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Todo policial sofre de fadiga, estresse,
e não tem nenhum tipo de acompanhamento.

Se ficarmos doentes, os médicos do Hospital da Polícia
nos tratam como um qualquer e falam que não têm

autonomia para nos dispensar.
Fica tudo a cargo do oficial de dia do batalhão,

que não é médico. É ele quem decide se vamos ou não
para casa. Se ele achar que não, ficamos jogados

no batalhão sem qualquer tipo de conforto,
alojamento ou local de repouso.

Precisamos muito de qualquer tipo de ajuda.
Depoimento de um soldado

“Precisamos muito de qualquer tipo de ajuda.” Esta é uma frase
ouvida freqüentemente. Diversos estudos internacionais e nacionais têm
sido dedicados ao tema que resumimos na palavra ‘estresse’ na carreira do
policial. No caso dos policiais militares do Rio de Janeiro, esse é o problema
mais citado por eles como o que afeta e influencia sua saúde mental. O uso
do termo por eles corresponde ao que teoricamente chamamos de ‘estressores
psicossociais’, ou seja, a valores e circunstâncias do ambiente em que o
indivíduo está inserido, capazes de perturbar seu comportamento normal
ou exacerbar um transtorno psíquico. No entanto, a reflexão que fazemos
neste capítulo envolve um campo semântico bem maior, em que circulam
termos como ‘sofrimento psíquico’, ‘transtornos mentais menores’ e ‘estresse
pós-traumático’, todos eles bastante estudados pela psicologia do trabalho.

O termo ‘transtornos psiquiátricos menores’ é usado para designar
vários tipos de sintomas que traduzem sofrimento. Neste capítulo,
apresentamos resultados da aplicação de uma escala que utiliza essa
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terminologia. Mas também fazemos uso, para análise e compreensão da
situação, de estudos de fundamentação freudiana, como o de Brant e Minayo-
Gomez (2005), segundo os quais o termo ‘sofrimento’ se relaciona com o
perigo e apresenta várias outras manifestações. É o caso da ‘ansiedade’,
que descreve um estado particular de espera ou preparação para uma
situação arriscada, ainda que desconhecida; do ‘temor’, que exige um objeto
definido do qual tenhamos receio; e do ‘susto’, que ocorre quando a pessoa
se depara com um perigo sem estar preparada para enfrentá-lo. Esses autores
entendem que o sofrimento se configura como uma reação, uma manifestação
da insistência em viver sob circunstâncias que, na maioria das vezes, não
são favoráveis. A vida, nesse sentido, é árdua e proporciona sofrimentos
diversos, decepções e tarefas quase impossíveis.

A reflexão de Brant e Minayo-Gomez contribui para entendermos a
situação dos policiais, pois suas falas e expressões revelam um conjunto de
situações e reações contraditórias que relataremos a seguir. Os autores ressaltam:

É importante reconhecer que o sofrimento não tem uma manifestação única
para todos os indivíduos de uma mesma família, cultura ou período histórico.
O que é sofrimento para um, não é, necessariamente, para outro, mesmo quando
submetidos às mesmas condições ambientais adversas. Ou ainda, aquilo que é
sofrimento para alguém, pode ser prazer para outro e vice-versa. Um acontecimento,
como algo capaz de provocar um espanto, em um determinado momento pode
significar sofrimento; em outro, pode ser vivenciado como satisfação. Resta ainda
lembrar que no sofrimento é possível encontrar uma mesclagem de prazer e dor,
simultaneamente. (Brant & Minayo-Gomez, 2004: 215)

O chamado Transtorno de Estresse Pós-Traumático (Tept) é uma
manifestação intensa de ansiedade precipitada por um trauma. O traço
essencial desse transtorno é que seu desenvolvimento está ligado a um
evento traumático de dimensão extrema. Uma fração significativa dos
sobreviventes de experiências traumáticas desenvolve uma constelação
aguda de sintomas de Tept, que pode ser dividida em três grupos:
revivescência do trauma, esquiva ou entorpecimento emocional e
hiperestimulação autonômica. O Tept é diagnosticado se esses sintomas
persistirem por quatro semanas após a ocorrência do trauma e se redundarem
em comprometimento social e ocupacional significativos (Figueira &
Mendlowicz, 2003). Hoje, estudos baseados na prática clínica têm mostrado
que, em lugar de um transtorno de estresse pós-traumático, de etiologia bem



219

definida, muitos indivíduos – inclusive os que estão em situação de guerra –
desenvolvem uma forma de ‘alerta permanente’ que, ao mesmo tempo, provoca
fadiga e é proteção diante do perigo.

Já o estresse ocupacional pode ser definido como um processo em
que o indivíduo percebe demandas do trabalho como estressoras, as quais,
ao excederem sua habilidade de enfrentamento, provocam-lhe reações
negativas. Segundo Paschoal e Tamayo (2004) apud Jex (1998), as
definições de estresse ocupacional dividem-se pela ênfase que conferem a
três aspectos: aos estímulos estressores, ou seja, aos estímulos do ambiente
de trabalho que exigem respostas adaptativas e excedem a habilidade de
enfrentamento por parte dos trabalhadores (coping)8 – estes estímulos são
comumente chamados de estressores organizacionais; às respostas aos eventos
estressores, ou seja, às reações psicológicas, fisiológicas e comportamentais
dos indivíduos expostos a fatores que excedam sua habilidade de
enfrentamento; aos estímulos estressores-respostas, quer dizer, à compreensão
do processo geral e das situações de trabalho em que as demandas têm
impacto sobre os trabalhadores. Essa classificação de Jex (1998) visa a
mostrar que existem, sim, estressores vinculados à organização e aos
contextos, como veremos neste estudo. No entanto, para que o estresse
produza sofrimento e adoecimento, é necessário que a pessoa perceba e
avalie os eventos como estressores. Isso significa que fatores cognitivos têm
um papel central no processo que ocorre entre os estímulos e as respostas do
indivíduo. A ocorrência de um evento potencialmente estressor em uma
organização não quer dizer que ele será percebido da mesma forma por
todos os seus membros, conforme veremos aqui.

Nas teorias que concebem o estresse como categoria mediadora entre
o trabalho e a saúde, há uma grande preocupação com a doença
cardiovascular, por um lado, e, por outro, com o esgotamento e o burnout,9

8 Coping é um termo utilizado para descrever o conjunto de estratégias utilizadas pelas
pessoas para se adequarem às circunstâncias adversas e estressantes.

9 Burnout é o nome dado a uma síndrome desenvolvida por trabalhadores por causa do
estresse no trabalho. Atinge, sobretudo, os do setor de serviços. Seus sintomas são: exaustão
emocional, diminuição do sentimento de realização pessoal e despersonalização. Os
trabalhadores com burnout vivem sob o sentimento de fadiga profunda, redução dos recursos
emocionais para fazer face às dificuldades, percepção de deterioração da autocompetência,
ceticismo, insensibilidade e despreocupação com as pessoas (Borges et al., 2002).
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sendo ambos manifestações diretamente vinculadas ao fenômeno. Entre os
diversos modelos teóricos que assumem esta linha interpretativa, o de Jones
e Fletcher (1996) centra-se no par ‘demandas versus possibilidade de
tomada de decisão’, segundo o qual situações de trabalho em que existam
grandes demandas e estreita margem para o trabalhador atuar e decidir
podem levá-lo ao esgotamento. Ao contrário, alto nível de demanda
combinado com ampla possibilidade de decisão e atuação induzem os
funcionários a menores taxas de esgotamento.

Muitos autores vêm propondo definições mais abrangentes de estresse
laboral. Para Beehr (1998), por exemplo, esse tipo de fenômeno é tão
complexo que não deveria ser tratado como uma variável, mas como uma
área de estudo e prática que se preocupasse com diversas variáveis
interligadas, tais como estímulos do ambiente de trabalho e respostas não
saudáveis de pessoas expostas a eles.

Glowinkowski e Cooper (1987) falam de um conjunto de estressores
que se referem à repetição de tarefas, a pressões de tempo e à sobrecarga.
A sobrecarga de trabalho tem recebido considerável atenção dos
pesquisadores. Esse estressor pode ser quantitativo e qualitativo. A sobrecarga
quantitativa diz respeito ao número excessivo de tarefas além da
disponibilidade do trabalhador. A sobrecarga qualitativa refere-se à
dificuldade do trabalho e ocorre quando as demandas superam as
habilidades e aptidões de quem deve realizá-lo.

Outra categoria de estressores diz respeito ao relacionamento
interpessoal no trabalho entre colegas de mesmo nível hierárquico, superiores,
subordinados e usuários ou clientes. Quando as interações resultam em
conflitos não resolvidos, costumam gerar estresse (Glowinkowski & Cooper,
1987; Jex, 1998). Glowinkowski e Cooper (1987) destacam ainda aspectos
relacionados à falta de estabilidade no trabalho, ao medo de obsolescência
diante das mudanças tecnológicas e às poucas perspectivas de promoções e
crescimento na carreira.

Conforme já foi ressaltado, um indivíduo pode reagir aos estressores
organizacionais de forma diferente de outros e existe uma diversidade de
respostas psicológicas, fisiológicas e comportamentais negativas e positivas.
Geralmente, as reações associadas a estressores são de natureza emocional.
Cooper e Cartwright (2001) comentam que, no futuro, o estudo do estresse
no trabalho poderá ser substituído pelo estudo das emoções no trabalho.
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Muitas respostas psicológicas enfocadas nas investigações sobre estresse
ocupacional realçam o papel negativo da insatisfação, da ansiedade e da
depressão (Paschoal & Tamayo, 2004; Tamayo et al., 2002). Sobretudo, a
falta de possibilidade de expressar o sofrimento (Brant & Minayo-Gomez,
2005) acaba entrando em sinergia com várias formas de adoecimento. Problemas
gastrintestinais, disfunções cardíacas, insônia e irritação, por exemplo, têm sido
assinalados como conseqüências de estressores organizacionais ou estão
vinculados a respostas pessoais a condições adversas de trabalho, como informam
Jones e Kinman (2001) e Kahn e Byosiere (1992).

No caso do estresse laboral nos policiais, mesmo considerando as
diferenciações das experiências dessa categoria nos âmbitos nacionais e
internacionais, podemos observar algumas questões comuns apresentadas
por pesquisas. Por exemplo, um dos aspectos assinalados por Brooks e
Piquero (1998) diz respeito à relação entre tamanho e estilo dos
departamentos policiais e o estresse vivido pelos seus componentes. Esses
autores chamam a atenção, também, para outros fatores correlacionados,
como é o caso do estado civil – os casados apresentam-se mais estressados
do que os solteiros –, etnia e gênero. Em suas conclusões, Brooks e Piquero
(1998) afirmam que o estresse surge, sobretudo, na metade da carreira do
policial, e os dados de nossa pesquisa confirmam essa observação. No caso
dos policiais militares do Rio de Janeiro, de fato o tamanho dos
departamentos não desempenha importante papel na compreensão do seu
estresse, pelo menos este não foi um problema citado pelos agentes.

Em nossas análises, compreendemos que o estresse do profissional
policial tem relação, sobretudo, com a organização hierárquica que faz
pesar muito sobre as chefias decisões categóricas e tira dos subordinados a
possibilidade de criar e decidir. Mas tem relação também com condições
objetivas e subjetivas insatisfatórias de realização do trabalho, com
sentimentos de falta de reconhecimento social e, obviamente, com a
personalidade de cada policial que vive diferentemente as experiências de
prazer e de ansiedade.

Ressaltamos, ainda, que o estresse não expressa somente um efeito
da prática policial. Pode ser considerado, contraditoriamente, um elemento
protetor, uma vez que desencadeia, rapidamente, uma ação reativa e,
portanto, benfazeja. Neste caso, muitos autores utilizam o termo ‘estresse’
para se referirem ao estresse bom, positivo e criativo.
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Estresse e Estado de Alerta Permanente
Oficiais e praças apresentam fatores desencadeantes diferenciados

de estresse: enquanto o estresse pós-traumático aparece de maneira recorrente
na fala dos policiais da tropa (cabos e soldados), os oficiais comentam
sobre um estresse continuado e persistente, decorrente da cobrança da
Secretaria de Segurança, da mídia e das atividades de planejamento das
ações. Relatam que têm uma sensação constante de que nunca alcançam o
que se espera deles, sugerindo, da parte de muitos, uma espécie de burnout.
A pressão interna e externa que, principalmente, os policiais dos batalhões
especiais sofrem, também foi mencionada como fator que afeta sua saúde
tanto física quanto mental. Assim se pronuncia um oficial do Bope:

O policial não pode ter erro. Pelo adestramento que o Bope recebe, com
certeza não podemos ter falhas. E estamos sujeitos a falhas. Existem problemas
como em qualquer outra instituição, existem dificuldades, deficiências. Mas
são pessoas que, mesmo com essas faltas, fazem o que devem fazer. Todas estão
comprometidas com a missão. E o policial sente isso: ‘Só me cobram, só me
exigem!’ É um regime rígido, somos regidos por um estatuto, por uma disciplina.
Isso, na cabeça da pessoa, é complicado. Pode levar à depressão, irritabilidade,
hipertensão, gastrite, cefaléia... E não tem Neosaldina que dê jeito.

Um gestor operacional correlaciona o estresse vivido pelos batalhões à
“paranóia”. Segundo esse chefe, trata-se de um sentimento que vai sendo
construído ao longo do contato direto do policial com os delinqüentes em áreas
de risco: “Na boa gíria, é aquela paranóia de que tem sempre alguém querendo
atingi-lo, sempre tem alguém o perseguindo, e ele [policial] tem de estar sempre
muito atento. O policial não consegue se desligar, tem de redobrar a atenção”.

A mesma situação é narrada por outro comandante de batalhão que
está há vinte anos na corporação:

Eu não consigo me desligar das coisas. Não tenho momentos de tranqüilidade
onde eu possa me desligar dos problemas. Eu não tenho como procurar um
lazer sem estar preocupado com o fato de que alguma coisa possa acontecer
naquele momento. Então eu me sinto dessa maneira... Constantemente ligado
às possibilidades de ser atacado, a qualquer momento. Imagino que algum
assalto vá ocorrer. Eu tenho de estar atento para não ser surpreendido e para
me antecipar e tentar evitar um problema. Então eu acredito que todos os
policiais acabam sentindo isso.
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A psicologia hoje denomina a essa descrita paranóia como um ‘estado
de alerta permanente’, como já definimos. Esse estado dificulta o descanso,
mas se diferencia do chamado estresse pós-traumático, que tem
sintomatologia mais severa.

Para avaliar as condições de saúde mental dos policiais militares,
utilizamos uma escala que afere ‘sofrimento psíquico’ ou os chamados
‘transtornos psiquiátricos menores’. Em um limiar entre a saúde e a doença,
o sofrimento psíquico caracteriza-se fundamentalmente por um mal-estar
inespecífico, com repercussões fisiológicas e psicológicas que podem acarretar
limitações severas no dia-a-dia, podendo transformar-se em doença pela
sua intensidade e cronicidade (Mari & Williams, 1986). As expressões de
sofrimento se apresentam em sintomas psicossomáticos, depressivos e de
ansiedade que podem ser visualizados no Gráfico 37.

Gráfico 37 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o sofrimento psíquico
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É muito relevante que 35,7% dos policiais militares, sem diferenciação
segundo a posição hierárquica, informem vivenciar sofrimento psíquico.
Comparativamente, muito mais membros desse grupo corporativo apresentam
sofrimento psíquico em relação aos 25,8% de policiais civis (p=000).

A análise isolada das questões mostra algumas diferenças pontuais
entre oficiais e não-oficiais. Para ambos os grupos estudados, dormir mal e
sentir-se tenso e agitado são as principais sensações. Para os oficiais, acresce
um sentimento de tristeza permanente, cansaço e dor de cabeça.
O sentimento de tristeza associado à sensação de cansaço e de sono ruim
também aparecem como sintomas de sofrimento psíquico relatado pelos
não-oficiais.

No grupo administrativo, não há distinção nos níveis de sofrimento
psíquico em função da hierarquia profissional (24,9%). Todavia, entre os
operacionais, a distinção é marcante: 40,4% dos oficiais, suboficiais e
sargentos informam sofrimento psíquico, contra 37,3% dos cabos e soldados
(p=000), revelando o que enfatizamos anteriormente como um efeito
cumulativo que reúne sensações de pressão permanente por parte do governo,
da Secretaria de Segurança e das chefias e sentimentos de não-
reconhecimento por parte da sociedade.

Todos os policiais, inclusive os civis, assinalaram que o estresse é
responsável por doenças subjetivas, não visíveis aos olhos do médico, tais
como enxaquecas, dores de estômago e nervosismo, e que, por serem
subjetivas, não são levadas em consideração pelas chefias. Um gestor
operacional considera como um elemento que influi negativamente na saúde
dos policiais a própria desvalorização do seu sofrimento psíquico, o que
ocorre freqüentemente por parte das chefias. Os oficiais consideram que,
no caso dos escalões inferiores, as queixas têm “o intuito de conseguir
dispensa do serviço”, o que nos foi dito por um gestor operacional.

Como já constatamos, o sofrimento físico e o mental não se apresentam
de forma separada. São ambos resultantes do conjunto de situações
vivenciadas no cotidiano do trabalho. Rodrigues (2000), em estudo de
demanda realizado no Hospital Central da Polícia, mostra que 23% das
queixas que levam os profissionais a buscarem ajuda são cefaléia e mal-
estar geral, o que provavelmente tem forte associação com a somatização de
problemas vivenciados no cotidiano: 10,2% são as cefaléias relacionadas à
hipertensão; 15%, problemas dermatológicos; 24%, problemas ortopédicos;
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11%, doenças gastrintestinais; e 10,2%, dor precordial, ansiedade, tensão
e nervosismo. Fora as lesões e os traumas ortopédicos que estão diretamente
ligados à atividade laboral (uso de botas e equipamentos pesados, posições
cansativas por longas horas), como entorses, fraturas e lombalgias, os outros
tipos de sintomas se associam ao mal-estar provocado pela tensão, à quebra
de resistência do sistema imunológico e à sensação permanente de cansaço.

Podemos identificar como facilitadores do sofrimento mental: as
condições e a organização ocupacionais, entre elas a falta de treinamento e
planejamento das atividades; a jornada excessiva de trabalho; o reduzido
tempo para o descanso e lazer; e as precárias condições materiais e técnicas
para o desenvolvimento das atividades. A tudo isso somam-se os baixos
salários e as condições de trabalho inadequadas, já citadas na segunda
parte do trabalho. Em alguns relatos das praças, esses profissionais atribuem
o estresse ao soldo insuficiente. De fato, os depoimentos dos sargentos,
soldados e subtenentes nos revelam o quão estão imbricados condições de
trabalho, saúde e salário. Um soldado assim se exprime:

Se você ganha mal, não pode se alimentar bem. Você utiliza o seu horário de
lazer trabalhando em outra função. Se ganha mal, sofre de estresse porque é
muita conta para pagar. Chega em casa e briga com a mulher. Não pode dar
um ensino bom para o filho. Ganhando pouco, compromete tudo.

A localização do batalhão é tida como um indicador relevante. Assim,
um batalhão situado na Zona Sul do Rio de Janeiro, segundo os relatos
desses policiais, é muito mais visado e controlado pelo olhar da população,
geralmente mais exigente. Isso se traduz em maior estresse cotidiano. Eis o
que nos conta um soldado:

Por exemplo, chega um informe: vão assaltar o morro, vão invadir o quartel.
Eu já fico preocupado, a pressão já sobe mais, está entendendo? Adrenalina,
tensão... Saio daqui, no dia seguinte, arrebentado. Na hora do descanso, deito
ali sobressaltado. Daqui a pouco já levanto, porque eu tenho de tomar remédio.
E os dias vão passando... Quando chega o final do mês, o salário vem desse
tamanhinho. Aí tem de pagar os compromissos. Falta alguma coisa e a fila vai
andando... O condomínio vai aumentando, as mercadorias vão aumentando...
Quando vê, já está no vermelho. Se você quiser ser uma pessoa decente,
honesta, ter um comportamento correto e viver para a família, precisa superar
diversos fatores.
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No contexto da formação da identidade, acrescentamos a baixa
auto-estima relacionada às cobranças por causa da falta de qualidade do
serviço prestado à população. Os agravos emocionais freqüentemente
geram sintomas de depressão, desejo de suicídio e, menos freqüentemente,
síndrome de pânico.

O estresse que resulta em problemas físico-emocionais é também uma
fonte de excitação para a realização do trabalho. Sobretudo, isso ocorre
com os mais jovens e com menos tempo na corporação. Eles gostam do
enfrentamento de risco, segundo depoimentos de alguns gestores, e por isso
têm visão distinta sobre estresse no trabalho. Esse estado de espírito é também
lembrado por um dos gestores entrevistados como necessário para as
atividades de confronto: “Nós precisamos estar preparados para reagir, e só
reage quem estiver estressado”. Ele se refere à prontidão, à tensão e ao
sentimento de alerta que o policial experimenta quando está em missões
operacionais.

Vale lembrar que nem mesmo os que sentem subir a adrenalina nas
situações de risco ficam imunes aos efeitos negativos do estresse no organismo.
Na pesquisa denominada “Mapeamento da vitimização de policiais no Rio
de Janeiro”, as pesquisadoras constataram que “tanto em serviço quanto em
folga, a maioria dos policiais vitimados (94,4%) integrava as patentes mais
baixas, que compõem o círculo das praças” (Muniz & Soares, 1998: 81).

Assim, as narrativas dão conta de que, mesmo quando alguns se
sentem excitados com os confrontos e com muita ‘adrenalina’ para atuar,
uma boa parte das praças vivencia um forte estresse proveniente do trabalho.
Seu sofrimento mental mistura medo, incapacidade de prover as necessidades
básicas familiares por causa dos baixos salários e, em conseqüência,
dificuldade para vivenciar a marca identitária do ‘ethos masculino’ em uma
profissão que, contraditoriamente, apela o tempo todo para o ideal do homem
como provedor e para a contenção das emoções. Assim, o trabalho que tem
eficácia simbólica em garantir as atribuições sociais constitutivas da
identidade masculina é também o que provoca doenças e determina uma
série de limitações morais e físicas, colocando em jogo atributos que
definiriam o homem como trabalhador. Conforme Nardi (1998: 182),
“o conflito que se instala na constituição do ethos masculino que vincula
trabalho a outros atributos e funções morais, tais como ser bom pai, bom
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marido, provedor do lar, forte, honesto, entre outras características”,
é culturalmente marcante.

Diferentemente dos entusiasmados com o risco, existem policiais que
apresentam doenças de fundo emocional, como hipertensão e diabetes,
desenvolvidas no trato com o público e no enfrentamento com a
criminalidade. Estes, ao contrário, no exercício das atividades mais
arriscadas, aumentam em si os efeitos dos chamados sintomas subjetivos e
das somatizações que se expressam, sobretudo, em forma de enxaquecas,
dores de estômago e desânimo. A relação entre o estresse provocado pelo
medo na vida cotidiana dos policiais – que já não têm tanto entusiasmo
com as situações de enfrentamento – pode ser exemplificada com o caso
que nos contou um policial. Ele faltou a um dia de serviço e, de volta a seu
batalhão, foi punido com uma detenção de seis dias: “Tudo bem... Eu
faltei naquele dia porque tive um feeling de que ia morrer. Pelo menos não
morri. Fui preso, mas não morri”.

Seja em uma área de risco por causa da presença de delinqüentes
armados ou, simplesmente, em zonas em que os problemas sociais
permanentemente eclodem, demandando a atenção do policial, sua jornada
de trabalho é considerada estafante. Eis o depoimento de uma praça:

Você, no caso, tem de acompanhar o seguinte: está sentado numa
radiopatrulha às 7 horas da noite e vai sair de dentro dela às 7 horas da
manhã, assistindo, durante essas 12 horas, durante a madrugada, a tudo
quanto é desgraça, mesmo que não seja com você. Mas assistir a tudo quanto
é desgraça não é brincadeira, não! E isso durante anos, não é mole, não! Eu
já acho o policial forte até demais.

É possível que os policiais criem um ‘formação reativa’ à violência e
às mortes violentas de que são testemunhas ou das quais são atores em
confrontos. Uma das expressões dessa situação é comentada por um gestor
operacional: “Há uma carga de anormalidade muito grande que nós
naturalizamos como normal. (...) Eu volto, a viatura toda furada, e eles
rindo. Eles falam assim: ‘Puxa vida! Quase pegou você!’ Ou seja, já
naturalizaram”.

No entanto, o sentimento de banalização da vida não é totalizante.
No depoimento que se segue, outro gestor operacional faz um relato
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pungente de problemas vividos quando trabalhava em um grupamento em
que vários policiais foram feridos e mortos.

Enterrei 13. Um tenente meu levou um tiro na favela do Muquiço e ficou três
semanas desacordado. Quando acordou, não podia falar. Eu fui visitá-lo, porque
eu visitava meus doentes, e ele escreveu uma mensagem para o coronel. E eu me
controlando. Não podia chorar, pois ali eu estou como comandante, mas eu sou
ser humano. Veja só, um garoto com vinte e poucos anos e eu o mandando para
a morte! E eu me controlando. Quando saí da casa dele, desabei [a chorar] na
escada, ninguém estava me vendo. Comandante chora sozinho!

Esse gestor se referiu várias vezes em sua entrevista à solidão daquele
que se encontra no poder e dos sentimentos de angústia e dor que envolve
um cargo de responsabilidade em uma unidade de operações ostensivas.

Outro chefe de batalhão, mostrando-se preocupado com a saúde
integral dos policiais, considera que eles lidam com a aflição e com o estresse
do ser humano e precisam estar bem preparados para não se deixarem
contaminar pelas emoções de quem busca o seu auxílio. Entende ele que a
natureza de seu trabalho gera uma carga de tensão que se refletirá em seu
corpo mediante uma somatização. Ao final da vida, o policial militar terá a
saúde prejudicada, porque lhe foi exigido um desempenho além de seus
limites. Realmente, este problema é constatado por vários estudiosos.

Ao apresentar um problema de ordem psicológica reconhecido pela
chefia, geralmente o policial é colocado em uma atividade-meio ligada à
parte administrativa. Para um gestor operacional, no entanto, “o ideal seria
que o nosso policial tivesse uma avaliação constante, que passasse por uma
bateria de testes psicológicos para ver como está o estado emocional dele”,
e não apenas recebesse uma avaliação definitiva quando já foi totalmente
destruído emocionalmente.

Uma das questões tratadas de forma relevante nas entrevistas e nos
grupos focais é o estresse vivenciado fora dos quartéis. Nesse caso, a área
administrativa não se diferencia da operacional. Um sentimento persecutório
e um estado de alerta aguçado impregnam emocionalmente os policiais,
como relatado nos grupos focais:

Quando o policial sai de noite, não tem mais condução e vai se arriscando
a assalto, a ser reconhecido. (...) Não fica tranqüilo nem na folga, só dentro de
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casa. (...) Para sair, principalmente com a família, precisa pensar aonde pode
ir. Se chegar no lugar errado, na hora errada, e for reconhecido como policial
estando junto da família... Então, tem de ser algo muito estudado.

Imagina um policial que trabalha na área do 3º Batalhão. Tem todas as
favelas. Aqueles bandidos não estão centralizados num só lugar. Então, vamos
supor que você vai para a Barra da Tijuca e um deles te reconhece... Vai para
Copacabana e é reconhecido... O policial que trabalha no serviço externo é
um alvo muito fácil. Ele não pode reconhecer todos eles [os delinqüentes],
mas pode ser reconhecido por um deles. E se acontece alguma coisa com o
policial fora do serviço, ele não recebe a mesma coisa que outros recebem.

Sublinhamos que o sentimento persecutório é diagnosticado por eles
como proveniente de duas fontes. A primeira é interna à corporação e se
traduz pela “cobrança 24 horas por dia” e pela “pressão superior”.
A segunda é externa e pode ser sintetizada nos elementos das falas anteriores.

Terminamos esta reflexão fazendo um quadro comparativo (Tabela 9)
entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, para demonstrar que, em todos os
quesitos – com exceção de um em que praticamente se igualam (ficar nervoso
e tenso) –, a primeira está em desvantagem quanto ao sofrimento mental.

Tabela 9 – Distribuição proporcional dos policiais civis e militares, segundo os sintomas de
sofrimento psíquico que ocorrem atualmente

* p<0,05; ** p<0,005; *** p=0,000

ociuqíspotnemirfosedsamotniS liviC ratiliM

***lamemroD %5,93 %5,35

odatigauoosnet,osovrenes-etneS %8,84 %5,74

***etsirtes-etneS %6,33 %0,93

***odotopmetoodasnaces-etneS %9,42 %5,53

***etnemetneüqerfaçebacedserodetneS %9,42 %3,53

***sairáidsedadivitasausoãçafsitasmocrazilaerarapedadlucifidetneS %5,42 %3,43

***edadilicafmoces-asnaC %2,72 %0,43

***etitepaedatlafmeT %6,9 %6,41
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Tabela 9 – Distribuição proporcional dos policiais civis e militares, segundo os sintomas de
sofrimento psíquico que ocorrem atualmente (continuação)

* p<0,05; ** p<0,005; *** p=0,000

Consumo de Substâncias Tóxicas
Outro fator associado ao estresse profissional e que interfere

negativamente na vida dos trabalhadores é o consumo exagerado de
substâncias tóxicas. Os estudiosos do fenômeno da adição às drogas nos
ensinam que o abuso é muito mais um sintoma do que um problema que
começa e termina em si mesmo. Esse fenômeno se vincula, sobremaneira, à
necessidade que os indivíduos sentem de buscar algum nível de satisfação e
alívio das tensões por meio de estratégias que os afastem da realidade dura
que precisam enfrentar (Freud, 1969; Baptista, 2000; Baptista, Cruz &
Matias, 2003; Schenker & Minayo, 2005). Por isso, muitos autores
consideram o abuso de drogas, lícitas ou ilícitas, como resultante de
problemas e sofrimento psíquicos, embora sempre articulado a questões
de personalidade e tendência a somatizações.

Portanto, não podemos nos admirar que, nas corporações policiais
compostas por profissionais que enfrentam uma vida cotidiana muito dura,
as adições se apresentem de forma contundente, embora freqüentemente
camuflada. Estamos convencidos de que as respostas às perguntas que lhes

ociuqíspotnemirfosedsamotniS liviC ratiliM

*oãtsegidámmeT %6,32 %2,62

***edadilicafmoces-atsussA %2,61 %6,52

*ogamôtseonsievádargasedseõçasnesmeT %8,02 %4,32

***sasiocsalepesseretnioodidrepmeT %4,81 %7,22

***azeralcmocrasnepmeedadlucifidetneS %3,61 %4,22

***)otnemirfosasuaceosonepéohlabarto(oçivresonedadlucifidetneS %4,8 %4,02

***seõsicedramotarapedadlucifidetneS %2,51 %4,91

***soãmsanseromertmeT %1,9 %6,61

emutsocedeuqsiamodarohcmeT %8,21 %6,31

adivanlitúlepapmurahnepmesededzapacnies-etneS %2,33 %8,52

***omitsérpmes,litúniaossepamues-etneS %7,5 %0,9

*adivairpórpamocrabacaedaiédioditmeT %3,3 %0,5
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fizemos sobre consumo de substâncias tóxicas estão subestimadas. Com
certeza, esses profissionais sentiam-se sob restrições morais, sociais e
institucionais quando responderam aos questionários, na medida em que
tratavam de um tema proibido ou até, em alguns casos, de uma ilegalidade
que a corporação deve combater – e não admitir. Consideramos que entre
os policiais militares a subnotificação foi maior do que na Polícia Civil
(Minayo & Souza, 2003). Havia medo de que as respostas pudessem
comprometê-los pessoalmente, já que a hierarquia é rígida. Muitos
suspeitavam de que seus superiores pudessem ter acesso aos questionários,
o que, obviamente, não ocorreu.

Começamos a perguntar pelo uso de cigarros. Sabemos que o consumo
de tabaco está relacionado a vários agravos à saúde, entre eles as doenças
pulmonares e cardiovasculares. Especialmente, esse hábito se associa ao
infarto agudo do miocárdio e ao câncer de pulmão. No entanto, existe um
ardil no uso de cigarro, porque a nicotina nele presente atua no sistema
nervoso central provocando leve sensação de relaxamento, bem-estar e, ao
mesmo tempo, exigindo doses maiores para a satisfação pessoal.

A prevalência do uso do cigarro na corporação é de 19,1%, 68,6%
nunca fumaram, e a proporção dos que não fumam entre os cabos e soldados
é de 78,5%. Ou seja, a distribuição interna do consumo de tabaco é
diferenciada. Cerca de 25,4% dos oficiais, suboficiais e sargentos fumam,
contra 16,5% dos cabos e soldados. A situação de maior risco vinculado ao
consumo de tabaco é relatada pelos oficiais operacionais: 28,4% são
fumantes regulares ou eventuais. Oficiais, suboficiais e sargentos
administrativos (15,5%) e cabos e soldados (22,4%) dos dois setores
apresentam menor prevalência de consumo de cigarros.

Esses dados são, no entanto, inferiores à média do país, onde 32,5%
da população acima de 15 anos fumam, sendo o uso mais intenso,
atualmente, entre a população mais pobre. Uma proporção maior de
oficiais, suboficiais e sargentos (17,2%) também afirma ter parado de
fumar. Com certeza correspondendo ao que está acontecendo na sociedade
brasileira, o consumo de tabaco caiu significativamente entre os jovens.
Desta forma, os riscos provenientes da nicotina estão mais presentes entre
os policiais graduados.

Os resultados dessas informações estão resumidos no Gráfico 38.
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Gráfico 38 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o consumo de tabaco*

* p=0,000

Comparativamente, os policiais civis fumam mais do que os militares,
com uma taxa de prevalência de 23,3% no total da corporação, conforme
assinalamos na Tabela 10.

Tabela 10 – Distribuição proporcional dos policiais civis e militares segundo o consumo de
tabaco*

* p<0,000

Percentual muito elevado de policiais militares, 48% dos oficiais,
suboficiais e sargentos e 44,3% dos cabos e soldados, ingere bebida alcoólica
semanalmente (pelo menos uma vez) ou até diariamente. O uso ocasional se
destaca entre as praças. Perto de 28% dos policiais não bebe ou interrompeu
o consumo de bebidas alcoólicas, o que pode ser visto no Gráfico 39.
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Gráfico 39 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a freqüência de uso de
bebida alcoólica*

* p=0,000

O uso semanal ou diário de bebidas alcoólicas foi mencionado em
proporções mais elevadas por oficiais, suboficiais e sargentos dos setores
administrativos e operacionais, com destaque para estes últimos. Mais
policiais militares (cerca de 27%) informaram que não utilizam bebida
alcoólica ou que já pararam de beber; entre os policiais civis, essa proporção
é de 13,4%. Porém, o uso ocasional de cerca de 25% entre os policiais
militares é mais elevado do que entre os policiais civis, que é de 18,4%.

Outra pergunta que afere consumo de álcool é a que indaga se no
último mês o profissional ficou embriagado alguma vez. Encontramos 14,1%
dos policiais militares que confessaram haver tomado bebida alcoólica até
ficarem embriagados – “de porre”, como disseram –, sem diferenciação por
hierarquia profissional.

Cerca de 17,2% dos oficiais, suboficiais e sargentos do setor operacional
lideram o percentual de profissionais que já ficaram ‘de porre’, seguidos por
14% dos cabos e soldados (p<0,001). Percentuais menores foram
mencionados pelos administrativos, com predomínio dos não-oficiais (12,1%)
em relação aos oficiais, suboficiais e sargentos (8%), com p <0,001.

Comparativamente, mais policiais militares (17,2%) que civis (6%)
já ficaram embriagados, o que significa um quadro mais grave entre os
primeiros. O consumo de álcool pode afetar as habilidades e as ações
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individuais, além de estar associado a brigas, desavenças entre companheiros
e superiores, assim como a acidentes de trânsito e violências intrafamiliares
(Souza & Minayo, 2005).

As informações fornecidas pelos policiais sobre a utilização de outras
substâncias tóxicas no último ano podem ser encontradas no Gráfico 40.
O consumo de tranqüilizantes para acalmar a ansiedade é a principal forma
de ingestão de droga entre os dois grupos, com destaque para os oficiais,
suboficiais e sargentos (13,9%, contra 8,5% dos cabos e soldados).
Os oficiais também consomem mais sedativos e barbitúricos, maconha, cocaína
e substâncias para sentir ‘barato’, como lança-perfume, cola, gasolina, entre
outras. Não-oficiais informam, em maiores proporções, utilização de remédios
para emagrecer e para ficar acordado. E usam substâncias anabolizantes
para aumentar a musculatura ou para lhes dar mais força física.

Gráfico 40 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a utilização de
substâncias psicoativas no último ano

* p=0,000

Algumas diferenciações por setores foram observadas. O uso de
tranqüilizantes, sedativos e barbitúricos foi proporcionalmente mais relatado
por oficiais, suboficiais e sargentos administrativos. Substâncias para sentir
‘barato’, maconha e cocaína predominaram entre oficiais, suboficiais e
sargentos operacionais. No grupo dos soldados e cabos, há maiores
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proporções de uso de remédios para emagrecer (especialmente entre os não-
oficiais operacionais) e anabolizantes (com destaque para os operacionais).

Tranqüilizantes são as únicas substâncias relatadas em maiores
proporções pelos policiais civis. Os policiais militares se destacam por
consumirem significativamente mais todas as outras substâncias, como
remédios para emagrecer ou para se manterem acordados, anabolizantes
para dar força e aumentar a musculatura, sedativos, barbitúricos, maconha,
cocaína e outros. Ressaltamos os baixos percentuais dos que dizem consumir
maconha e cocaína, o que é sugestivo de subnotificação dessas ocorrências.
Em consonância com as estatísticas dos usuários de drogas no Rio de
Janeiro, também entre os policiais militares é baixo o uso de substâncias
tóxicas diretamente injetadas na veia, mencionado por 0,7% dos policiais
militares, sem distinção de hierarquia e de setor. Mesmo que esse uso seja
ínfimo, ainda é mais elevado do que entre os policiais civis (0,05%).

Algumas conseqüências do uso de álcool e outras substâncias
manifestam-se freqüentemente como mediadoras entre os riscos da profissão
e a ansiedade, o que indica a possibilidade de que haja um consumo acima
do informado. Os oficiais, suboficiais e sargentos apresentam em maiores
proporções as conseqüências do consumo de substâncias, se comparados
aos soldados e cabos, em relação a quase todos os comportamentos de risco
investigados, com exceção do envolvimento em acidentes de trânsito, nos
quais os não-oficiais são os primeiros. Ressaltamos também a relevância
das manifestações de agressividade (11,2%) – com o agravante de todos
portarem armas –, independentemente do lugar profissional de cada um, o
que ressalta dificuldades de relações em uma instituição rigidamente
hierarquizada.

O uso de substâncias tóxicas nos ambientes de trabalho também traz
conseqüências para a vida familiar e social dos policiais. Entre os problemas,
eles mesmos assinalam alguns: não-uso de preservativos nas relações sexuais;
aumento dos conflitos no seio das famílias; dificuldades para expressar
emoções e para controlar a agressividade, o que certamente redunda em
violência intrafamiliar. No entanto, outras manifestações nos ambientes
profissionais e fora deles são também assinaladas como relevantes. É o caso
de crises nervosas incontroláveis, absenteísmo no trabalho e outros problemas
de saúde. Algumas dessas informações podem ser observadas no Gráfico 41.
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Gráfico 41 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo as dificuldades
vivenciadas após beber ou usar outras substâncias

* p<0,001

Os policiais do setor operacional se destacam por relatarem, em
maiores proporções, conseqüências do consumo de substâncias tóxicas, o
que indica a vulnerabilidade desse grupo, especialmente no caso dos oficiais.
Conflitos familiares e crises nervosas em casa e no trabalho são mais
freqüentes entre oficiais, suboficiais e sargentos operacionais. Problemas de
saúde, dificuldade nas relações sexuais, omissão no uso de preservativo nas
relações sexuais e absenteísmo no trabalho também são mais comuns entre
oficiais dos dois setores, com maior destaque para os operacionais.

A associação com o uso de substâncias tóxicas, inclusive com o álcool,
mostra que os mais afetados são os oficiais, suboficiais e sargentos do setor
administrativo. Entretanto, em termos gerais, os que mais se envolvem são
os cabos e soldados operacionais.

Manifestações de comportamento agressivo ocorrem igualmente entre
oficiais, suboficiais e sargentos. Todavia, 12,6% dos operacionais e 8,9%
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dos administrativos declararam já ter agido de forma descontrolada após o
uso de substâncias tóxicas. A ingestão de bebida alcoólica ou de outras
drogas para aliviar o estresse do trabalho policial foi relatada principalmente
por oficiais, suboficiais e sargentos, em uma proporção de 23,6%, e menos
por soldados e cabos (18,9% – p= 000).

Quando distinguidos por setor de atividade, oficiais, suboficiais e
sargentos do setor operacional apresentam consumo maior de substâncias
tóxicas para alívio do estresse (26,2%) do que os não-oficiais desse setor
(18,8%). No grupo administrativo, a proporção é de 18,1%. Esses dados
corroboram o maior comprometimento de saúde dos oficiais, suboficiais e
sargentos do setor operacional.

Examinamos as estratégias que os policiais estariam buscando para
interromper o uso de álcool ou outras substâncias. Uma boa proporção
deles diz que está fazendo esforço para isso por conta própria, embora
considere muito difícil se controlar, tendo em vista o contexto de seu trabalho
e de sua vida. Em todos os escalões, as estratégias são similares. Entre os
que tentam parar de usar drogas, a maior parte sinaliza a falta de suporte
institucional para isso. Com baixa freqüência, os policiais buscam entidades
que mantêm o anonimato, como os grupos de ajuda mútua Alcoólicos
Anônimos (AA) e Narcóticos Anônimos (NA), procuram auxílio em
religiões e seitas ou recorrem a profissionais da saúde. No entanto, um
percentual significativo de cabos e soldados assinalou que precisou buscar
hospital de emergência para se desintoxicar. As informações sobre esse
esforço se encontram registradas no Gráfico 42.

As estratégias de interrupção do uso de substâncias mostram-se um
pouco distintas segundo o setor a que os policiais pertencem. A tentativa de
parar de consumir por conta própria e pela busca de ajuda em religiões ou
seitas é maior entre os administrativos e entre os oficiais, suboficiais e sargentos.

Apoio de grupos de ajuda mútua e de profissionais da saúde são as
opções mais utilizadas por oficiais, suboficiais e sargentos dos dois setores.
Já cabos e soldados adictos, possivelmente por ingerirem grande quantidade
de substâncias mais tóxicas quando se drogam, dizem que recorrem a
hospitais de emergência. A iniciativa de busca de apoio diferenciado sugere
uma situação de maior cronicidade entre os oficiais.
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Gráfico 42 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo estratégias usadas
para interromper o consumo de substâncias

* p=0,000

Além de ingerirem mais substâncias tóxicas que os policiais civis, os
policiais militares buscam ajuda para a superação da adição também em
maiores proporções (Minayo & Souza, 2003).

Reflexões sobre Prazer e Sofrimento
no Trabalho de Policial Militar

Dejours (1992) destaca que a erosão da vida mental dos trabalhadores
é útil para se obter um comportamento condicionado favorável à produção.
“O sofrimento mental aparece como intermediário necessário à submissão
do corpo” (1992: 96). Esse sofrimento realça uma funcionalidade expressa
no corpo pelos comportamentos necessários à tarefa. O corpo torna-se dócil,
uma vez que a resistência está diminuída. Diz ainda Dejours (1992: 103):
“O trabalho não causa o sofrimento, é o sofrimento que produz o trabalho”.
Concordamos apenas em parte com esse raciocínio do autor, pois
acreditamos que na escolha da profissão e no desenvolvimento de suas formas
de reação está implicada a subjetividade do trabalhador, que nunca se
moldará completamente ao trabalho como jugo.
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No entanto, concordamos que vários fatores promovem o sofrimento
no trabalho dos policiais militares. De modo geral, o sofrimento físico e
mental é resultante do conjunto de situações vivenciadas no cotidiano de
atividades que têm intenso reflexo na vida social. Em primeiro lugar,
ressaltamos que há uma defasagem entre o que é oficialmente determinado
para sua função e o que a sociedade e a própria organização exigem deles.
A lacuna entre o prescrito e o extra-oficialmente exigido é um fator ou uma
fonte de estresse e de sentimentos conflituosos.

Em segundo lugar, também damos relevância ao fato de que não são
apenas os fatores intrínsecos ao trabalho que prejudicam esses profissionais.
Existe uma associação entre eles, a formação, a ideologia e a maneira de as
forças policiais se posicionarem na sociedade. Guimarães, Torres e Faria
(2005) consideraram importante pesquisar, por exemplo, a aceitação de
valores cívicos por parte dos policiais para analisar o alcance de sua atuação
e seus problemas. Realizaram estudo sobre as ações extrajudiciais e a adesão
ou não de policiais militares aos valores democráticos. Os autores destacam
que a violência e as manifestações de agressividade policial não são
fenômenos isolados ou apenas corporativos. Originam-se de diversos fatores
socialmente contextualizados: cultura de autoritarismo, falhas na formação
e, inclusive, idiossincrasias pessoais.

Em terceiro lugar, chamamos a atenção para o fato de que a mesma
sociedade que, por um lado, pede que o ‘combate ao crime’ seja realizado
duramente, por outro lado constantemente faz severas críticas sobre a atuação
da Polícia. Esse conflito de exigências e outros estressores que fazem parte
do dia-a-dia do policial contribuem para sua maior vulnerabilidade ao
sofrimento psíquico.

Em quarto lugar, a disciplina e a dura hierarquia dentro da corporação
são fontes também de estresse, pois às praças cabe cumprir as ordens que vêm
de seus superiores sem questioná-las, mesmo quando estão envolvidas em
atividades de alto risco. Por sua vez, os oficiais têm de determinar ordens que
seriam muito mais efetivas e afetivamente eficazes se pudessem ser discutidas
por quem está na ponta, realizando ações. As teorias de organização laboral
mais modernas ressaltam isso (Minayo, 2004). O trabalho do policial militar
configura, sem dúvida, um espaço de dominação e submissão do trabalhador,
mediante a hierarquia militar, embora o conflito e as brechas de resistência e
de expressão de subjetividade continuem sempre existindo.
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Quando observamos a literatura internacional sobre a saúde física e
mental dos policiais, encontramos muitas semelhanças em relação tanto ao
sofrimento quanto à profunda associação entre trabalho, vida social, saúde e
problemas de ordem física e psíquica. Estudos de Harpold e Feemster (2002)
sobre a Polícia americana constataram que, do ponto de vista psicológico, os
policiais sob estresse negativo perdem energia ou interesse em vários aspectos
da vida, inclusive o sexual. Cerca de 1% deles chega a pensar em suicídio.
Do ponto de vista comportamental, os policiais referem problemas de bebida
e de fumo, maior susceptibilidade a provocar lesões e abuso físico de esposas,
filhos e companheiros de trabalho. Os autores da pesquisa revelam que,
embora apenas um pequeno percentual apresentasse os problemas citados,
em geral os policiais sofrem 30% mais doenças do coração; cometem três
vezes mais violência contra as esposas; são cinco vezes mais adictos ao álcool;
apresentam cinco vezes mais somatizações; sofrem seis vezes mais de ansiedade
e dez vezes mais de depressão do que a população em geral.

Fortalecendo a nossa hipótese de que existe uma sinergia entre
enfermidades físicas e estresse negativo, um artigo de Cheenan e Van Hasselt
(2003) mostra a confluência de vários fatores que provocam estresse
cumulativo, contribuindo para que os policiais – mais do que a população
comum – sejam acometidos de múltiplos agravos, tais como elevadas taxas
de problemas gastrintestinais, pressão arterial alta, doenças coronárias,
alcoolismo, uso abusivo de drogas, exposição a acidentes, desordem pós-
traumática e muitos outros sintomas transitórios, como pensamentos
intrusivos, dificuldades para dormir, alteração do padrão alimentar e
mudanças nas respostas emocionais. Alguns temas são ressaltados por essa
literatura, como tendência dos policiais a cometerem violência intrafamiliar,
a terem pesadelos e pensamentos intrusivos, a apresentarem hipervigilância
ou estado de alerta permanente e a terem dificuldades para dormir.

Um estudo retrospectivo de mortalidade relacionada ao trabalho de
2.376 policiais americanos empregados em uma região no período de 1950
a 1979, realizado por Vena e colaboradores (1986), revelou elevadas taxas
de suicídio, se comparadas com as de outros empregados municipais (razão
de dois para nove), e elevado risco de neoplasias combinadas (câncer
digestivo e de tecidos linfáticos), arteriosclerose e doenças do coração.

Pesquisa de Paiva e Saraiva (2005) também assinala como relevantes:
excessivo descontrole emocional, doenças físicas associadas a estresse
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ocupacional, alcoolismo, prática de violência doméstica, taxas mais elevadas
de divórcio do que as da população em geral, baixa expectativa de vida e
suicídio. Embora seja necessário assinalar que os autores relativizam seus
dados, dizendo que são ainda escassas as fontes para comparação, esse
parece ser o primeiro estudo que recorre a um instrumento focalizado em
uma escala que mede saúde mental ótima.

Tanto os achados da investigação sobre policiais do Rio de Janeiro
como os estudos americanos citados (Harpold & Feemster, 2002; Vena et al.,
1986; Cheehan & Van Hasselt, 2003) confirmam ainda que os eventos
mais estressantes para os policiais são acompanhar funeral de companheiros,
realizar prisões com violência, conhecer as vítimas de delinqüentes, ouvir
notícias contra eles na mídia, ter chefes com quem não se dão bem, colocar
o trabalho acima de tudo e ter pouco tempo para si e para a família.

Segundo Dejours (1997, 1999), um fator indispensável para que o
sofrimento no trabalho ganhe sentido e se transforme em prazer é o
reconhecimento. Para esse autor (1999: 3), “esta é condição indispensável
no processo de mobilização subjetiva da inteligência e da personalidade
promovida pelo trabalho”. Quando a organização do trabalho impede a
experiência e a autonomia do indivíduo, ou quando não há reconhecimento,
ganha espaço o sofrimento patogênico. Anderson, Litzemberg e Plecas
(2002) consideram, com base em seus estudos, que, além de outras
manifestações, os policiais sofrem de estresse antecipado quando saem para
o trabalho. No limite, é o estresse daquele policial, citado por nós, que
deixa de ir ao trabalho porque intuiu que, se fosse, seria atacado e morto.

Brown e Grover (1998) ainda assinalaram o quanto são perniciosos
para a subjetividade dos policiais os treinamentos que implicam controlar
as emoções, projetar força e autoridade, lidar com incursões em locais de
moradia de risco sem demonstrar emoções e colocar as exigências funcionais
na frente das necessidades pessoais. Segundo esses autores, pesquisas vêm
sugerindo que a inibição e a repressão de emoções podem levar à exacerbação
de sintomas psicopatológicos em seguida à exposição a incidentes estressores.
Ao contrário, uma diminuição de tais sintomas tem sido associada à
disponibilidade de suportes sociais.

Evidenciar os problemas de saúde física e mental dos policiais permite
fornecer subsídios para o estabelecimento de prioridades relacionadas à
promoção da saúde, mecanismos de prevenção de agravos e parâmetros
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para a melhoria da qualidade de sua vida. O controle das situações de
risco, visando à criação de ambientes de trabalho saudáveis, envolve a
caracterização da exposição e quantificação das condições de
vulnerabilidade, a discussão e a definição das alternativas de eliminação
ou controle dos motivos de adoecimento devidos ao trabalho e a
implementação e avaliação das medidas adotadas, segundo o Ministério
da Saúde (Brasil, 2005). Para um processo de promoção e prevenção, a
participação ativa dos profissionais é crucial.

A primeira coisa a ser observada é que nem todos os policiais
submetidos a estresse se tornam cronicamente estressados. Para um grupo
considerável, o estresse ajuda a superar os obstáculos e dá sentido à profissão
e à vida. É por isso que 75% dos policiais civis e 71% dos policiais militares
do Rio de Janeiro disseram que, se tivessem de recomeçar, escolheriam a
mesma profissão, embora, em ambos os casos, os servidores ressaltem um
‘porém’: caso pudessem usufruir de melhores condições de trabalho.

Vários autores como Kelley (2005) assinalam a necessidade de que,
no trabalho com esses servidores, seja buscada uma forma de manejo do
estresse que leve em conta suas estratégias de resiliência. Ressaltam que
atributos pessoais, bom nível de conhecimento dos riscos reais, estratégias
para o fortalecimento emocional e de suporte social podem modificar sua
exposição individual a fatores estressantes. Sublinham que é muito
importante a participação desses trabalhadores nos processos de prevenção
de agravos e promoção de sua saúde. Pois, como reconhecem, a despeito de
toda a sofisticação técnica, apenas os trabalhadores são capazes de informar
sutis diferenças entre o trabalho prescrito e o trabalho real que ajudam a
explicar o adoecimento. São essas brechas que devem ser modificadas para
que se obtenham resultados desejados.

A atividade profissional precisa ser encarada nos dois sentidos: um
lado positivo e libertador, e outro negativo, que provoca muito sofrimento
físico e emocional. A maioria considera seu trabalho como fonte de prazer
e de satisfação – como dizem os oficiais, “os policiais gostam de sentir esse
medo”. Embora sofra pela falta de reconhecimento social, “a verdade é
que o policial ama a Polícia e ama a corporação. É apaixonado pela Polícia
Militar, mas a Polícia Militar não gosta dele. Tanto não gosta que os nossos
governantes não o valorizam”. Possivelmente é esse ânimo elevado em relação
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à missão e à vida profissional o que mantém forte o sentido corporativo e o
prazer no trabalho, acima de todos os riscos.

No caso do sofrimento psíquico, muitos instrumentos têm sido
propostos, embora poucos sejam realmente utilizados para aliviar as tensões
desse grupo de trabalhadores. Um deles é a estratégia de inventariar e
discutir, de forma medida por profissionais competentes, eventos de exposição
cumulativa nas várias ações operacionais estressantes, tais como o ato de
prender agressores violentos, ouvir o testemunho de vítimas de estupro, entre
outros. Outra perspectiva é a mediação também realizada por profissionais
especializados, em relação a atitudes negativas e expressões emocionais
agressivas decorrentes de eventos estressantes.

Para vários estudiosos, está evidente que o suporte de profissionais e
o suporte social são os fatores que mais proporcionam possibilidades de
superação e de melhor enfrentamento das situações. É o caso de Brown e
Grove (1998) e de Kelley (2005), cujos estudos confirmam a importância
dessas estratégias como aporte à superação de eventos traumáticos. Os
suportes social e emocional, quando oferecidos por superiores, supervisores,
colegas de trabalho, familiares ou mesmo por pessoas de fora do trabalho,
são cruciais, ressaltam também Iwata e Suzuki (1997).

Quanto às habilidades pessoais que influenciam o estresse
ocupacional, o estilo de enfrentamento (estilo de coping) do trabalhador
diante dos eventos estressores consiste na principal variável, constituindo
consenso de muitos estudos. Outras variáveis, como um padrão de
comportamento proativo e de auto-estima elevada, são também vistas como
capazes de influenciar o processo de superação do estresse (Jex & Elacqua,
1999; Paschoal & Tamayo, 2004).




