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Neste capítulo, apresentamos algumas características
sociodemográficas e econômicas dos policiais militares, com o objetivo de
construir um breve perfil desses trabalhadores. Do ponto de vista
sociodemográfico, consideramos variáveis de sexo, idade, escolaridade, cor
referida, situação conjugal e número de filhos. Também foram analisadas
variáveis relativas à profissão de policial, como cargo e tempo de serviço na
corporação. Em termos econômicos, investigamos a renda mensal do policial
e familiar, o número de pessoas que contribui para a renda familiar e os
gastos mensais.

No Gráfico 1, podemos ver que mais de 95% dos policiais militares
são do sexo masculino, com uma diferença estatisticamente significativa entre
os cargos de soldados e cabos e oficial/suboficial/sargento, em que a
proporção de homens é maior (p=0,038). No setor operacional, as
proporções de homens são ainda maiores (p=0,000), tanto entre os oficiais
e suboficiais (99%) como entre os não-oficiais (97,9%). No setor
administrativo, encontramos o mais elevado percentual de mulheres (11,3%
de oficiais e suboficiais e 11,9% de não-oficiais).

Considerando apenas o grupo das mulheres, encontramos 75,4%
delas no círculo das praças e 24,4% no de oficiais.

Na Polícia Civil do Rio de Janeiro, de acordo com Minayo e Souza
(2003), também ocorre a predominância do gênero masculino (80,8%),
mas as mulheres estão presentes em maior proporção, correspondendo a
19,2%. Quando comparamos a presença feminina na PMERJ com a das
outras unidades da federação, o Rio apresenta um dos percentuais mais
baixos, tanto em relação à média nacional, que é de 7,3%, como em relação
aos padrões internacionais (Soares & Musumeci, 2005).
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Gráfico 1 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o sexo

Os cabos e soldados são mais jovens (têm idade até 35 anos) que os
oficiais, suboficiais e sargentos (Gráfico 2). Neste último grupo, a maioria
dos trabalhadores está na faixa etária intermediária de 36 a 45 anos. No
setor administrativo, está mais concentrado o efetivo que tem entre 36 e 45
anos, correspondendo a 48,5% dos policiais. No grupo operacional, atuam
os policiais mais jovens: 62% deles têm até 35 anos (p=0,000). No setor
administrativo, é na faixa de 36 a 45 anos que se encontra a maior parte
dos militares, correspondendo a 48,5% (p=0,000).

No subconjunto de mulheres, 41,5% se encontram na faixa etária de
31 a 35 anos, 23% têm até 30 anos e 35,5%, mais de 35 anos.

Quando comparamos esses dados com os da Polícia Civil (Minayo
& Souza, 2003), observamos que os policiais militares são mais jovens.
Entre os civis, apenas 4,8% dos que atuam no setor administrativo têm até
35 anos e 42,7% estão na faixa de 46 anos ou mais. No grupo operacional,
novamente observamos que os policiais militares também são mais jovens
que os civis: 33,6% dos últimos têm 46 anos ou mais.

O ingresso na corporação militar é feito por meio de concurso público,
no qual é exigido que o candidato tenha concluído o Ensino Médio (grau
mínimo de escolaridade). Nos dados analisados, observamos que existem
diferenças entre os cargos quanto à escolaridade (p=0,000).
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Gráfico 2 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a faixa etária

No Gráfico 3, observamos que a maior parte dos agentes possui o
Ensino Médio completo, de forma distribuída em 46,3% dos oficiais,
suboficiais e sargentos e 62,2% dos cabos e soldados. Apesar da exigência
de Ensino Médio completo para o ingresso na corporação, houve uma parcela
considerável de militares que afirmaram ter escolaridade menor que esta:
23,4% dos oficiais, suboficiais e sargentos e 11,4% dos cabos e soldados.
É possível que essa situação se refira a praças que fizeram o Curso de
Habilitação aos Quadros de Oficiais de Administração e Oficiais
Especialistas, recebendo a promoção de praça a oficial.

Gráfico 3 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a escolaridade
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No setor administrativo, a proporção de policiais que não completaram
o Ensino Médio atinge 10,4% dos oficiais, suboficiais e sargentos e 12%
dos soldados e cabos (p=0,000), mas a maior parte concluiu a escolaridade
exigida pela Polícia. Entre os operacionais, a situação é pior: o percentual
dos que não têm o Ensino Médio completo chega a 28,8% dos oficiais e
suboficiais e a 11,4% dos não-oficiais (p=0,000).

Maior parcela das mulheres, 45,6%, possui o Ensino Médio
completo. Concluíram o Ensino Superior 21,4% e 6,1% possuem pós-
graduação.

É importante destacar que percentuais mais elevados de oficiais,
suboficiais e sargentos, quando comparados aos soldados e cabos, não
possuem a escolaridade mínima exigida de Ensino Médio. Isso indica a
vigência recente de maior grau de instrução, assim como exigências atuais
de investimento na formação da corporação, em todos os níveis. Porém, é
no ciclo dos oficiais, suboficiais e sargentos que estão os percentuais maiores
de policiais com Ensino Superior completo, correspondendo a 14,9% do
total desse grupo versus 4,0% dos não-oficiais. Constatamos, porém, que
mais soldados e cabos (21,6%) versus 12,6% de oficiais, suboficiais e
sargentos estão buscando concluir formação de nível superior. Comparados
com os policiais civis, os militares possuem nível de educação formal bastante
inferior. Entre os civis, 53,2% têm Superior completo (Minayo & Souza,
2003), o dobro do percentual da corporação militar.

Quanto à cor de sua pele, os entrevistados afirmaram, em sua maioria,
que é preta ou parda, como podemos ver no Gráfico 4. No setor
administrativo, os 61,4% que assim se declararam pertencem ao grupo dos
cabos e soldados (p=0,003), e no setor operacional, 62,2% dos que se
consideram pretos ou pardos são oficiais, suboficiais e sargentos (p=0,000).
Os dados sobre cor de pele dos policiais militares contrastam com os dos
policiais civis, que se declararam, em sua maioria (65%), brancos (Minayo
& Souza, 2003). As informações provenientes da corporação civil se
aproximam mais da realidade brasileira e carioca. Segundo o Censo 2000,
a maior parte das pessoas da capital (54,7%) se declarou com cor de pele
branca e, para o Brasil, essa atribuição foi de 53,7% (IBGE, 2000).
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Gráfico 4 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a cor da pele

Podemos assim inferir que a profissão de policial constitui um mercado
importante para jovens de cor de pele preta ou parda, pois lhes permite um
emprego formal e ascensão profissional. Muitos, ao longo da carreira,
conseguem ocupar cargos elevados em profissões como a de agente
penitenciário e de policiais militares. Coincidindo com o que constatamos,
Sansone (2002) assinala como motivos para a maior presença de pretos e
pardos na corporação militar o fato de conseguirem trabalho seguro
acompanhado por plano de benefícios diretos e indiretos, além da
possibilidade que esses profissionais passam a ter de ampliar a qualificação,
principalmente na área do direito. Outra razão, segundo o autor, seria o
fato de a população branca de classe média e alta não considerar a carreira
de policial militar como desejável e adequada, confirmando uma tendência
histórica de menosprezo por essa profissão (Bretas, 1998; Holloway, 1997).

A maioria dos policiais é casada ou tem companheiro(a). É o caso,
principalmente, dos oficiais, suboficiais e sargentos. Entre os não-oficiais,
encontramos maior proporção de solteiros, como mostra o Gráfico 5. Viúvos
e separados estão em maior número entre os oficiais, suboficiais e sargentos.
Essas distribuições certamente estão influenciadas pela idade desses agentes.
Observando a situação conjugal segundo o setor de atividade, há 5,2% de
oficiais, suboficiais e sargentos e 27,1% de cabos e soldados (p=0,000) na
área administrativa vivendo sozinhos. Entre os operacionais, esses percentuais
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são 8,9% e 23,8%, respectivamente (p=0,000). Entre as mulheres, 65,9%
são casadas, 27,8% são solteiras e 6,3% são separadas. Entre os policiais
civis, as proporções de pessoas sozinhas são menores que as dos policias
militares. No grupo administrativo, são 23,2% e no operacional, 22,8%
(Minayo & Souza, 2003).

Gráfico 5 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo situação conjugal

A maioria dos policiais militares possui filhos e, entre os que não os
têm, os cabos e soldados estão em maior número (33,5%). Essa informação
corrobora os dados do gráfico anterior, pois maiores proporções deles estão
sozinhos. Distribuindo-os por estratos, observamos que, no grupo
administrativo, os que não têm filhos são 44,1% dos não-oficiais e 13,9%
dos oficiais, suboficiais e sargentos (p=0,000). Já no grupo operacional,
são 31,7% e 18%, respectivamente (p=0,000). Entre as mulheres da
corporação, 32,2% declararam não ter filhos.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de
2006, informam que na região Sudeste do país a proporção de casais sem
filhos, em 2005, foi de 13,8% e, no Rio de Janeiro, de 15,5%. Os achados
da presente pesquisa mostram importante diferença em relação a esses
percentuais, que são praticamente o dobro do encontrado para o estado do
Rio de Janeiro.
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Entre os policiais que são pais ou mães, uma grande proporção dos
oficiais, suboficiais e sargentos relata ter dois ou mais filhos e, entre os cabos
e soldados, é mais comum terem até dois filhos, como podemos constatar no
Gráfico 6. Já entre as mulheres, 41,2% possuem um único filho.

Se considerarmos as proporções de casais com filhos na região Sudeste
(44,8%) e no Rio de Janeiro (39,5%), segundo dados do IBGE (2006),
os policiais militares apresentam percentuais mais elevados de pais e mães
(66,5% dos não-oficiais e 83,2% dos oficiais e suboficiais).

No setor administrativo, os que têm apenas um filho são 28,8% dos
cabos e soldados e 26,1% dos oficiais, suboficiais e sargentos. Os que têm
dois filhos são 18,6% e 36,9%, respectivamente. Três ou mais filhos são
relatados por 8,5% dos não-oficiais e por 23,2% dos oficiais, suboficiais e
sargentos (p=0,000).

Para os alocados no setor operacional, as proporções seguem a mesma
tendência dos administrativos. Os que referem apenas um filho são 37,4%
dos cabos e soldados e 17,9% dos oficiais, suboficiais e sargentos; dois
filhos, 23% e 36,9%; e três filhos ou mais, 7,9% e 27,2%, respectivamente
(p=0,000). Entre os policiais civis do Rio de Janeiro, informaram ter apenas
um filho 29,3%; dois filhos, 45,6%; três filhos, 15,8%; e quatro, 6%
(Minayo & Souza, 2003).

Gráfico 6 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o número de filhos
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Indagados sobre suas crenças e atividades religiosas, 23,4% dos cabos
e soldados e 21% dos oficiais, suboficiais e sargentos disseram que não
praticam religião; 23,4% e 26,5% responderam que freqüentemente praticam
uma religião; e 53,2% e 52,5%, respectivamente, praticam às vezes.

Nos estratos administrativo e operacional, a maior parte dos policiais
militares afirma que às vezes pratica alguma religião e, no grupo operacional,
não há uma diferença significativa entre os dois estratos: 53,6% dos oficiais,
suboficiais e sargentos e 52,8% dos cabos e soldados (p=0,001).

A renda mensal líquida derivada do trabalho na Polícia varia de
acordo com o cargo que os servidores ocupam na corporação. A maioria
dos cabos e soldados conta com uma renda de até R$ 1.000. Os oficiais,
suboficiais e sargentos recebem um salário melhor, sendo que quase a metade
deles ganha mais de R$ 1.500 (Gráfico 7).

Os oficiais, suboficiais e sargentos do setor administrativo, em sua maioria
(64,3%), contam com renda mensal líquida de mais de R$ 1.500. No setor
operacional, uma parcela considerável (45%) recebe um salário menor, que
varia de R$ 1.001 a R$ 1.500, e 44% ganham mais de R$ 1.500, com
diferença estatisticamente significativa entre essas proporções (p=0,000).

Para os cabos e soldados que atuam tanto no grupo administrativo
quanto no operacional, a faixa salarial está situada entre os valores menores
que R$ 1.000 (81,4% e 83,4%, respectivamente).

Gráfico 7 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo renda líquida no
último pagamento
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Comparando os policiais militares com os policiais civis, constatamos
que os últimos têm rendimento menor que os oficiais, suboficiais e sargentos:
57,5% dos civis recebem de R$ 1.001 a R$ 1.500 e 23,6% mais de R$
1.500. No setor administrativo, 43% dos civis ganham até R$ 1.000 de
salário (Minayo & Souza, 2003).

Investigamos ainda se o salário recebido por esses policiais estaria
comprometido com algum tipo de desconto relativo a empréstimos ou pensões
alimentícias, por exemplo. Entre os cabos e soldados, 81,6% têm descontos.
Entre oficiais, suboficiais e sargentos, esse percentual é ainda maior: 83,1%.
No setor administrativo, são os oficiais, suboficiais e sargentos (80,9%)
que mais têm descontos em seus rendimentos comparados aos cabos e
soldados (74,6%), com diferenças estatísticas entre eles (p=0,000).

Minayo e Souza (2003) observaram que 58,5% dos policiais civis
tinham descontos de prestações e outros compromissos em seu pagamento
mensal. Do pessoal do setor administrativo, 59,5% se comprometeram com
algum desconto no salário. Por esses dados, constatamos que os policiais
militares são mais endividados que os policiais civis.

Gráfico 8 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo número de pessoas
que contribuem para a renda familiar

No questionário, também perguntamos quantas pessoas moram com o
policial e se contribuem com a renda familiar (incluindo o próprio policial).
No Gráfico 8, é evidenciado que a maioria deles sustenta a família sozinho.
Esse percentual é ainda maior entre os oficiais, suboficiais e sargentos (65,4%).
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Os cabos e soldados contam com a ajuda de uma pessoa nas despesas
domésticas (31,9%), em maiores proporções que os oficiais (24,5%), com
diferença estatística entre eles (p=0,000). Entre os policiais civis, encontramos
percentuais menores (53,7%) dos que sustentam seus lares sozinhos, ao passo
que são 36,6% os que têm ajuda de terceiros (Minayo & Souza, 2003).

No setor administrativo, 40,4% de cabos e soldados contam com
uma outra pessoa contribuindo para a renda mensal, percentual que é menor
entre oficiais, suboficiais e sargentos (29,9%), com diferença estatística entre
eles (p=0,000).

Também investigamos a renda familiar dos policiais militares e
constatamos que ela é mais elevada entre os oficiais, suboficiais e sargentos,
como vemos no Gráfico 9. Precisamente 68,4% desses têm renda familiar
acima de R$ 1.500 e, contudo, a maioria dos não-oficiais, apesar de contar
com a ajuda de terceiros no orçamento doméstico, referem uma renda familiar
menor que R$ 1.500 (74,2%). Há diferença estatística entre esses dois
grupos (p=0,000).

Gráfico 9 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a renda familiar

Também os servidores do setor administrativo diferem estatisticamente
do operacional quanto à renda familiar: no primeiro grupo, 41,4% dos
não-oficiais referem renda familiar variando de R$ 1.001 a R$ 1.500 e, no
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segundo grupo, 43,1% declararam que contam com renda familiar menor
que R$ 1.000 (p=0,000). Entre os policiais civis, a renda familiar de
34,3% deles varia de R$ 1.501 a R$ 2.500. No setor administrativo,
37,3% chegam a esse patamar (Minayo & Souza, 2003).

A investigação das despesas mensais foi realizada para o grupo dos
policiais militares como um todo. Percebemos que os itens com os quais
esses profissionais mais gastam (acima de R$ 500) são: prestações e dívidas,
alimentação e moradia. Houve um elevado percentual que afirmou não
efetuar gastos com educação e medicamentos (Gráfico 10). No entanto,
quase 80% dizem gastar até R$ 200 com medicamentos e 71,5% despendem
esse mesmo valor com transporte ou combustíveis. A alimentação é
responsável por uma despesa de R$ 201 a R$ 500 para 61,3% deles. Os
policiais civis do Rio de Janeiro também declararam gastar até R$ 200 com
transportes, combustíveis e medicamentos (Minayo & Souza, 2003).

Gráfico 10 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo itens de gastos da
renda familiar
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Em resumo, os militares oficiais, suboficiais e sargentos diferem
estatisticamente dos cabos e soldados em todos os itens descritos a seguir.
No grupo dos não-oficiais:

É menor a participação do sexo feminino;
Existe maior quantidade de jovens;
A escolaridade é mais baixa;
É menor o número de negros ou pardos;
Existem mais solteiros;
O número de filhos é menor;
O número dos que professam algum tipo de religião é menor;
O salário é menor;
Fazem menos descontos em folha de salário;
Maior número deles necessita da contribuição de outras pessoas
para completar a renda familiar.

Conforme podemos concluir, em quase todos os itens tratados neste
perfil comparativo, os cabos e soldados ficam em desvantagem em relação
aos oficiais e suboficiais. Entre os aspectos mais relevantes, destacamos a
questão dos baixos salários de uma grande maioria e a existência de elevado
percentual de cabos e soldados com menos de dez anos de corporação,
indicando, possivelmente, uma elevada rotatividade dos servidores de mais
baixa patente. É importante assinalar que, segundo critérios da corporação,
os soldados com mais de dez anos na instituição sobem na carreira.

Sobre o perfil da mulher policial, assinalamos que a maioria está
designada para atividades internas, burocráticas ou para o setor Saúde.
Importante estudo de Bárbara Musumeci Soares e Leonarda Musumeci
(2005), denominado Mulheres Policiais, discute a presença feminina na
corporação em uma perspectiva socio-histórica. Essas autoras ressaltam que,
a não ser no início de sua incorporação na categoria, em 1981, quando
conformavam uma companhia e atuavam com forte presença no controle do
trânsito urbano, a força específica das mulheres ficou diluída pelas unidades
e batalhões.

O que depende dos relatos de homens e mulheres, praças ou policiais,
é que a imagem e, portanto, o lugar institucional das mulheres, ainda não
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encontrou uma versão hegemônica. Em parte pela ausência de uma política
que lhes atribua um papel definido – e a unificação dos quadros, nesses
termos, só contribuiu para acentuar as ambigüidades –, em parte pelo fato
de o lento processo de absorção ser movido por forças, imagens e aspirações
conflitantes e contraditórias (Soares & Musumeci, 2005).




