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RESUMO

A Brigada Militar (BM), Polícia Militar do Rio Grande do Sul, atualmente conta com
mais de 60% de seu efetivo composto por soldados. O objetivo de estudo da tese é
verificar como os estilos de vida e a agency que eles admitem nos permitem
compreender os significados de pertencimento à profissão dos soldados da Brigada
Militar. O trabalho de campo foi realizado entre 2007 e 2009 no cotidiano profissional
e pessoal dos interlocutores, policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar do
Estado do Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. No trabalho de campo para a
tese, também foi utilizado um formulário preenchido pela pesquisadora durante os
encontros etnográficos. Os resultados apontaram diferenças entre formas de adesão
à identidade profissional prescrita e estilos de vida entre aqueles que se consideram
“ser brigadianos” e os que “trabalham na Brigada”, distinções essas associadas às
origens sociais, capitais simbólicos e capitais culturais adquiridos e visões de mundo
limitadas à estrutura social e às regras da profissão. O estudo conclui sobre a
diversidade de estilos de vida associados à profissão.
Palavras-chave: Estilo de vida. Profissão. Polícia Militar.
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ABSTRACT

"Being a Brigadier" or "Working for the Brigade": lifestyles among Military
Brigade’s soldiers
Currently in the Military Brigade (BM) - Military Police of Rio Grande do Sul - 60% of
its unit is composed by soldiers. The aim of the present thesis study is to understand
how lifestyles and agency are acquainted with the comprehension of the meaning of
belonging to the profession of Military Brigade’s soldiers. Data collecting was carried
out from 2007 to 2009 in the professional and personal routine of interlocutors,
military police of the 22nd Battalion of Military Police of the state of Rio Grande do
Sul - headquarters in Lajeado. In order to collect data for the thesis, the researcher
filled in a form during ethnographic meetings. The results showed diversity
concerning to forms of adhesion and lifestyles to the professional identity prescribed
among those soldiers who consider themselves "being a brigadier" and "working in
the Brigade" associated to social background, symbolical and cultural capital
acquired, and world vision limited to social structure and rules of profession. The
study concludes the diversity of lifestyles associated to profession.
Key-words: Lifestyle. Profession. Military Police.
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