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Nesta parte, pretendemos analisar como as condições e a qualidade
de vida, em suas diversas expressões – interação entre trabalho e mundo
social, condições socioeconômicas e ambientais, moradia, acesso à saúde e
educação, hábitos alimentares e hábitos culturais –, são conjugadas no
cotidiano dos policiais militares.

O termo ‘condições de vida’ integra um campo semântico que tem
seus limites nos conceitos de produção de bens e serviços e reprodução da
vida. Em um dos seus estudos clássicos, Marx (1983) evidencia que existe
uma relação intrínseca e dialética entre as esferas de produção, de
distribuição, de consumo e de reprodução não só de bens materiais, como
da vida social, embora cada uma dessas esferas tenha sua própria lógica.
Observamos essa relação dialética e intrínseca de forma absolutamente
relevante no estudo que apresentamos, reunindo questões objetivas e
subjetivas sobre os policiais militares.

Convencionalmente, condições de vida, no seu estado de
operacionalização, dizem respeito à renda familiar, à posse e ao tipo de
moradia (se nela há água encanada e banheiros, por exemplo), posse
de bens materiais (como propriedade de vários tipos de equipamentos
domésticos), práticas de consumo (incluindo tipos de alimentos), acesso à
educação, a serviços de saúde e a transportes. Desde o final do século XX,
variáveis e indicadores ambientais e socioambientais vêm sendo introduzidos
nas pesquisas sociais sobre condições de vida.

O termo ‘qualidade de vida’ traz consigo uma forte conotação de
valor, ao atribuir prioridades a alguns aspectos da existência. Trata-se
de uma noção eminentemente humana, subjetiva e polissêmica que tem
sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa,
social e ambiental e ao próprio sentido da existência. O termo, que abrange
muitos significados, reflete conhecimentos, experiências, valores de indivíduos
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e coletividades que a ele se reportam, variando de acordo com o processo
histórico, a cultura e as classes e estratificações sociais. Isso quer dizer que,
em determinado momento de seu desenvolvimento econômico, social e
tecnológico, uma sociedade específica tem parâmetros de qualidade de vida
diferentes de outra sociedade em outra etapa histórica. Do ponto de vista
cultural, significa que valores e necessidades são construídos e hierarquizados
de forma específica por cada povo, revelando-se, nesse particular, suas
tradições. Por fim, no que concerne às classes, as concepções de bem-estar
também são estratificadas, diferenciando-se por segmentos sociais, embora
devamos ressaltar que a idéia hegemônica de qualidade de vida é sempre
estabelecida pelas camadas dominantes de uma sociedade.

Se analisarmos o desenvolvimento desse tema no mundo
contemporâneo, encontraremos, de um lado, a ideologia de qualidade de
vida da sociedade ocidental rica e balizada por um determinado conjunto de
valores. Esses valores, do ponto de vista hegemônico, podem ser resumidos
em um conjunto de aspirações, como a de acesso a prazer, boa mesa, moda,
utilidades domésticas, viagens, carros, televisão, computador, uso de tecnologias
que facilitam o trabalho fora e dentro de casa, arte e cultura.

De outro lado, existem os códigos dos direitos humanos universais
que colocam como parâmetro, para todas as sociedades, a exigência de que
cada pessoa tenha condições de satisfazer as suas necessidades mais
elementares. Esses requerimentos podem ser resumidos no acesso à
alimentação, à água potável, à habitação, ao trabalho, à saúde e ao lazer –
elementos materiais que têm como referência noções relativas de conforto,
bem-estar e realização individual e coletiva. Na sociedade ocidental
contemporânea, por exemplo, desemprego, exclusão social e violência são,
de forma objetiva, considerados situações de negação da qualidade de vida
humana (Minayo, Hartz & Buss, 2000).

Assim, a noção que aqui nos concerne, em seu sentido mais geral, diz
respeito: a condições, situações e estilos de vida; a idéias de desenvolvimento
sustentável e ecologia humana; ao campo da democracia, do desenvolvimento
e dos direitos humanos e sociais.

Propomos, pois, que a noção de ‘qualidade de vida’ signifique o padrão
que a própria sociedade determina e se mobiliza para conquistar por meio de
políticas públicas e sociais que induzem e norteiam o desenvolvimento humano
e as mudanças positivas no modo, nas condições e nos estilos de vida (Minayo,
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Hartz & Buss, 2000). Mas entendemos que também existe um forte sentido
subjetivo nessa noção que diz respeito às escolhas individuais e aos valores a
elas atribuídos, de tal forma que cada pessoa tenha condições de responder
como sente e define a qualidade de sua vida.

Hoje, existem muitos estudos e propostas que tentam criar indicadores
e estabelecer parâmetros para operacionalizar a noção em pauta, visando a
intervenções sociais. O mais universal desses instrumentos é o chamado
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), desenvolvido por Amartya
Sen (2000), que serve de referência para a comparação sobre qualidade
de vida entre um grande número de países. Criado para deslocar o debate
sobre desenvolvimento como crescimento econômico e assim incluir uma
visão mais abrangente, este índice mede nível de renda, saúde, educação e
longevidade das sociedades onde ele é adotado.

No Brasil, foram desenvolvidos outros instrumentos mais complexos,
que entram em sintonia fina para medir as desigualdades, as heterogeneidades
e as estratificações existentes no nível das microrrealidades municipais, estaduais
e do país como um todo. É o caso do Índice de Condições de Vida (ICV),
que trabalha com vinte indicadores (Ipea/IBGE/FJP/Pnud, 1998). Temos
também o exemplo do Índice de Qualidade de Vida (IQV), criado para
avaliar a situação da capital de São Paulo. Esse dispositivo mede, além dos
aspectos objetivos, fatores de natureza subjetiva (Índice Folha, 1999).

Na verdade, nos últimos trinta anos, o termo ‘qualidade de vida’
vem sendo muito usado na linguagem cotidiana por jornalistas, políticos,
profissionais de diversas áreas e gestores ligados às políticas públicas; assim
como no contexto da pesquisa científica, em diferentes campos do saber,
como a economia, a sociologia, a área da educação, a medicina, a
enfermagem, a psicologia e muitas especialidades do setor saúde (Bowling
& Brazier, 1995; Rogerson, 1995; Minayo, Hartz & Buss, 2000).

Na área científica, vários esforços têm sido feitos por autores que tentam
refinar instrumentos de aferição, buscando mostrar parâmetros
que correspondam ao padrão de desenvolvimento social e tecnológico local e
possam constituir subsídios para propostas de metas de políticas públicas.
O acentuado crescimento de pesquisas que buscam operacionalizar essa noção
nas duas últimas décadas atesta os esforços voltados para o amadurecimento
conceitual e metodológico do seu uso na linguagem científica.
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Nesta parte do livro, trabalhamos com um conjunto de categorias de
indicadores para análises de grupos ou situações sociais, como fez Augusto
(2000). Damos ênfase aos seguintes aspectos da qualidade de vida dos
policiais militares: físicos, concernentes à habitação, ao saneamento, ao
transporte, à alimentação saudável e a outros; de direitos, referentes às
condições sociais, políticas e de cidadania; e subjetivos, a respeito da satisfação
pessoal. Tentamos guiar o presente estudo com base nessa classificação.
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Moradia
Observamos que os oficiais, suboficiais e sargentos, mais do que os

cabos e soldados, têm casa própria já quitada. É importante destacar que
26,2% desses últimos vivem em moradias alugadas, o que deve comprometer
parte considerável de seus rendimentos. Pior situação é vivenciada por um
grupo de 10,6% dos oficiais, suboficiais e sargentos e 15,7% dos não-
oficiais que moram ‘de favor’, como apresentamos no Gráfico 50.

Gráfico 50 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o tipo de casa em que
moram*

*p=0,000
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Constatamos que as condições de moradia dos policiais militares,
particularmente dos cabos e soldados, são piores do que as encontradas
entre os policiais civis. Enquanto mais de 60% dos civis e oficiais militares
possuem casa própria ou a têm em condição de financiamento (Minayo &
Souza, 2003), apenas 50,4% dos não-oficiais encontram-se nestas condições.

No setor administrativo, 67,5% dos oficiais, suboficiais e sargentos
estão em melhor situação em relação aos não-oficiais, pois são os donos das
casas onde moram, mesmo que ainda estejam pagando seu financiamento.
Esse percentual é menor no grupo dos cabos e soldados (54,2%), com
diferença significativa (p=0,000) se comparado aos escalões superiores. É
importante destacar que é duas vezes maior (32,2%) o percentual de cabos
e soldados que moram em casas alugadas em relação aos oficiais, suboficiais
e sargentos (15%).

Para os operacionais, somados os que têm casa quitada e os que
ainda a estão pagando, encontramos 61,2% dos oficiais, suboficiais e
sargentos e 49,7% dos cabos e soldados. O aluguel é uma realidade para
16,4% dos primeiros e para 24,2% dos segundos, e essas diferenças entre
os cargos são estatisticamente significativas (p=0,000).

Se a compararmos com os dados obtidos pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) de 2006, do IBGE (2007), sobre os
domicílios urbanos brasileiros, observamos que a situação dos policiais militares
é bem pior que a da população brasileira e a da região metropolitana do Rio
de Janeiro. Em 2006, 73% dos domicílios brasileiros eram próprios, 18,7%,
alugados e 7,7%, cedidos. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, esses
percentuais atingiram 75,5%, 17,6% e 5,9%, respectivamente.

Acrescentamos que o fato de ter casa própria não garante qualidade
de vida e, possivelmente, parte dos domicílios dos policiais não tem boas
condições de habitabilidade, como demonstram as informações a seguir.

Em relação ao tamanho das casas, 59% dos oficiais, suboficiais e
sargentos e 59,5% dos cabos e soldados afirmam morar em domicílios que
têm de cinco a seis cômodos, o que equivale a divisões como sala, cozinha,
banheiro e dois a três quartos. Entre os administrativos, a média de números
de cômodos entre os oficiais, suboficiais e sargentos é de 5,81, e entre os
não-oficiais é de 5,37, com diferença significativa entre os cargos
(p=0,000). Entre os operacionais, essas médias chegam a 5,58 entre os
oficiais e 5,1 entre os cabos e soldados (p=0,000). Esses percentuais são
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semelhantes aos encontrados entre os policiais civis: 55,6% declararam que
suas residências têm de cinco a seis cômodos (Minayo & Souza, 2003).

O número de pessoas que vivem nas casas varia de três a quatro, o
que corresponde a um casal com um ou dois filhos. Essa é a realidade de
61,5% dos oficiais, suboficiais e sargentos e de 60% dos cabos e soldados.
Tais dados estão muito próximos aos da população brasileira, pois o IBGE
(2006) indica que a média de pessoas por domicílio, calculada para o
Brasil como um todo, é 3,5; para a região Sudeste, 3,3; e para o Rio de
Janeiro, 3,1.

Quando avaliamos por categorias, o número médio de pessoas que
vivem na mesma residência entre os oficiais, suboficiais e sargentos
administrativos é de 3,67, e entre os cabos e soldados chega a 4,41 pessoas
(p=0,000). Entre os operacionais, há 3,83 pessoas em média na casa dos
oficiais, suboficiais e sargentos e 3,53, nas moradias dos não-oficiais
(p=0,005).

Pudemos verificar que, em sua maioria, as condições objetivas de
moradia dos cabos e soldados são piores quando comparadas às dos oficiais,
suboficiais e sargentos. Os primeiros residem com mais freqüência em casas
alugadas, menores e com maior número de pessoas, o que condiz com seus
baixos soldos.

Nas entrevistas e nos grupos focais, soldados e cabos deram relevância
à relação entre os baixos salários quando falaram da questão da precariedade
de suas moradias. E os policiais de todas as patentes se referiram à falta de
assistência habitacional, ressaltando o fato de que boa parte dos que ganham
menos vive em locais considerados perigosos para sua integridade física.
Os gestores e oficiais entrevistados deram muita ênfase à situação de elevado
risco de morrer que soldados e cabos vivenciam, situação potencializada
pelo local da residência. Na pesquisa realizada com os policiais civis, esse
mesmo aspecto foi mencionado como um fator que interfere na qualidade
de vida. Os policiais civis queixavam-se de morar “em locais nos quais
convivem com traficantes, limitando, e mesmo impedindo, sua participação
na vida comunitária” (Minayo & Souza, 2003: 316). Eis alguns
depoimentos das praças, seguidos por falas de oficiais. Seus
pronunciamentos, quando discutíamos questões habitacionais, retornaram
ao conjunto das condições gerais de trabalho, sempre vinculadas à esfera
do seu universo social.
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Queremos que pelo menos dêem valor ao trabalhador policial com salário
digno, escala digna para todos da corporação, o que nos daria possibilidade de
morar num lugar melhor. (Grupo focal com soldados e cabos)

Infelizmente, somos muito cobrados em nossas atividades. Por mais que
façamos, nunca nos dão o valor que merecemos. Trabalhamos muito e somos
mal remunerados. Moramos mal, não temos direito a nada com este
regulamento arcaico que só nos escraviza e só traz revolta à tropa, a ponto de
companheiros chegarem ao suicídio. (Grupo focal com sargentos)

Não fizemos um estudo específico sobre suicídio entre profissionais da
categoria. No entanto, 5,0% dos policiais militares do Rio de Janeiro (contra
3,0% dos policiais civis) já tiveram ideação suicida, o que reflete o mal-estar
e o sofrimento no trabalho que contaminam a sua vida social. Também a
literatura internacional ressalta que os policiais estão entre as categorias que
mais cometem autoviolência (Vena et al., 1986; Kelley, 2005).

Descanso e Lazer
Em relação ao descanso e ao lazer, investigamos os hábitos mais

comuns dos policiais militares. Em geral, as atividades mais citadas foram
‘ficar em casa com a família’, ‘ver televisão’, ‘descansar’ e ‘dormir’.

Constatamos que os cabos e soldados se destacam em relação a
opções de dormir, encontrar amigos, namorar, praticar esportes e ir à
igreja (Gráfico 51). Eles também, em maiores proporções que os oficiais,
suboficiais e sargentos, referiram exercer uma atividade extra, usando,
portanto, seu tempo de folga na Polícia para trabalhar em um segundo
emprego. Isso foi confirmado por dados que apresentamos anteriormente,
mostrando que tal situação ocorre com 61,1% dos cabos e soldados e com
51,6% dos oficiais, suboficiais e sargentos. O fato de usar as folgas também
para dormir é compreensível, pois grande parte desses agentes relatou
trabalhar em horários noturnos há sete meses ou mais (63,1%), conforme
indicado na parte em que analisamos as condições de trabalho.

Foi construída uma variável para analisarmos as especificidades dos
momentos de folga dos militares a partir da questão anterior, classificando
como ‘lazer comunitário’ os itens: viajar, ir ao cinema, passear, ir a bares, ir
a clubes, ir à igreja, praticar esportes e encontrar amigos. Como ‘lazer
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domiciliar’ foram considerados os itens: ler, ver TV, ficar em casa com a
família, ficar sozinho, dormir e descansar. Foi feita uma soma dos itens
relativos aos tipos de lazer, cada um deles valendo um ponto. Consideramos
‘lazer comunitário ou domiciliar’ como um valor ‘baixo’, quando a soma
dos itens foi menor que um; ‘médio’, quando o intervalo foi de dois a
quatro; e ‘alto’, se a pontuação ultrapassou quatro.

Gráfico 51 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo coisas que costumam
fazer nas folgas

p=0,000
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deles contra 50,9% dos não-oficiais – p=0,000) se destacou por dar
prioridade ao lazer domiciliar. A preferência por lazer extradomiciliar entre
os cabos e soldados pode, em parte, ser explicada pelo fato de eles serem
mais jovens que os seus colegas oficiais, suboficiais e sargentos.

Ressaltamos ainda que, no tocante ao lazer nos períodos de folga, as
atividades são coincidentes entre policiais civis (Minayo & Souza 2003) e
militares. Ficar com a família, descansar e ver televisão também foram as
atividades mais freqüentemente mencionadas pelos policiais civis. No entanto,
podemos observar diferenças estatísticas entre as duas corporações, com
significâncias que variam de p<0,000 a 0,018: os policiais militares, mais
que os civis, costumam durante as folgas ir ao cinema, ver TV, ir a festas e à
igreja, praticar esportes, encontrar amigos, namorar e dormir. Já os policiais
civis costumam, mais que os militares, viajar, ler, ficar em casa com a família,
ficar sozinhos e descansar (Minayo, Souza & Constantino, 2007).

Na pesquisa qualitativa, os policiais falaram mais da falta de tempo
e espaço para o descanso do que da sensação positiva de estar em seus
domicílios. A ausência de lazer fora de casa foi bastante justificada pelos
baixos soldos. Nos grupos focais, alguns disseram: “Sabe qual é o lazer de
policial? É ficar correndo atrás de bandido! Diversão da gente é correr em
favela! Atrás de bandido! Lazer da gente é esse: é tomar tiro e dar tiro!”.
Muitos deles repetiram que viver em locais de risco muitas vezes implica
compartilhar o local de moradia com pessoas envolvidas em contravenções,
o que dificulta programar qualquer atividade fora de casa.

Os depoimentos a seguir, emitidos por soldados, cabos e sargentos,
evidenciam a dimensão dos sentimentos desses servidores que, ao fazerem
opção por determinado tipo de descanso, não levam em conta apenas gostos
pessoais ou familiares, mas também as condições gerais de existência, marcadas
pelas vivências da profissão. Entre elas, principalmente, destacamos a
exigüidade do tempo, a falta de dinheiro e a possibilidade de serem feridos e
lesionados por delinqüentes: “A questão é a seguinte: quando tem tempo,
não tem dinheiro; e quando tem dinheiro, não tem tempo” e “Para sair,
principalmente com a família, precisa pensar onde 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”.



281

Este último depoimento chama a atenção para o fato de que, apesar
de esses servidores vivenciarem a condição de policial 24 horas por dia, a
realização do trabalho sob a égide institucional lhes oferece muito mais
proteção do que nas situações de descanso ou realizando outras atividades
fora da corporação.




