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A jornada de trabalho do policial militar se inicia com a leitura da
ordem do dia, rito matinal realizado no interior das unidades. Silenciosos
e em forma, esses profissionais ouvem a divulgação de suas escalas de serviço
e advertências. Recebem orientação para a ação específica e são lembrados
do modo como devem atender aos cidadãos, às vítimas de acidentes, aos
transgressores e a outros que necessitem de seus serviços.

Essa ordem do dia constitui-se de discursos estruturados de forma
unilateral e hierárquica. Seu pronunciamento reafirma normas disciplinares
e impede que os policiais das patentes mais baixas discutam, de maneira
franca e aberta, questões concretas que lhes dizem respeito, como é o caso
de dificuldades no cumprimento das ordens, problemas encontrados nas
rondas com seus equipamentos e em outras situações.

Logo após esse ritual, os servidores se encaminham para suas
atividades, de acordo com um cronograma de trabalho com horários e escalas
devidamente estabelecidos, dentro da especificidade das atividades previstas.

Aos oficiais cabe a gestão da corporação. Aos policiais que atuam
na ponta estão reservadas as intercorrências do serviço cotidiano. Isso os
leva a vivenciar momentos de grande insegurança no desempenho de suas
atribuições, já que a realidade de seu trabalho freqüentemente entra em
conflito com as normas disciplinares. Muniz (1999) conta em seu estudo
que, acompanhando rondas, pôde observar o receio dos jovens policiais em
adotar qualquer alternativa diferente da que lhes foi ensinada para solução
dos conflitos que vivenciavam. Sua preocupação diante de um problema
concreto era sempre a mesma: “o oficial superior falou somente sobre o que
não pode e não determinou o que pode ser feito” (Muniz, 1999: 129).
Aqui também é importante repetir que o tema ‘resolução de conflitos’ é
pouco abordado na formação inicial e posterior desses policiais.

Jornada de Trabalho
6
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Indagamos os policiais sobre a qualidade das ordens que recebem, e
apenas 41,8% dos oficiais, suboficiais e sargentos e 37,9% dos cabos
e soldados afirmam que lhes são dados comandos claros para realizar suas
atividades. É relevante que 5,4% e 4,9% deles, respectivamente, tenham
dito que nunca receberam diretrizes claras. No setor administrativo, os
oficiais, suboficiais e sargentos (5,2%), mais que os cabos e soldados (1,7%),
afirmaram que as ordens recebidas nunca são claras (p=0,000).

Quando a disciplina militar não é capaz de oferecer orientações
efetivas sobre como agir nas situações reais, ela acaba por ser um fator de
restrição das possibilidades adequadas e criativas de intervenção, encorajando
o indesejável, ou seja, as transgressões. Indagados sobre a necessidade de
modificar as ordens que recebem para conseguir realizar suas atividades, as
respostas ‘sempre, quase sempre e às vezes’ ocorreram por parte de 72,1%
dos oficiais, suboficiais e sargentos e de 74% dos cabos e soldados. O mesmo
tipo de respostas também foi encontrado, em grandes proporções, entre os
que atuam no setor operacional: 74,8% dos oficiais, suboficiais e sargentos
e 75,9% dos cabos e soldados (p=0,000). Entre os policiais do estrato
administrativo, foram 65,9% e 62,6%, respectivamente, os que assim
responderam (p=0,039).

As proporções citadas são maiores que as observadas na corporação
civil, onde 61% afirmaram que precisam modificar as ordens que recebem
para conseguir atuar (Minayo, et al., 2007). No entanto, na Polícia Civil,
o peso da hierarquia não constrange tanto.

Para Muniz (1999), sobretudo os policiais mais experientes nas
atividades ostensivas acabam por recorrer à indisciplina para trabalhar mais
adequadamente, criando-se, assim, uma espécie de cinismo policial. Esse
cinismo é uma reação crítica aos dilemas e às contradições do cotidiano.
Todo policial de ponta aprende com os mais antigos, “com os cascudos”, que
a orientação recebida, na prática, é outra. “De posse do saber prático
que informa que a bomba explode sempre na ponta, os soldados, cabos e
sargentos sabem que, para agir como polícia de verdade, de antemão terão
não só que produzir alguns arranhões no código disciplinar como também
procurar descaracterizar as possíveis indisciplinas” (Muniz, 1999: 130).

Do conjunto dos policiais militares entrevistados, grande parte tem
uma carga horária de quarenta horas semanais. Somente 15,4% dos oficiais,
suboficiais e sargentos e 17,2% dos cabos e soldados trabalham em plantão
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24 por 48 horas. Também é significativa a parcela dos que cumprem o
plantão de 12 por 36 horas (Gráfico 17).

Gráfico 17 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o horário de trabalho
na Polícia

Chama atenção a categoria ‘outro’ preenchida nos questionários, que,
na realidade, está constituída, em sua maioria, pela conjugação de duas escalas
de trabalho e por horários distintos dos listados no Gráfico 17.

Jornada de quarenta horas semanais foi relatada por 62,5% dos
oficiais, suboficiais e sargentos e 39,7% dos cabos e soldados que atuam no
setor administrativo (p=0,000). No grupo operacional, 29,7% dos primeiros
também têm expediente de quarenta horas por semana e, entre os segundos,
a carga horária mais comum (36,1%) é a que se refere a outro tipo de
horário, diferente dos especificados no questionário.

Consideramos muito relevante a informação de que 92,1% dos oficiais,
suboficiais e sargentos e 92,4% dos cabos e soldados, nos últimos meses,
trabalharam ‘muitas vezes’ além do seu horário prescrito nas atividades
policiais. Destacamos o setor operacional como aquele em que os profissionais
têm as mais longas jornadas: 92% dos oficiais, suboficiais e sargentos e
93,7% dos não-oficiais responderam que diariamente trabalham mais do
que o prescrito (p=0,000).
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Entre os motivos apresentados para manterem uma carga horária
real muito mais elevada que a convencional, a maioria indica a ‘convocação
por parte de um superior’, como podemos comprovar no Gráfico 18.

Encontramos parcelas significativas de 70,3% dos oficiais, suboficiais
e sargentos e 73,6% dos cabos e soldados que atuam na linha de frente, ou
seja, pertencem ao setor operacional e, estatisticamente, diferem dos que
estão lotados no setor administrativo (p=0,000), fazendo longas jornadas
de trabalho além do tempo prescrito. A segunda razão atribuída por
respectivamente 17,7% e 7,9% dos operacionais para o trabalho extra foi
‘concluir, por vontade própria, uma tarefa importante’.

Gráfico 18 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo razões para o
cumprimento de horas extras

Trinta e quatro por cento dos oficiais, suboficiais e sargentos e 43,2%
dos cabos e soldados afirmaram que ‘muitas vezes ou sempre’ emendam as
jornadas. Também nesse caso o setor em que isso mais ocorre é o operacional,
em que 34,8% dos oficiais, suboficiais e sargentos e 44,8% dos cabos e
soldados mantêm uma carga excessiva de trabalho, com diferença
significativa entre esses cargos (p=0,000). No setor administrativo, as
proporções são de 31,9% e de 33,9%, respectivamente.

Entre os policiais civis, 35,9% responderam que emendam as jornadas
de trabalho sem passar por qualquer descanso entre elas. O setor em que
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isso mais ocorre também é o operacional: 43,9% mantêm uma carga excessiva
de trabalho (Minayo & Souza, 2003), o que, igualmente, coincide com os
servidores da corporação militar.

Aspecto relevante quanto à jornada de ambas as categorias civis e
militares diz respeito ao trabalho em horário noturno, demandado para o
atendimento ao público (Costa, 2004). Estudos mostram que plantões de
24 horas e os que incluem jornadas noturnas provocam forte desgaste físico
e emocional, gerando distúrbios neuropsíquicos, gastrintestinais,
cardiovasculares e, o mais óbvio, alterações do sono. A privação do sono
gera desânimo, fraqueza e insônia. Além de estar associada ao aparecimento
de tremores do corpo, obesidade e envelhecimento precoce, promove
distúrbios psíquicos como descontrole e agressividade (Rotenberg et al.,
2001). Tais fatores se tornam deveras preocupantes quando falamos de
profissionais cujo ofício, por si mesmo, já é uma permanente fonte de tensão.
Um trabalho policial realizado por pessoas fatigadas e com maior propensão
ao descontrole e à agressividade, pela alteração do sono, só torna as situações
que esses servidores devem manejar menos seguras e mais tensas ainda.

No Gráfico 19, há uma noção mais precisa dos períodos de trabalho
noturno realizados por policiais militares. Entre os oficiais, suboficiais e
sargentos, a proporção dos que sempre trabalham das 18 às 6 horas é de
65,2%. Entre os cabos e soldados, a maior parte (63,1%) diz que vem
realizando trabalho noturno há mais de sete meses.

Gráfico 19 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o trabalho noturno na
Polícia
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No setor administrativo, os oficiais, suboficiais e sargentos (54,5%),
mais que os cabos e soldados (15,3%), afirmam ‘sempre’ trabalhar em
período noturno, com diferença significativa entre os cargos (p=0,000).
Entre os operacionais, também são os oficiais, suboficiais e sargentos (69,6%
contra 25,1% dos cabos e soldados) que mais dizem trabalhar ‘sempre’ no
turno da noite, com diferenças estatísticas entre eles (p=0,000).

Na corporação civil, os que mais trabalham ‘sempre’ ou já
trabalharam por mais de um ano em horários noturnos são os operacionais:
79,9% deles, conforme identificado por Minayo e Souza (2003).

A maioria dos policiais militares (75%), nos dois grupos, diz que
suas últimas férias aconteceram há um ano. Trata-se, portanto, de um dado
que mostra a existência de regularidade no estatuto das férias desses
servidores. No entanto, é importante considerar que uma parcela de 11,9%
dos oficiais, suboficiais e sargentos e 7,9% dos cabos e soldados referem
não terem tirado férias há pelo menos três anos (Gráfico 20).

No grupo administrativo, o regime de férias dos cabos e soldados é mais
regular: 79,3% dos que compõem esse grupo contra 71,5% dos oficiais,
suboficiais e sargentos informaram tê-las cumprido no último ano, havendo
diferenças estatísticas significativas entre esses cargos (p=0,000). No grupo
operacional, a situação é inversa, e a regularidade se apresenta maior entre os
oficiais, suboficiais e sargentos: 76,3% contra 74,3% dos não-oficiais (p=0,000).

Gráfico 20 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o tempo que tiraram
férias na Polícia
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Comparando as duas corporações, observamos que os policiais
militares têm um regime de férias mais regular que os civis. Entre os últimos,
apenas 13,1% haviam tirado férias há um ano, à época da pesquisa.
Também é importante ressaltar a diferença entre as duas corporações em
relação a um grupo muito expressivo de policiais civis que nunca tirou
férias (16,4% dos civis versus 2,2% dos militares). A maioria dos policiais
civis (70,5%) afirmou que havia gozado as férias há pelo menos dois ou
três anos. Consideramos, portanto, que nas duas corporações a falta de
regularidade do período de descanso prolongado contribui para o acúmulo
de estresse profissional, com repercussões na saúde pessoal e no desempenho
do trabalho. No entanto, ressaltamos que essa situação é crítica entre os
policiais civis, onde 70,5% estão em situação irregular quanto ao regime de
férias (Minayo, Souza & Constantino, 2007).

Muitos policiais civis e militares utilizam o argumento dos baixos
salários para justificar que não tiram férias para exercer outras atividades
remuneradas, além do trabalho na corporação policial. Em relação ao
exercício dessa outras atividades, com ou sem vínculo empregatício, 51,6%
dos oficiais, suboficiais e sargentos e 61,1% dos cabos e soldados estão
comprometidos. No setor administrativo, isso ocorre entre 50,2% dos
primeiros e 54,3% dos segundos (p=0,009). No grupo operacional, parece
que a situação financeira dos policiais é ainda mais complicada: 52,2%
dos oficiais, suboficiais e sargentos e 62,1% dos cabos e soldados disseram
que precisam realizar outras atividades laborais fora da Polícia para
complementar sua renda (p=0,000). Comparativamente, 55% dos policiais
civis também exercem atividades extras (Minayo & Souza, 2003).

O ramo de atividade que mais emprega policiais militares fora do
seu horário laboral é o de segurança particular (Gráfico 21). No setor
administrativo, os oficiais, suboficiais e sargentos (72,6%), mais que os
cabos e soldados (62,5%), trabalham como seguranças (p=0,000). Já no
operacional ocorre o inverso: os não-oficiais são os que mais fazem trabalho
extra como segurança – 65,7% dos oficiais, suboficiais e sargentos contra
76,7% dos cabos e soldados (p=0,000).

Na Polícia Civil, 32,8% afirmaram exercer atividades fora da
corporação como segurança particular, 6,6% trabalham como comerciante,
2,1% dirigem táxi e 15,5% desempenham outros tipos de tarefa (Minayo,
Souza & Constantino, 2007).
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Gráfico 21 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a atividade fora da
Polícia

Alguns dos policiais entrevistados afirmam que a procura por uma
atividade extra se deve ao fato de receberem o dobro da remuneração da
Polícia por um trabalho de mesma carga horária. Assumem, assim, uma
dupla jornada de trabalho, mas têm a consciência de que isso é prejudicial
à saúde.

A afirmação dos policiais de que fora da corporação ganham mais
por serviços pode ser verdadeira apenas em parte, pois, como refere uma
pesquisa do IBGE (2003) sobre empresas de serviços no Brasil, a média
salarial dos trabalhadores em segurança privada não chega a R$ 700.

Por isso, a opção por fazer o chamado ‘bico’ pode não necessariamente
estar vinculado à remuneração, como afirma Bottari (2005a) em artigo no
qual comenta que a Polícia do Rio de Janeiro está sendo privatizada. Dados
da Delegacia de Segurança Privada (Delesp), da Polícia Federal e dos
sindicatos dos vigilantes e dos empresários do setor revelam que 80% das
cerca de quatrocentas empresas ilegais de segurança no Rio de Janeiro estão
nas mãos de oficiais, suboficiais, sargentos, cabos e soldados da Polícia Militar
e de inspetores e delegados da Polícia Civil. Em uma análise detalhada,
Bottari (2005) sustenta que 20% desse mercado clandestino está nas mãos
de coronéis e delegados: “Hoje há cerca de 60.000 policiais militares, policiais
civis e bombeiros atuando na clandestinidade em seus horários de folga”
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(Bottari, 2005: 15). No segmento legal, a presença das altas patentes é ainda
mais acentuada: das 148 empresas que têm autorização de funcionamento
outorgada pelo Ministério da Justiça no estado do Rio, 50% estão em nome
de policiais militares e de delegados da ativa ou de aposentados e seus parentes.

A participação de oficiais ou delegados em empresas de segurança
oficializadas e registradas é permitida por lei. No entanto, os que estudam
o assunto tendem a fazer restrições a essa prática, mostrando que existe
uma zona cinzenta prejudicial à população que a partir daí se instaura: ela
estimula os policiais de baixa patente a fazerem ‘bico’, cria uma inevitável
promiscuidade entre interesses públicos e privados e privatiza um papel
fundamental do Estado moderno.

Embora no Rio de Janeiro a situação seja agravada, Beato Filho,
Peixoto e Andrade (2004) comentam que, em países como Canadá e
Estados Unidos, a segurança privada já emprega o triplo do efetivo policial.
No Brasil, as empresas legais empregam o dobro e o mercado ilegal, quatro
vezes mais do que todo o sistema de segurança pública.

O tempo dedicado a atividades extras atinge, em média, mais de
vinte horas por semana para 51,3% dos oficiais, suboficiais e sargentos e
para 55,3% dos cabos e soldados. Uma parcela de 37,7% dos oficiais
executam os trabalhos fora da corporação no período diurno (das 6 às 18
horas) e 40,7% dos não-oficiais alternam essas atividades em períodos diurno
e noturno. No grupo administrativo, os que se dedicam a atividades extras
por mais de vinte horas semanais são 52,7% dos oficiais, suboficiais e
sargentos e 43,3% dos cabos e soldados, com diferença estatisticamente
significativa entre esses cargos (p=0,000). Já no setor operacional, essas
proporções chegam a 50,7% e 56,9%, respectivamente (p=0,000).

A remuneração recebida pelo trabalho realizado fora da Polícia
complementa a renda mensal e chega a ser superior ao que o militar recebe
na corporação apenas para 44,8% dos cabos e soldados. Entre os oficiais e
suboficiais, o valor recebido pela atividade extra é menor que o da Polícia
Militar para 45,6% deles (p=0,000).

Considerando os estratos tanto no grupo administrativo como no
operacional, a maioria dos oficiais afirma que recebe menos pelas
atividades extras que o valor pago pela Polícia e, para os cabos e soldados,
tais atividades garantem aporte financeiro maior do que o que eles recebem
pelo trabalho na corporação.
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Para ambas as categorias, civis e militares, a jornada dos operacionais
é a mais pesada e mais penosa, pois inclui plantões noturnos. De todo
modo, a jornada dos outros setores também não é suave, já que se realiza,
em grande parte, por plantões.

Ao observar a dinâmica real em que se desenvolve a jornada de
trabalho dos policiais militares, entendemos que são necessárias medidas
gerenciais que dêem outros rumos ao cotidiano do desempenho das
atividades. A atenção às necessidades físicas, sociais e emocionais desses
servidores públicos é, com certeza, primordial para garantir melhor
qualidade de vida para a categoria e para suas famílias. Em conseqüência,
os que têm a missão de manter a segurança pública terão a possibilidade de
prestar um serviço mais adequado e eficaz.




