficiais/governo durante o movimento reivindicatório da 

PMBA no ano 2012, haja vista as inúmeras tensões que se instauraram durante/após o pioneiro 

movimento organizado, sustentado e presidido por soldados, ocorrido diante de uma conjuntura 

democrática e representado por governantes situados à esquerda do espectro político. Após 

realizarmos o levantamento das condições de produção do discurso governamental em resposta à 

ação coletiva empreendida por militares, chegamos ao resultado de que os discursos de direita e 

de esquerda fundiam-se. Por conseguinte, encontramos algumas regularidades presentificadas 

tanto nas práticas discursivas quanto nas atuações desses representantes quando deparados com 

um movimento de natureza reivindicatória por forças militarizadas. Vejamos: 

  

Figura 27 - Cronologia de Greves da PMBA: REAÇÃO DE GOVERNANTES 
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A reação governamental diante de ação coletiva, ou melhor, movimentos reivindicatórios 

realizados por militares/grevistas, no período compreendido entre 1981 e 2014, seguiu às 

seguintes regularidades em conformidade com os partidos políticos de direita e de esquerda: 
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1. Governos de Direita em conjuntura ditatorial: PDS 

Impediu, não aceitou negociar, reprimiu, prendeu, excluiu, inseriu outros especialistas de 

controle à manifestação/massas, enquadrou as lideranças na Lei de Segurança Nacional e 

as exclusões não seguiram rito processual, afirmou haver a quebra de hierarquia, 

considerou o movimento um desafio, veiculou o dizer “não se pode fazer greve”, não 

cedeu às reivindicações; 

 

2. Governos de Direita em conjuntura recém-democrática: PFL 

Impediu, não aceitou negociar, reprimiu, determinou prisões, excluiu, inseriu outros 

especialistas de controle à manifestação/massas, afirmou haver a quebra de hierarquia, 

veiculou o dizer “a greve é ilegal”, não cedeu às reivindicações; 

 

3. Governos de Direita em conjuntura democrática: PFL 

Impediu, não aceitou negociar, não reconheceu o estado de greve, minimizou a adesão, 

reprimiu, determinou prisões, excluiu, inseriu outros especialistas de controle à 

manifestação/massas, afirmou haver a quebra de hierarquia, caracterizou o movimento 

como eleitoreiro, as exclusões não seguiram rito processual (as primeiras exclusões não 

seguiram rito processual e todos os 68 retornaram à corporação; as posteriores 

obedeceram ao rito), veiculou o dizer “a greve é ilegal”, considerou um movimento de 

rebelados, baderneiros e motinados, cedeu às reivindicações de maneira irrisória; 

 

4. Governos de Esquerda em conjuntura democrática: PT 

Impediu, não aceitou negociar, não reconheceu o estado de greve, minimizou a adesão, 

reprimiu, determinou prisões (muitas prisões foram anuladas em razão de alguns juízes 

declararem conflito de competência), excluiu, enquadrou as lideranças na Lei de 

Segurança Nacional, inseriu outros especialistas de controle à manifestação/massas, 

afirmou haver a quebra de hierarquia, caracterizou o movimento como eleitoreiro, as 

exclusões seguiram rito processual, veiculou o dizer “a greve é ilegal”, considerou o 

movimento como uma afronta à democracia e ao estado democrático de direito,  cedeu 

parte das reivindicações. 
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As ações empreendidas pelo governo do Estado da Bahia, em conjuntura ditatorial, 

recém-democratizada e estabilizada democraticamente, giraram em torno de dizeres e práticas 

reacionárias que buscaram negar o direito de greve à categoria da polícia militar, deslegitimando 

o caráter reivindicatório, inerente às manifestações de quaisquer categorias trabalhadoras, 

tomando por base o regime de exceção dos policiais militares do Estado democrático de direito. 

Por vezes, as performances constitutivas das ações de militares/grevistas foram qualificadas 

como atos criminosos que colocariam em xeque o Estado democrático de direito e a democracia, 

dessa forma, o corpo governamental do Estado outorgava-se o direito de autuar e enquadrar as 

lideranças da ação coletiva na Lei de Segurança Nacional94. O dizer veiculado, em conjuntura 

antidemocrática (em relação ao direito de greve à polícia militar), “não se pode fazer greve”, e o 

dizer veiculado, em conjunturas democratizadas, “a greve é ilegal”, equivalem-se 

semanticamente e independem de o partido ser de esquerda ou de direita. Uma questão, que 

talvez indique uma falha em relação à discursividade de proibição ao direito de greve, diz 

respeito ao posicionamento que os líderes do governo estadual adotaram ao prender e excluir os 

militares/grevistas. Ou seja, ora as prisões e exclusões foram imputadas sem seguir os trâmites 

legais (sem sindicância ou processo disciplinar), ora obedeceram aos trâmites legais (com 

sindicância ou processo disciplinar). Nesse sentido, a alegação de quebra de hierarquia e 

desobediência, presentificada nas três conjunturas, discrepa do rito processual, legados 

assegurados pela CF/88, em que os governantes são obrigados a cumprir (ainda que provas do 

ilícito sejam forjadas ou infundáveis, as instâncias superiores podem conceder reitegração aos 

excluídos, caso seja provado irregularidade95). Com efeito, as reações e/ou práticas de 

                                                             
94 Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente João 

Figueiredo. Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, e estabelece seu processo e 

julgamento. Consta no Art. 1º os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão: I – a integridade territorial e a 

soberania nacional; Il – o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; III – a pessoa dos 

chefes dos Poderes da União. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7170.htm>. Acesso em: 12 
jan.2016. 
95 Por exemplo, o processo que excluiu soldado Prisco em 2002, em razão de o mesmo ter panfletado na greve de 

2001, no governo de César Borges.  Em 2010 ele entrou com pedido de reintegração no TJ, quando foi sancionada a 

Lei de Anistia, que determinou a reintegração de militares punidos por participar de movimentos reivindicatórios. O 

TJ, por unanimidade, decidiu que o Estado deveria reintegrá-lo. O governo de Jaques Wagner opôs embargos de 

declaração, alegando obscuridade na decisão e pedindo que a sentença fosse revista pelo próprio Pleno do Tribunal. 

Os desembargadores, no entanto, indeferiram o recurso. Em 2011, o governo de Jaques Wagner ingressou com 

suspensão de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo que o caso do soldado Prisco não fosse 

adequado à Lei de Anistia, mas o então ministro do STF, Carlos Ayres Britto, indeferiu pedido da Procuradoria Geral 

do Estado (PGE). O governo de Jaques Wagner, então, passou a fazer uso de recurso extraordinário e especial, mas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.170-1983?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7170.htm
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dominação de um governo em conjuntura democratizada também começam a ser transformadas. 

O que não podemos deixar passar despercebido, nas conjunturas democráticas, diz respeito ao 

fato de os representantes do governo qualificarem as greves por militares de eleitoreiras, assim 

como a emergência de lideranças políticas eleitas expressivamente pós-greve. Além de que, nas 

conjunturas democráticas, mesmo diante da intransigência dos governantes estaduais (em não 

negociar), chega um momento em que estes são obrigados a ceder. Tudo isso pode ser indício de 

que algo falha, e nos leva ao seguinte questionamento: se há asseguridade Constitucional, no que 

diz respeito a seguir os ditames da Lei para demitir ou prender um militar/grevista, bem como 

para a ampla defesa deste, estaria aí, no não dito, o apagamento de que em algum momento na 

história não houve proibição explícita? Ou o embate para evitar que os modos de funcionamento 

do Estado se desestabilizem? Da mesma forma, a cedência às reivindicações, mesmo que 

parcialmente, não seria um reconhecimento do direito de greve? Cabe assinalar que diante destas 

conjunturas, a maneira de se referenciar semanticamente aos movimentos também se 

diferenciaram. Alguém poderá afirmar ao militar é negado o direito de greve, contudo, nos 

movimentos reivindicatórios de outras categorias, também há intensos confrontos entre governo 

e grevistas, os quais não são presos ou excluídos, mas têm salários cortados e ainda repõem 

todos os dias não trabalhados. A repressão aos grevistas e a declaração de inconstitucionalidade 

e de ilegalidade são práticas que têm atingido as reivindicações das categorias que se mobilizam 

politicamente, militares ou civis. No mais, observamos que a política e a polícia andam juntas e, 

provavelmente, continuarão juntas. Mesmo quando parecem estar em lados opostos, na disputa 

pela legitimação de sentidos que lhes são objeto de interesse, cruzam os sentidos que lhes são 

peculiares.  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                     
segundo o próprio desembargador José Edivaldo Rotondano, isso não impedia que a decisão judicial fosse cumprida.  

Em 2015, por determinação Judicial, no governo de Rui Costa, treze anos depois é reintegrada a corporação. Fontes: 

Disponíveis em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/lider-de-greves-deputado-marco-prisco-e-reintegrado-

ao-quadro-da-pm.html>; < http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1700140-prisco-e-reintegrado-a-pm-apos-13-

anos>. Acesso em: 12 de jan. 2016. 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/lider-de-greves-deputado-marco-prisco-e-reintegrado-ao-quadro-da-pm.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/lider-de-greves-deputado-marco-prisco-e-reintegrado-ao-quadro-da-pm.html
http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1700140-prisco-e-reintegrado-a-pm-apos-13-anos
http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1700140-prisco-e-reintegrado-a-pm-apos-13-anos
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ANEXO (1) 

 

 

 
 

 
PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DA BAHIA JAQUES 
WAGNER - 03/02/2012 
 
 
BOA NOITE BAIANAS E BAIANOS. 
 
TEMOS VIVIDO NOS ÚLTIMOS DIAS MOMENTOS DE INTRANQUILIDADE NA CAPITAL E EM 
ALGUMAS CIDADES DO INTERIOR. QUERO TRANQUILIZAR VOCÊ E SUA FAMÍLIA. ESTAMOS 
TOMANDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS NOSSOS 
CIDADÃOS. 
 
AGIMOS IMEDIATAMENTE, E COM TODO RIGOR, PARA CONTER AS AÇÕES DE UM GRUPO DE 
POLICIAIS QUE, USANDO MÉTODOS CONDENÁVEIS E  DIFUNDINDO  O MEDO NA POPULAÇÃO, 
CHEGOU A CAUSAR DESORDEM EM ALGUNS PONTOS DO NOSSO ESTADO. 
 
ONTEM MESMO, A PARTIR DE UM PEDIDO DIRETO A PRESIDENTA DILMA ROUSSEF, 
DESEMBARCARAM NA BAHIA OS PRIMEIROS CONTINGENTES DA FORÇA NACIONAL DE 
SEGURANÇA QUE, JUNTAMENTE COM AS FORÇAS ARMADAS, JÁ ESTÃO NAS RUAS PARA 
GARANTIR A PAZ. 
 
HOJE ESTÃO PRESENTES, REFORÇANDO O POLICIAMENTO, 2350 MILITARES DO EXÉRCITO, 
MARINHA E AERONÁUTICA. AMANHÃ SE SOMARÃO A ESTE CONTINGENTE MAIS 600 HOMENS. 
 
NÃO ESPERAVA OUTRA ATITUDE DA NOSSA PRESIDENTA DILMA, DEFENSORA DA 
DEMOCRACIA COMO EU. E SABEDORA DE QUE A DEMOCRACIA É O TERRITÓRIO DO IMPÉRIO 
DA LEI. E PORTANTO NÃO PODEMOS CONVIVER COM O MOVIMENTO DECRETADO ILEGAL 
PELA JUSTIÇA BAIANA, ALÉM DISSO, 12 MANDADOS DE PRISÃO FORAM EMITIDOS. 
PORTANTO CONCLAMO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR A RETOMAREM A 
NORMALIDADE DOS SEUS TRABALHOS. 

 
 
O GOVERNO SEMPRE ESTEVE ABERTO PARA A NEGOCIAÇÃO. FOI COM DEMOCRACIA QUE 
GARANTIMOS CONQUISTAS IMPORTANTES, COMO O AUMENTO REAL DO SALÁRIO, 
INVESTIMOS NA COMPRA DE QUASE TRÊS MIL VIATURAS E MAIS DE 9 MIL HOMENS FORAM 
INCORPORADOS AO EFETIVO POLICIAL. 
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APESAR DE TODOS ESSES ESFORÇOS SEI QUE AINDA NÃO ESTAMOS NUMA SITUAÇÃO IDEAL E 
VAMOS SEGUIR TRABALHANDO FIRMEMENTE PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DAS POLÍCIAS. 
 
ESTAMOS ABERTOS AO DIÁLOGO. MAS O QUE NÃO ACEITO É QUE UM PEQUENO GRUPO, DE 
FORMA IRRESPONSÁVEL, COMETA ATOS DE DESORDEM PARA ASSUSTAR A POPULAÇÃO. 
CONTINUAREI FIRME CONTRA ESTE TIPO DE ATITUDE. 
 
A PM DO ESTADO DA BAHIA, CENTENÁRIA MILÍCIA DE BRAVOS E DEFENSORA DA PAZ, NÃO 
PODE SE TRANSFORMAR NUM INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO E DESORDEM. 
 
VAMOS SEGUIR EM FRENTE TRABALHANDO COM MUITA DETERMINAÇÃO PARA GARANTIR A 
SEGURANÇA PÚBLICA E A TRANQUILIDADE DO POVO BAIANO. 
 
CONTEM COM O SEU GOVERNADOR. BOA NOITE E MUITO OBRIGADO. 
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ANEXO (2) 
 

   
 

SESSÕES DO PLENÁRIO 
 

 

Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos da 2ª Sessão Legislativa da 17ª 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 15 de fevereiro de 

2012. 

 

 

 

  PRESIDENTE: DEP. MARCELO NILO 

 

 

À hora regimental, verificou-se na lista de presença o comparecimento dos 

seguintes senhores Deputados: Aderbal Caldas, Adolfo Viana, Alan Sanches, Álvaro 

Gomes, Ângela Sousa, Augusto Castro, Bira Corôa, Bruno Reis, Cacá Leão, Capitão 

Tadeu, Carlos Geilson, Carlos Ubaldino, Cel. Gilberto Santana, Cláudia Oliveira, 

Delegado Deraldo, Elmar Nascimento, Euclides Fernandes, Eures Ribeiro, Fabrício 

Falcão, Fátima Nunes, Gildásio Penedo, Graça Pimenta, Herbert Barbosa, Ivana 

Bastos, J. Carlos, Joacy Dourado, José de Arimatéia, Joseildo Ramos, Kelly 

Magalhães, Luciano Simões, Luiz Augusto, Luiza Maia, Marcelino Galo, Marcelo 

Nilo, Maria Luiza, Maria Luiza Laudano, Mário Negromonte Jr., Nelson Leal, Neusa 

Cadore, Pastor Sgt. Isidório, Paulo Azi, Reinaldo Braga, Roberto Carlos, Rosemberg 

Pinto, Sidelvan Nóbrega, Temóteo Brito, Tom Araujo, Vando, Yulo Oiticica, Zé 

Neto e Zé Raimundo. (51) 

 

 

O Sr. PRESIDENTE (Marcelo Nilo):- Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a presente sessão solene para a instalação dos trabalhos da 2ª Sessão 

Legislativa da 17ª Legislatura, com a presença do Exmº Governador do Estado, Sr. 

Jaques Wagner, que fará a leitura da sua mensagem anual ao Parlamento. 

     Convido para compor a Mesa o Exmº Sr. 1º Secretário da Assembleia Legislativa, 

deputado J. Carlos; o Exmº Sr. 2º Secretário da Assembleia Legislativa, deputado 

Elmar Nascimento; o Exmº Sr. Vice-Governador do Estado da Bahia, Otto Alencar; o 

Exmº Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador 

Mário Alberto Simões Hirs; o Rvmº Arcebispo Primaz do Brasil, D. Murilo Krieger; 

o Exmº Sr. Vice-Prefeito da Cidade de Salvador, Edvaldo Brito,  
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representando o prefeito João Henrique Barradas Caneiro; o Exmº Sr. Ex-Governador do 

Estado da Bahia Waldir Pires; o Exmº Sr. Ex-Governador do Estado e atual presidente da 

Academia de Ciência da Bahia, professor Roberto Santos; o Exmº Sr. Procurador-Geral 

de Justiça em exercício, José Gomes Brito; o Exmº Sr. Corregedor Regional Eleitoral do 

Tribunal Regional Eleitoral, Josevando Sousa Andrade, representando o presidente em 

exercício, desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra; a Exmª Srª Desembargadora 

Ivana Nilo Magaldi, representante do Tribunal Regional do Trabalho; o Exmº Sr. 

Presidente em exercício da Câmara Municipal de Salvador, vereador Paulo Magalhães; o 

Exmº Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Zilton 

Rocha; o Exmº Sr. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, meu querido amigo 

conselheiro Paulo Maracajá. (Palmas) Para conduzir a este recinto o Exmº Governador do 

Estado, Sr. Jaques Wagner, designo uma comissão integrada pelos seguintes 

parlamentares: o Líder do governo, deputado Zé Neto; o Líder da Minoria, deputado 

Reinaldo Braga; o Líder do PT, deputado Yulo Oiticica; o Líder do PSD, deputado 

Gildásio Penedo; o Vice-Líder do Bloco Parlamentar PR/PSDB, deputado Augusto 

Castro; o Vice-Líder do Bloco Parlamentar PP/PRB/PSL, deputado Mário Negromonte 

Júnior; o Líder do Bloco Parlamentar PDT/PCdoB, deputado Euclides Fernandes; o 

deputado Pastor Sargento Isidório, representante do PSB; e a deputada Maria Luiza 

Laudano, representando as mulheres. 
Convido a todos os presentes para acompanhar de pé a execução do Hino Nacional pela 

cantora baiana Will Carvalho. 

(Execução do Hino Nacional) 

O Sr. PRESIDENTE (Marcelo Nilo):- Tenho a satisfação de passar a palavra a S. Exª, 

o Governador da Bahia Jaques Wagner. 

O Sr. JAQUES WAGNER:- Bom dia a todos. 

Quero cumprimentar, com muita alegria, o deputado Marcelo Nilo, Presidente desta 

Casa; meu querido amigo Otto Alencar, vice-governador do nosso Estado; o 

desembargador Mário Alberto, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; o 

Reverendíssimo Sr. Arcebispo Primaz do Brasil D. Murilo; o Exmº Sr. Vice- Prefeito da 

Cidade de Salvador Edvaldo Brito; o querido amigo, Exmº Sr. Ex- Governador do Estado 

da Bahia, Waldir Pires; o Exmº Sr. Ex-Governador do Estado e atual Presidente da 

Academia de Ciências da Bahia, Roberto Santos; o Exmº Sr. Procurador Geral de Justiça, 

em exercício, José Gomes Brito; o Exmº Sr. Corregedor Regional Eleitoral do TRE 

Josevandro Souza Andrade, aqui representando o desembargador Carlos Dultra Cintra, 

presidente daquela Corte; a Exmª Srª Desembargadora Ivana Magaldi, representando o 

Tribunal Regional do Trabalho; o Exmº Sr. Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Salvador, vereador Paulo Magalhães; o Exmº Sr. Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia, conselheiro Zilton Rocha; o Exmº Sr. Presidente do Tribunal 

de Contas dos Municípios, conselheiro Paulo Maracajá; o Exmº Sr. 1º Secretário da 

Assembleia Legislativa, deputado J. Carlos; o Exmº Sr. 2º Secretário da Assembleia  
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Legislativa, deputado Elmar Nascimento; a todos os deputados e deputadas; líderes 

partidários; dirigentes partidários; a todos os secretários e secretárias do nosso governo; a 

toda a população que nos acompanha; e a imprensa. 
Quero também cumprimentar as autoridades militares aqui presentes; os prefeitos e 

prefeitas; e os amigos; e dizer que, para mim, é, mais uma vez, uma alegria estar na Casa 

do Povo para apresentar a Mensagem de abertura dos trabalhos desta Legislatura. 

 

(Lê) “Saúdo a todos os presentes, especialmente aos membros do Poder Legislativo da 

Bahia, neste início de mais um ano de atividades – o segundo desta legislatura e o 

primeiro do quadriênio que se abre com o novo Plano Plurianual 2012- 2015. 

Como tenho feito nos últimos anos, cumpro este ritual não apenas com o objetivo de 

prestar contas das ações do Governo e ressaltar as prioridades para o próximo período, 

mas, sobretudo, para sublinhar a necessidade da permanente cooperação entre os Poderes, 

condição indispensável à continuidade do desenvolvimento do nosso estado. 

Há cinco anos, apresentei a esta Casa o desafio de construção de uma nova Bahia, 

alicerçado no fortalecimento dos princípios democráticos, ancorados no pleno exercício 

da cidadania, na redução dos perversos indicadores sociais, na melhoria da qualidade de 

vida e na incorporação da nossa gente ao desenvolvimento do Estado. 

Hoje, estou certo de que progredimos. Por um lado, estabeleceu-se entre nós um clima 

democrático, com valorização das instituições, respeito à autonomia dos poderes e 

permanente diálogo. Por outro lado, em sintonia com o projeto político nacional, iniciado 

pelo ex-presidente Lula e que prossegue agora sob a batuta da presidenta Dilma, 

buscamos aliar crescimento econômico com desenvolvimento social. 

Ao mesmo tempo em que desenvolvemos ações de porte que resultaram em obras e 

investimentos significativos para o crescimento da nossa economia, assumimos a 

responsabilidade de ser força motriz na implantação e consolidação de políticas sociais 

que ajudam a superar as mazelas que nos afligem. 

Isto fica evidenciado quando constatamos os enormes avanços em indicadores 

educacionais, de saúde, de renda, emprego e assistência social. Por conta disso, a Bahia 

se destacou como o Estado da Federação que mais reduziu os índices de pobreza. 

O Relatório e a Mensagem de Governo que estou entregando ao presidente desta Casa 

Legislativa registram essas ações para as mais diferentes áreas de atuação do nosso 

Governo. Por isso, não destacarei nenhuma delas, apenas vou ressaltar alguns 

compromissos que são representativos para o nosso projeto de uma Bahia mais humana. 

Um deles é com a educação. E aqui vamos continuar afirmando a nossa opção quando 

envolvemos as prefeituras e a sociedade em um grande pacto pela Educação, o Todos 

pela Escola, para aumentar a qualidade do ensino fundamental; quando optamos por 

continuar investindo no combate ao analfabetismo, através do do nosso programa TOPA; 

quando fortalecemos o ensino básico e a educação profissional; ou  
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ainda quando atraímos os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs), 

as novas Universidades Federais, a exemplo das do Oeste e do Sul, e reforçamos as 

universidades estaduais. 

O quadro da saúde hoje é completamente diferente daquele encontrado em 2007. 

Inauguramos grandes hospitais, aumentamos o número dos leitos, expandimos o Samu 

192 e o Saúde em Movimento atendeu a pacientes de 378 municípios baianos. 

Ainda temos muito para avançar. Agora em 2012, estamos ampliando o Hospital Roberto 

Santos e construindo uma UPA nesta mesma unidade. Além disso, vamos construir três 

outras UPAs no interior (Feira de Santana, Itabuna e Barreiras), além de concluir o 

Hospital da Chapada em Seabra. Em breve, vamos entregar 150 novas ambulâncias aos 

municípios baianos. 

É com essa mesma disposição que vamos continuar investindo no Programa Água para 

Todos, que serviu de modelo para o governo federal, dentro do programa Brasil Sem 

Miséria. Nesta 2ª etapa, serão investidos R$ 3,7 bilhões, beneficiando 5 milhões de 

baianos com acesso a água de qualidade e ao esgotamento sanitário. 

Em estreita parceria com o governo federal continuamos investindo em habitação 

popular. Temos como meta assegurar contratação de 165 mil unidades do programa 

Minha Casa Minha Vida II ao longo deste ano de 2012. Se somarmos estes novos 

investimentos ao esforço já empreendido até aqui estamos dando uma grande 

contribuição para realizar o sonho da casa própria dos segmentos populares e superar o 

déficit habitacional que encontramos em nosso Estado quando assumimos o governo. 

Com esse mesmo espírito de parceria, vamos expandir o programa Luz para Todos. 

Para além das mais de 400 mil ligações efetivadas nos últimos cinco anos, estamos com a 

previsão de executar mais 128 mil novas ligações na Bahia, sendo 40 mil já agora em 

2012. 

Na nossa incessante luta de reduzir as desigualdades sociais pactuamos com o governo 

federal o compromisso de superação da extrema pobreza no Brasil e aderimos ao 

programa Brasil sem Miséria. Em agosto de 2011, com a presença da presidenta Dilma, 

lançamos o programa Vida Melhor, a contrapartida baiana desse esforço nacional. 

Esse nosso programa de inclusão produtiva vai atender 400 mil famílias no campo e na 

cidade, por meio do incentivo à agricultura familiar e aos empreendimentos solidários 

urbanos. 

Atualmente já estamos com cinco Unidades de Inclusão Socioprodutiva implantadas e 

até junho estarão funcionando mais 10, com capacidade de atender a 30.000 

empreendedores da economia informal. Agora em 2012, vamos investir R$ 

22.825.000,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e cinco mil reais) com essas 

atividades. 

Também fazem parte desse esforço de valorização do convívio social as diversas 

atividades que desenvolvemos na área da cultura. Um exemplo é o Carnaval – que 

começa nesta semana e esperamos que seja de paz! Estamos investindo R$ 56,2  
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milhões em Turismo, Cultura, Saúde e Segurança, estimulando a diversidade e a 

democratização da maior festa popular do País. 

Senhoras Deputadas, Senhores Deputados: 

O governo do Estado tem executado uma matriz integrada de projetos e obras de 

caráter estratégico e estruturante. Estes investimentos permitem que a Bahia se mantenha 

no atual ciclo virtuoso de prosperidade econômica e de inclusão social, a médio e longo 

prazos. Dentre o elenco de projetos destacam-se a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a 

maior obra da história da Bahia, em execução desde 2011, e o Porto Sul abrindo um novo 

horizonte de prosperidade. Juntas essas obras contribuirão significativamente para 

aumentar a competitividade da economia baiana, atrair novos investimentos para o seu 

território e integrar suas regiões econômicas, além da fundamental geração de novos 

empregos. 

Da mesma forma, as intervenções e investimentos voltados para a construção e 

recuperação na malha rodoviária baiana, juntamente com os novos investimentos no setor 

portuário e aeroportuário, ampliam as possibilidades de desenvolvimento de novos 

negócios, beneficiando também as pequenas economias locais. 

Em parceria com os municípios, vamos continuar investindo na construção e 

recuperação de rodovias, celebrando convênios para recuperação das estradas vicinais, 

fundamental para suas atividades produtivas. Novos projetos na área de infraestrutura 

estão sendo apresentados com vistas a tornar o nosso desenvolvimento duradouro e 

sustentável. 

O sistema Viário Oeste, cuja face mais visível é a construção da futura ponte que liga 

Salvador a Itaparica, já tem seu projeto definido. Trata-se de um novo vetor de 

desenvolvimento que permitirá uma maior articulação dos fluxos econômicos entre a 

Salvador, o Recôncavo, o Sul e Oeste baiano. 

A combinação de investimentos em infraestrutura com uma estratégia clara de atração 

de investimentos para a Bahia está criando novos espaços econômicos, desconcentrando 

a produção e integrando cadeias, de modo a agregar mais valor aos produtos e garantir 

empregos de melhor qualidade. São muitos os empreendimentos que estão se instalando 

na Bahia. O polo acrílico, o setor automotivo, a energia eólica, os projetos de mineração e 

do agronegócio são alguns exemplos significativos. 

Estamos em vias de receber e colocar a pedra fundamental de um dos maiores parques 

navais do País. O estaleiro Enseada do Paraguaçu, que será instalado no município de 

Maragojipe, e será responsável pela reforma e construção de navios e plataformas de 

petróleo. Trata-se de importante investimento que chega para a Bahia e que já está 

dinamizando a economia do Recôncavo. Além disso, contamos também com 

investimentos estimulados pela realização da Copa 2014. A Arena Fonte Nova, encontra-

se com mais de 50% de execução e o projeto de mobilidade urbana já está definido. 

O convênio entre o governo do Estado e as prefeituras de Salvador e Lauro de Freitas 

já foi assinado, inclusive com a autorização desta Casa. Estamos ultimando os  
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arranjos institucionais para a licitação e o começo das obras, cujo valor previsto é de R$ 

2,6 bilhões e vai provocar uma grande e desejada transformação em nossa cidade. 

Tudo isso amplia as expectativas empresariais e novos investimentos aportam na 

Bahia. Este dinamismo, associado aos incentivos, favorece o ambiente de negócios, cujo 

resultado é o vigoroso giro da economia na forma de trabalho, emprego e renda. 

Senhoras e Senhores, Deputadas e Deputados: 

Como é do conhecimento desta Casa, o Relatório de governo que estamos entregando 

aqui marca a conclusão do Plano Plurianual 2008-2011. 

Ao mesmo tempo, estamos iniciando o novo PPA, relativo ao período 2012- 2015. 

Como o anterior, este PPA foi construído de forma democrática e participativa, fruto do 

debate com os segmentos mobilizados da sociedade civil. Ele dará continuidade ao nosso 

projeto e tem três eixos estruturantes: 

-Inclusão social e afirmação de direitos; 

-Desenvolvimento sustentável e infraestrutura para o desenvolvimento; 

-Gestão democrática do Estado. 

Também aqui, destaca-se o foco redobrado no aperfeiçoamento da administração pública, 

nas iniciativas de combate ao desperdício de recursos públicos e no aperfeiçoamento da 

gestão fiscal. 

Aproveito para agradecer o senso de responsabilidade da Assembleia Legislativa do 

Estado da Bahia e seus deputados, com a discussão e aprovação de importantes projetos 

que servirão de base para nossas ações este ano, além da aprovação das indispensáveis 

operações de crédito que vão garantir a manutenção do equilíbrio das contas públicas e a 

continuidade dos inadiáveis investimentos nas áreas sociais, produtivas e na 

infraestrutura logística de nosso Estado. 

Por fim, chamo atenção que a desaceleração da economia internacional, com seus 

reflexos no Brasil, cria dificuldade para a economia do nosso Estado. 

Diante das incertezas no cenário econômico mundial, causado pela estagnação das 

economias centrais e dos desafios macroeconômicos do Brasil, tomei as medidas 

preventivas e determinei um contingenciamento para evitarmos restrições compulsórias 

ao desenvolvimento do nosso Estado. Vamos ser ainda mais rígidos no custeio, 

aprimorando a qualidade do gasto público, para evitar que as limitações financeiras 

atinjam os investimentos. Porém, a medida e o tamanho deste contingenciamento serão 

definidos conforme o ajuste fiscal que será realizado pelo Governo Federal. 

Senhoras e senhores, 

Ao falar aqui hoje, do plenário dessa Casa, que também é a Casa da Democracia, não 

posso deixar de lembrar que há menos de uma semana travamos uma dura batalha para 

vencer o medo e a intimidação. A democracia não se curvou e nunca se curvará. 

Quero, em primeiro lugar me solidarizar com o povo da Bahia que viveu dias dos mais 

difíceis e mais ainda com aqueles que foram vitimas diretas da violência. 

Também agradeço à presidenta Dilma Rousseff,  que mostrando  ser  parceira  
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leal, prontamente atendeu ao nosso pedido pelo reforço das tropas do Exército Brasileiro 

e das Forças Nacionais de Segurança, contribuindo com a ordem e a tranquilidade em 

nosso Estado, ante a ameaça de um grupo minoritário que queria impunemente colocar 

em cheque o Estado Democrático de Direito. Não apenas na Bahia, é bom que se diga, 

mas em escala nacional. 

Agradeço a lealdade dos componentes da nossa gloriosa e centenária que nessa sexta-

feira completa 187 anos de existência que não aceitaram ser arrastados para essa aventura 

antidemocrática. Os acontecimentos do início desse mês nos trazem certamente grandes 

lições. Eu digo e repito: nós não estávamos a enfrentar aqui na Bahia apenas um 

movimento de caráter sindical ou reivindicatório, como, muitas vezes, ao longo da minha 

própria vida, participei. 

As reivindicações dos nossos policiais militares sempre foram tratadas com respeito, 

com diálogo, em um clima de mútua confiança. Esse diálogo já rendeu algumas 

conquistas às nossas polícias nos últimos cinco anos, entre elas o aumento real de 30% 

nos salários, planos de carreira, progressões e outros anseios da corporação, que tive a 

honra de sancionar como governador. A incorporação da GAP 4 e 5 a partir de novembro 

desse ano a se completar em abril de 2015, além de responder a uma demanda histórica 

de mais uma década da categoria, representará um novo aumento de até 30% nos 

vencimentos dos policiais. 

Em que pesem os avanços, sei que esta situação ainda não é a ideal. Nossa política de 

valorização das polícias é contínua e crescente, mas leva em consideração o limitado 

orçamento do governo do Estado da Bahia, além do compromisso com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites e restrições de despesas com pessoal. 

Mesmo assim, incorporamos 9.000 novos policiais aos nossos quadros, melhoramos as 

condições de trabalho de todos, com novos equipamentos de segurança, novos 

armamentos, novas viaturas e uma nova concepção estratégica do uso da Inteligência 

como modo de mapear e prevenir o crime. 

O resultado de tudo isso já se refletiu nas estatísticas da segurança pública em 2011, 

quando revertemos uma curva ascendente da criminalidade que vinha desde o ano de 

2001: pela primeira vez em 10 anos paramos o crescimento desses índices, que teve um 

decréscimo acima de cinco por cento! Travamos uma dura batalha contra a violência. 

Criamos o Pacto pela Vida, um programa que concentra esforços dos diversos órgãos da 

administração estadual e municipal, em interação com a sociedade civil, para reduzir os 

índices de violência, com ênfase na diminuição dos crimes contra a vida. Implantamos 05 

Bases Comunitárias em Salvador (Calabar, Subúrbio e 03 no Nordeste de Amaralina) e 

temos um cronograma de instalação de novas unidades na capital e no interior. Não 

daremos trégua à criminalidade"! 

Quero, aqui, fazer uma pequena pausa apenas para registrar, primeiro, o meu 

agradecimento a todos que, eventual ou, até, anonimamente, contribuíram para que a 

ordem fosse reconquistada e a tranquilidade voltasse ao estado da Bahia. A todos 
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 aqueles que entendem legítimas as reivindicações, mas entendem também que a 

conquista da democracia, há 27 anos no Brasil, é irreversível, sabem que não será pela 

força e pela intimidação que qualquer segmento da sociedade possa pretender realizar seu 

legítimo anseio de progressão na vida. 

Falo isso com muita serenidade, muito sofrimento, muita tranquilidade, mas com 

muita firmeza. Como democrata, estarei sempre aberto ao diálogo. Não me movimento 

por rancor ou ódio ou nenhum tipo de revanchismo. Porém não podemos assistir a Casa 

do Povo ocupada, as ruas a descoberto para os marginais, a afronta à população daqueles 

que ultrapassam qualquer limite da democracia para tentar atingir os seus direitos. 

Quero registrar, aqui, a contribuição de D. Murilo em seu esforço para a mediação, de 

Saul Quadros da OAB e de todos os parlamentares desta Casa. Ao mesmo tempo, registro 

com muita alegria que, nesse movimento de crise, nós vimos, querido desembargador 

Mário, o quanto é importante a Agenda Bahia inaugurada por nós no encontro do Poder 

Legislativo, Executivo, Judiciário e do Ministério Público do Estado. Nessa hora me deu 

ainda mais força democrática, mais serenidade e firmeza por perceber que havia uma 

sinergia entre os poderes – não em torno de mim – e, sim, em torno da defesa da 

democracia. (Muitas palmas) 

Quero, daqui da tribuna desta Casa, mandar uma palavra a toda a corporação que tem 

o carinho e o respeito do povo baiano. Esta corporação completa 187 anos nesta sexta-

feira. Tenho a certeza de que esta corporação não perderá – por mais intensos, duros e 

dolorosos que tenham sido esses 11 ou 12 dias de tensão – o carinho, o apreço, o 

sentimento de proteção e a admiração da população, inclusive nacional e 

internacionalmente, por realizar, no Carnaval da Bahia, a maior operação militar fora de 

tempos de guerra executada no mundo. Uma festa dessa dimensão com, evidentemente, 

alguns reincidentes não se pode desconhecer que a presteza, a tenacidade, o 

planejamento, o uso cada vez maior da tecnologia têm feito o povo se admirar da 

capacidade da nossa gente da Polícia Militar de garantir a ordem em quilômetros de folia, 

onde toda a excitação existe e, mesmo assim, se mantém a ordem. 

Então quero, da tribuna desta Casa, mandar a palavra do governador ao comandante-

geral da Polícia Militar do Estado da Bahia: nós, em função do ocorrido, não vamos nos 

alimentar de rancor e ódio, porque esta nunca foi a minha forma de agir. Temos de 

apurar. Temos, eventualmente, de punir aqueles que afrontaram – repito, não a mim –, 

mas afrontaram a democracia e o estado democrático de direito. 

Estou sereno e tranquilo de ter passado dias difíceis com a convicção de que não havia 

dois caminhos. O caminho da negociação de um lado; mas o caminho da obstrução e da 

afronta à democracia do outro. Nós nos conduzimos assim. Creio que, assim, não diria 

que vencemos, pois acho que perdemos todos pelos dias de sofrimento que passamos. 

Mas venceu a democracia que se impôs como forma melhor de homens conviverem na 

Bahia, no Brasil e no mundo: sem armas apontadas, sem braços levantados, sem afronta 

ao direito de ir e vir de cada cidadão, que é o que há de mais  
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sagrado na democracia brasileira. 
“Quero reafirmar que mais do que nunca acredito que o caminho do diálogo e da 

democracia é o caminho da nova, e ninguém, nem com o uso da força, será capaz de 

desviar nosso Estado desse rumo. 

Estamos hoje aqui entregando a este Parlamento o projeto de lei que define o reajuste 

de 6,5%, retroativo a janeiro, para todos os servidores estaduais, e o projeto de lei que 

estabelece para a Polícia Militar as condições e os prazos para a incorporação das GAPs 4 

e 5 aos rendimentos da categoria. 

Esses projetos resultam de um grande esforço do Estado para atender uma demanda 

salarial dos seus servidores, uma vez que muitos Estados e mesmo o governo federal não 

conseguiram promover reajustes salariais dessa monta. A minha convicção, lastreada na 

minha história de vida sindical, ao conceder a reposição da inflação do período, é que 

temos de manter o poder de compra daqueles que trabalham e de suas famílias”. 

Apenas um esclarecimento, pois para alguns ficou uma dúvida: por que a 

intransigência de não trazer a GAP 4 para mais cedo ou a GAP 5 para mais cedo? Nós já 

trouxemos para mais cedo. Não havia previsão no Orçamento de 2012, e nós teremos que 

fazer remanejamento para que esse benefício seja concedido independentemente da 

justeza ou não. Esse benefício custa um investimento  da ordem de 14 milhões de 

reais/mês para ser pago. Então, trazê-lo dois meses, três meses, significa ter de 

disponibilizar mais 30, 40, 50 milhões. Esse benefício, quando cheio significará um 

incremento na folha de 180 milhões de reais. Então, senhores, não é um capricho do 

governador. É uma responsabilidade do governador, que não pode, já que o limite da 

autoridade é a lei, dispor do Orçamento a seu bel-prazer, tem de respeitar o Orçamento e 

a nossa capacidade orçamentária. É só para explicar, porque alguns ficam me 

perguntando se nós não poderíamos. Poderíamos, se tivéssemos dinheiro, previsão 

orçamentária e espaço na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

“Senhoras e senhores, desnecessário lembrar aqui que 2012 é um ano eleitoral, o que 

significa um calendário fiscal mais curto, impondo dificuldades a mais no relacionamento 

financeiro tanto entre Estado e municípios, quanto entre a União e o Estado. Lembro 

também que neste ano eleitoral o projeto maior de desenvolvimento da Bahia deve estar 

acima das outras questões. Isto exige união e comprometimento em torno dos interesses 

maiores do nosso Estado. 

Aproveito também para conclamar a todos os agentes envolvidos nos pleitos 

municipais a manter o tom do debate político nos limites da disputa das ideias e de 

projetos administrativos, evitando conflitos e confrontos que resvalem na intimidação 

pessoal e no rompimento das regras democráticas de convivência. 

Por fim, é fundamental insistir na importância de mantermos relações de cooperação e 

parceria com esta Assembleia Legislativa, respeitando as autonomias entre os Poderes. 

Afinal, a continuidade de muitos dos programas que aqui listamos e de outros que 

implementaremos dependerá do imprescindível apoio desta Casa, 'a Casa do Povo'. 
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Desejo a todos os deputados e deputadas um feliz e produtivo 2012. Concluo com a 

certeza de que contaremos com apoio deste Plenário, porque se trata da união em torno 

do mesmo projeto: construção de uma nova Bahia, mais dinâmica e menos desigual, a 

Bahia de Todos Nós! 

Obrigado”! 

(Não foi revisto pelo orador.) 

 

O Sr. MESTRE DE CERIMÔNIAS:- Registramos as presenças dos Srs. Deputados 

Estaduais Aderbal Fulco Caldas, Adolfo Viana, Alan Sanches, Álvaro Gomes, Ângela 

Sousa, Augusto Castro, Bira Corôa, Bruno Reis, Cacá Leão, Capitão Tadeu, Carlos 

Geilson, Carlos Ubaldino, Cláudia Oliveira, Coronel Gilberto Santana, Delegado Deraldo 

Damasceno, Elmar Nascimento, Euclides Fernandes, Eures Ribeiro, Fabrício Falcão, 

Fátima Nunes, Gildásio Penedo Filho, Graça Pimenta, Herbert Barbosa, Ivana Bastos, J. 

Carlos, Joacy Dourado, José de Arimatéia, Joseildo Ramos, Kelly Magalhães, Luciano 

Simões, Luiz Augusto, Luiza Maia, Marcelino Galo, Maria Luiza, Maria Luiza Laudano, 

Mário Negromonte Júnior, Neusa Cadore, Pastor Sargento Isidório, Paulo Azi, Reinaldo 

Braga, Roberto Carlos, Rosemberg Pinto, Sidelvan Nóbrega, Temóteo Brito, Tom 

Araújo, Yulo Oiticica, Zé Neto e Zé Raimundo. 

Registramos a presença do ilustre deputado federal Valdenor Pereira. Registramos as 

presenças dos seguintes secretários de Estado: secretário de Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos, Almiro Sena; chefe de gabinete do governador, Edmon Lucas; secretário da 

Casa Civil, Ruy Costa; secretário da Educação, Osvaldo Barreto; secretário da Fazenda, 

Carlos Martins; secretário de Relações Institucionais, Paulo César Lisboa, secretário 

Geral de Comunicação Social, Robinson Almeida, secretário do Planejamento, Zezéu 

Ribeiro; secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa; secretário da Administração, 

Manoel Vitório; secretário da Agricultura, Eduardo Salles; secretário de Ciência e 

Tecnologia, Paulo Câmera; secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Nilton 

Vasconcelos; secretário de Cultura, Albino Rubim. 

Registramos também as presenças do secretário de Desenvolvimento Urbano, Cícero 

Monteiro; secretário de Promoção da Igualdade Racial, Elias Sampaio; secretário do 

Meio Ambiente, Eugênio Spengler; secretária de Políticas para Mulheres, Lúcia Barbosa; 

secretário de Assuntos da Copa do Mundo Fifa 2014, Ney Campello; secretário de 

Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte Neto; procurador geral do 

Estado, Rui Moraes Cruz; secretário Extraordinário da Indústria Naval e Portuária, Carlos 

Augusto Costa; secretário para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia, Fernando 

Schmidt; secretária particular do governador, Regina Affonso. 

Registramos as presenças dos comandantes militares: vice-almirante Carlos Autran; 

comandante do 2º Distrito Naval; coronel aviador Maurício Carvalho Sampaio, 

comandante da Base Aérea de Salvador; coronel Alfredo Castro, comandante geral da 

Polícia Militar; coronel Rivaldo Ribeiro Santos, chefe da Casa Militar do Governo; 
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delegado chefe Hélio Jorge Paixão. 

Registramos as presenças dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado Ridalva 

Figueiredo e Manuel Castro; da defensora pública geral, Drª Maria Célia  Neri Padilha; 

do vice-presidente da FIEB, Carlos Gilberto Cavalcanti Farias; da prefeita Moema 

Gramacho, que neste ato representa a Frente Nacional de Prefeitos, do prefeito Luiz 

Caetano, presidente da União dos Municípios da Bahia, que neste ato representa os 

prefeitos da Bahia; do magnífico reitor da Uneb, professor Lourisvaldo Valentim; 

diversos dirigentes de órgãos da administração estadual e demais autoridades, presentes 

ou representadas. O Sr. PRESIDENTE (Marcelo Nilo):- Exmº Sr. Governador do Estado 

da Bahia, Jaques Wagner; Exmº Sr. Vice-Governador do Estado da Bahia, Otto Alencar; 

Exmº Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Mário 

Alberto Simões Hirs; Revmº Sr. Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger; Exmº 

Sr. Vice-Prefeito da Cidade do Salvador, Edvaldo Brito, representando o prefeito João 

Henrique; Exmº Sr. Ex-Governador do Estado da Bahia, Waldir Pires; Exmº Sr. Ex-

Governador do Estado e atual presidente da Academia de Ciências da Bahia, Prof. 

Roberto Santos; Exmº Sr. Procurador-Geral de Justiça em exercício, José Gomes Brito; 

Exmº Sr. Corregedor Regional Eleitoral do TRE, Josevando Sousa Andrade, 

representando o presidente em exercício, desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra; 

Exmª Srª Desembargadora Ivana Nilo Magaldi, representando o Tribunal Regional do 

Trabalho; Exmº Sr. Presidente em exercício da Câmara Municipal do Salvador, vereador 

Paulo Magalhães; Exmº Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 

conselheiro Zilton Rocha; Exmº Sr. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, 

conselheiro Paulo Maracajá; Exmº Sr.1º Secretário da Assembleia Legislativa, meu 

querido amigo, deputado J. Carlos; Exmº Sr. 2º Secretário da Assembleia Legislativa, 

deputado Elmar Nascimento; Exmº Sr. Líder do Governo, deputado Zé Neto; Exmº Sr. 

Deputado Reinaldo Braga, Líder da Minoria nesta Casa; Exmº Sr. Yulo Oiticica, Líder do 

PT, em seu nome saúdo todos  os deputados do PT aqui presentes. 

Exmº Sr. Deputado Gildásio Penedo, Líder do PSD, em seu nome saúdo todos os 

deputados do PSD aqui presentes; Exmº Sr. Deputado Augusto Castro, vice-Líder do 

Bloco PR/PSDB, em nome de quem saúdo todos os deputados desse Bloco; Exmº Sr. 

Deputado Mário Negromonte Júnior, em seu nome saúdo todos os deputados do Bloco 

PP/PRP/PSL; Exmº Sr. Deputado Luciano Simões, Líder do PMDB, em seu nome saúdo 

todos do PMDB aqui presentes; deputado Paulo Azi, em seu nome saúdo todos os 

deputados do DEM aqui presentes; Exmº Sr. Bruno Reis, em seu nome  saúdo todos os 

deputados do PTN/PRP aqui presentes; Exmº Sr. Deputado Euclides Fernandes, do 

PDT/PCdoB, Líder desses partidos, em seu nome saúdo todos os deputados desses 

Blocos aqui presentes; deputado Eures Ribeiro, do PV, saúdo aqui a sua presença; 

deputado Pastor Isidório, em seu nome saúdo todos os deputados do PSB aqui presentes. 

(Lê): “Minhas senhoras, meus senhores, 

Exmº   Sr.   Governador   Jaques  Wagner,   escutei   com   a   devida   atenção o 
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pronunciamento de vossa excelência fixando metas, linhas de ação e estratégias para  o 

ano de 2012. 

Inicialmente, agradeço, em meu nome e de meus pares, as palavras de consideração e 

apreço proferidas por vossa excelência ao Parlamento da Bahia. 

A reabertura solene dos trabalhos legislativos com a presença do governador do 

Estado é uma tradição que transcende a formalidade – simbolizando civilidade, 

democracia e transparência. tradição cultivada com zelo por esta Casa Legislativa e pelo 

conjunto dos sessenta e três deputados estaduais que a compõem. 

Esta é uma ocasião especial para refletir sobre os anos decorridos entre janeiro de 

2007 e fevereiro de 2012 – período em que a Bahia inaugurou um novo momento social 

econômico e político.Um momento republicano. 

Exmº Sr. Governador Jaques Wagner, senhoras e senhores, talvez este não seja o 

momento adequado para a análise da oportunidade do movimento grevista, bem como da 

justiça das reivindicações ou mesmo da extensão desse direito trabalhista às Polícias 

Civil e Militar – corporações armadas. 

Mas cabe lembrar aqui e agora que a democracia exige o irrestrito respeito às leis. 

Não há sociedade civilizada sem polícia. porém a função social da polícia na manutenção 

da democracia e da civilização passa, necessariamente, por dois pilares básicos: 

disciplina e hierarquia. 

Pilares, lamentavelmente, rompidos. 

Fato que surpreendeu a Bahia e os baianos, submetidos a um sobressalto nos últimos 

dias. A paralisação parcial da Polícia Militar afetou a vida de milhões de cidadãos, elevou 

os índices de criminalidade do Estado e acarretou prejuízos ainda não dimensionados. O 

Poder Legislativo da Bahia sempre esteve e sempre estará aberto ao diálogo e à 

manifestação de todos que nela se fazem representar. 

Com a greve dos policiais militares, a Assembleia Legislativa foi militarmente 

ocupada. Procurei, como era do meu dever, intermediar canais de entendimento entre o 

governo estadual e os grevistas – infelizmente sem êxito. 

A radicalização do movimento e o desrespeito às leis e à segurança da população 

impuseram que a Assembleia voltasse à normalidade e não se tornasse o epicentro da 

desordem e da ilegalidade. 

Exmº Sr. Governador da Bahia, minhas senhoras e meus senhores, é sempre pertinente 

frisar que a Assembleia Legislativa da Bahia representa o povo baiano. A sua autoridade 

emana da vontade do povo e tem o dever de se fazer respeitar e cumprir o que manda a 

lei. Há limite para tudo. 

Sobretudo quando estão em jogo a segurança e a vida dos que participaram e dos que 

sofreram as consequências da ocupação da Assembleia. Todo o povo baiano quer paz e 

isto pertence a sua índole. 

A população da Bahia, de todos os quadrantes, ficou aliviada quando as negociações 

progrediram e lograram êxito, sem prejuízo para a punição dos  
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responsáveis por atos de vandalismo ou outros crimes. 

O entendimento proporcionou a desocupação incruenta desta casa, sendo imediato o 

retorno à normalidade. 

Senhoras e senhores, deputadas e deputados, cumpre ainda registrar a serenidade e 

firmeza adotada pelo Exmº Governador Jaques Wagner na condução desse grave 

episódio. 

O governador de todos os baianos negociou sem abrir mão da sua autoridade. Mas 

olhemos para o futuro. 

Garanto-lhe, Exmº Governador Jaques Wagner, que em 2012 o nosso parlamento 

cumprirá com os seus deveres – como sempre tem feito – colocando os interesses 

maiores da Bahia e dos baianos em primeiro plano. 

Exmº Sr. Governador, tenho sido privilegiado com a honra de dirigir solenidades como 

esta, reconduzido que fui a esta alta função de presidente do legislativo na minha terra 

por meus pares. 

No exercício da presidência nunca me eximi das responsabilidades impostas pelo cargo, 

cumprindo sempre com o meu dever para com esta casa de leis. Tenho, portanto, a 

consciência tranquila. 

Minhas senhoras e meus senhores, é com satisfação que agradeço, em nome da 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a presença de sua Exa. o Sr. Governador 

Jaques Wagner, aqui, junto a nós, os sessenta e três representantes do povo baiano. 

Em nome da mesa diretora agradeço as presenças dos ex-governadores Roberto Santos 

e Waldir Pires, das autoridades civis, militares e eclesiásticas, das deputadas e deputados 

estaduais e federais, prefeitos, vereadores da capital e interior, secretários estaduais e 

municipais, dos desembargadores, conselheiros, dirigentes de órgãos públicos, dos 

funcionários e da imprensa. 

Muito obrigado. 

Antes do encerramento desta sessão solene convido os presentes a acompanhar – de pé 

– a execução do hino da Bahia, cantada pela baiana Will Carvalho.” (Palmas) (Execução 

do Hino da Bahia) (Palmas) 

 

O Sr. PRESIDENTE (Marcelo Nilo):- Declaro encerrada esta sessão solene. 

 

 

 

 

 
Informamos que as Sessões Plenárias se encontram na internet no endereço 

http://www.al.ba.gov.br/v2/sessoes.cfm. Acesse o caminho Sessões e leia-as na íntegra. 
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