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Prefácio

Em 2000, buscava dados sobre violência contra policiais militares
para instruir uma monografia que versava sobre treinamento de tiro destinado
a esses profissionais, que atuam em áreas consideradas de risco. Fiquei
impressionado com as poucas, porém importantes, informações conseguidas
nos órgãos de saúde e de administração de pessoal da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), em razão da quantidade de policiais
mortos e feridos em serviço e nos horários de folga. Entendia, na época,
que os fatos estavam relacionados, tão-somente, com a falta de preparo
técnico dos operadores de segurança pública.

Para uma melhor compreensão do fenômeno, cheguei ao Centro
Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde da Fundação Oswaldo
Cruz (Claves/Fiocruz). Nesse centro de excelência, conheci Maria Cecília
de Souza Minayo e Edinilsa Ramos de Souza. Após meu relato sobre o
objetivo de minha ‘incursão’ naquele ‘campo’, as pesquisadoras me
apresentaram o projeto de pesquisa Missão Investigar. Ambicioso projeto
que tinha o escopo de investigar as condições de vida, trabalho e saúde dos
policiais civis do estado do Rio de Janeiro.

Surpreso pelo interesse do Claves em investigar o trabalho e suas
conseqüências na saúde do policial civil, não hesitei em propor que os limites
da pesquisa fossem estendidos para abranger a Polícia Militar. Unindo-me
às professoras Minayo e Edinilsa e visando a integrar outros parceiros na
missão de buscar recursos para a pesquisa, durante o ano 2000, chegamos
ao grande obstáculo da autorização para sua realização na PMERJ. Foi
com pesar que recebi a resposta negativa. Em 2003, assisti ao lançamento
do livro Missão Investigar, sabendo da dimensão da pesquisa como potencial
fator de transformação para a Polícia Civil e para a sociedade.
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Em 2006, durante um encontro casual com as professoras Maria Cecília
Minayo e Edinilsa Ramos, na Academia de Polícia Civil, no Centro do Rio
de Janeiro, tomei conhecimento de que a pesquisa na PMERJ havia sido
autorizada pelo então comandante-geral e estava sendo realizada desde meados
de 2005. Em fevereiro de 2008, fui convidado pelo Claves para ter a honra
de ler o resultado da pesquisa em primeira mão, o qual passo a comentar.

O resultado do trabalho apresentado neste livro possui a capacidade
de construir, juntamente com o leitor, o entendimento da natureza da função
da Polícia Militar na sociedade. A análise da história sob o aspecto de seus
antecedentes, sua instituição e institucionalização, seus integrantes e suas
funções legais, pretéritas e atuais, consolida o conhecimento sobre as
representações culturais da corporação. Seus valores, ritos e crenças, bem
como a discrepância entre o discurso e a prática, e suas influências na forma
de sentir, pensar e agir desses trabalhadores passam a ter significado para
os ‘outros’: o leitor e a sociedade em geral.

Expor as condições de trabalho do ‘universo’ dos policiais militares é
descortinar uma realidade até então ignorada. Os aspectos organizacionais,
o processo de seleção e formação das pessoas que adentram este mundo, a
carreira, a interação entre os membros da corporação, a jornada de trabalho,
as condições materiais, técnicas e ambientais e a imagem construída na
interação com a sociedade apresentam-se como elementos essenciais ao
processo de construção do conhecimento, que é ver com o olhar da alteridade.

Conhecer as condições de saúde física e de risco dos ‘trabalhadores
policiais’ significa poder avaliar as conseqüências das condições de trabalho
impostas a estes operadores de segurança das pessoas. Avaliar os problemas
de saúde, as lesões e incapacitações, o estresse e o sofrimento mental em
razão do trabalho, referenciados com outras categorias de trabalhadores,
por pesquisas e autores reconhecidos, permitirá ao leitor mensurar o nível
de pressão física e psicológica a que nossos ‘guardiões’ estão sujeitos.

Pesquisar e relatar as condições e a qualidade da vida dos policiais
militares é reconhecer sua condição de trabalhador brasileiro. Analisar as
interações entre o trabalho policial e as pessoas em sociedade, as condições
socioeconômicas e ambientais dos policiais, a moradia, o acesso à saúde e à
educação, bem como os hábitos alimentares e culturais, é reconhecer sua
real condição para o pleno exercício do mandato do uso da força para a
preservação da ordem pública.
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O resultado da pesquisa, em sua essência, humaniza o ‘trabalhador
policial militar’ quando expõe sua condição de trabalho, saúde, risco e
qualidade de vida. Derruba o mito do militar superior ao tempo e às
adversidades que o meio ambiente lhe impõe. Mostra que, estabelecendo a
‘missão’ como meta a ser atingida a ‘qualquer preço’, distorce a realidade e
nos faz esquecer que estamos tratando de pessoas. São trabalhadores –
pais, mães, filhos e filhas – pagos para executar um serviço, como qualquer
outro em qualquer lugar do país: o trabalho de prevenir e proteger outras
pessoas. Na verdade, de nos proteger.

Este magnífico trabalho, mais que uma pesquisa, é uma ferramenta
de gestão pública. Compreendido como um diagnóstico, e não como uma
crítica à instituição Polícia Militar, possui a capacidade de fornecer não
somente dados e informações, mas conhecimentos fundamentais para a
formulação e reformulação de políticas públicas. Que os gestores,
competentes e comprometidos com a segurança das pessoas deste Estado,
façam bom proveito do trabalho, tal como os pesquisadores de diversos
campos certamente o farão.
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