
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MINAYO, MCS., SOUZA, ER., and CONSTANTINO, P., coords. Indicadores subjetivos de 
qualidade de vida: percepção sobre relações, apoio social e visão de futuro. In: Missão prevenir e 
proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos policiais militares do Rio de Janeiro [online]. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, pp. 283-296. ISBN 978-85-7541-339-5. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parte IV – Condições e qualidade de vida 
15 - Indicadores subjetivos de qualidade de vida: percepção sobre relações, apoio social e visão de 

futuro 
 

Maria Cecília de Souza Minayo  
Edinilsa Ramos de Souza  

Patrícia Constantino  
(coords.) 



283

Investigamos também questões subjetivas, dando ênfase às
representações sobre o conceito de qualidade de vida, às relações interpessoais
e aos apoios sociais que os policiais informam ter e acham importante para
sua existência.

Instados a definir o que consideram ‘qualidade de vida’ em geral, as
respostas dos policiais deram grande importância a questões relacionadas
ao poder aquisitivo, à capacidade de adquirir bens e ao acesso a alguns
serviços privados: pagar as contas, ter plano de saúde para si e para a
família, propiciar escola particular para os filhos e possuir carro. A posse
de um bom carro é o símbolo máximo de status. E se analisarmos a listagem
dos bens materiais associados ao bem-estar, concluímos que ela constitui o
básico de um sonho voltado para o nível intermediário da classe média,
sem maiores ambições de consumo.11

Para falar da qualidade de sua vida, os policiais das duas corporações
construíram associações e identificações por oposição à situação de outros
ou estabelecendo hierarquias dentro dos próprios segmentos institucionais.
Para os policiais civis, o primeiro alvo de comparação são os policiais
militares, que, segundo alguns entrevistados, estão em situação pior quanto
às condições objetivas de vida e melhor quanto à assistência à saúde.

Se você fizer uma comparação, por exemplo, com um policial militar, isso
em relação ao padrão de vida deles que a gente vê, acho que nós somos um
pouquinho mais privilegiados. Na Polícia Militar, acho que existe uma
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15

11 Não estamos nos referindo aqui aos desvios de conduta tão freqüentemente apontados pela
mídia, quando policiais militares – e civis – apresentam um nível de consumo e
enriquecimento absolutamente incompatível com sua profissão e remuneração. Partimos do
princípio de que a maioria dos policiais é honesta e cumpre sua missão constitucional.
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assistência médica um pouco melhor, até pela organização militar. Eles estão
afastados da média do funcionalismo público como um todo. Hoje é inegável
dizer que o Iaserj [Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de
Janeiro] faliu. A verba do Iaserj entrou numa caixa única e a assistência
médica para o policial e para a família do policial acabou sendo deteriorada.

Os policiais militares também consideram que, em termos
qualitativos, sua vida é muito pior do que a dos policiais civis, no Rio de
Janeiro. Tendo o trabalho como referência central, é a partir dele que esses
profissionais produzem comparações entre as duas categorias. Ressaltam
que sua escala de serviço é massacrante, se comparada à dos civis. Além
disso, a vida dos policiais militares que atuam na área operacional é descrita
como de ‘duplo estresse’: do ponto de vista da lógica do ‘combate’ e da
ótica ‘disciplinar ’, porque a investidura militar imputa uma
responsabilidade mais severa a eles do que aos policiais civis. Dizem: “No
primeiro caso, corremos o risco de morrer e no segundo, de ser presos e
receber duras punições”.

Em um único grupo de policiais militares que apresentou aspectos
positivos, os profissionais também expressaram a opinião de que suas
condições de vida não são tão ruins, em comparação com a da população
brasileira pobre, pois têm um emprego que lhes possibilita superar as
dificuldades e obter um padrão de vida razoável. Foi o caso de um batalhão
situado na Zona Sul da cidade, composto por sargentos e subtenentes
envolvidos em atividades administrativas e operacionais.

Uma observação necessária quando analisamos a especificidade do
tema em pauta, na forma como ele é definido pelos próprios policiais militares,
é que, de fato, estamos diante de uma categoria profissional que se considera
em prontidão profissional 24 horas por dia. Isso significa que, para eles,
existe uma simbiose entre condições de produção de serviços e condições de
reprodução da existência. De qualquer ótica que façamos perguntas sobre
a ‘qualidade de sua vida’, eles nos remetem às situações que vivenciam na
prestação dos serviços de segurança. Reiteradamente nos dizem também
que, quando não estão na corporação, ou estão exercendo uma função
como segurança em empresa privada, o seu espírito, mesmo em casa, está
alerta. Um soldado desabafa: “Não há qualidade de vida em meio a tanta
tensão e pressão”. E alguns depoimentos apresentados por profissionais do
círculo das praças dão bem a medida de suas interpretações:
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O cara que trabalha decente prepara a escalinha dele bonitinho, ele vai
complementar esse salário com uma segurança, um ‘bico’, o que vai desgastar
ainda mais o companheiro. Ele vai ficar muito mais extenuado, muito mais cansado,
estressado porque, quando ele estaria no seu dia de folga, tem de completar a sua
renda com um ‘bico’. Daí aumenta mais ainda o nível de estresse.

Não há um parâmetro para estabelecer se [a qualidade de vida] é boa ou
ruim. Na verdade, a gente não tem qualidade de vida. Isso atinge diretamente
a auto-estima, primeiro como policial e depois como soldado. Eu acho que
esse é o primeiro ponto para fazer qualquer outro tipo de análise. O trabalho é
insalubre, os direitos mais elementares como profissionais da Polícia são
negados. Não existe [qualidade de vida]. Então, esse quadro em que nós nos
vemos acaba atingindo diretamente o tipo de serviço que está sendo oferecido
à população. Nós já somos motivo até de chacota dos bandidos.

Mas também os oficiais e gestores são muito críticos e, igualmente,
fazem uma tradução imediata do conceito tendo como referência principal
o universo do trabalho. Eles teceram considerações com base nos parâmetros
objetivos e subjetivos de sua realidade, situando-a no contexto econômico,
social e político do Rio de Janeiro. E os entrevistados de todos os escalões
enunciam expressões de nuances sombrias e visão negativa sobre inúmeros
aspectos pelos quais consideram que os policiais militares não têm uma
vida de boa qualidade e deveriam ser mais bem assistidos.

Os entrevistados, em sua maioria, ressaltaram também como um
ponto negativo de sua vida um sentimento persecutório que os assedia pelo
medo de serem identificados como policiais por algum assaltante ou
delinqüente ou de serem malquistos e menosprezados por onde andam.
Essa situação é respaldada por dados da realidade, segundo os quais mais
da metade dos policiais que morreram ou foram feridos nos últimos cinco
anos foram alvejados fora de seu horário de expediente na corporação, como
já assinalamos anteriormente (Souza & Minayo, 2005).

Assim, por mais que buscássemos dados objetivos sobre qualidade
de vida – e apresentamos informações sobre isso –, tentando fazer uma
separação entre a esfera das atividades profissionais e a rotina cotidiana na
esfera da reprodução social, observamos uma tensão constante entre o espaço
da casa, o da rua e o do trabalho.

Tendo em vista que ‘apoio social’ é o aspecto protetivo mais citado
por estudiosos que trabalham com a questão do estresse policial, investigamos
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esse tema em relação aos “recursos de que esses profissionais dispõem em
situações de necessidade” (Due et al., 1999). É reconhecido também – e já
falamos sobre isso na Parte III – que o ‘apoio social’ pode desempenhar um
papel mediador, contribuindo para manter a saúde e permitindo que as
pessoas lidem melhor com os problemas do dia-a-dia. Pessoas socialmente
mais integradas costumam apresentar menos doenças e ter melhor
prognóstico quando adoecem (Domingues, 2000; Costa & Ludermir, 2005;
Griep et al., 2005).

Muitos estudos sugerem associação inversa entre o nível de ‘apoio
social’ e a ocorrência de sofrimento psíquico, distúrbios psiquiátricos,
problemas nervosos, insônia e consumo de substâncias como cigarro e álcool,
entre outros problemas de saúde (Holahan & Moos, 1981; Frydman, 1981;
Westman & Shirom, 1985; Hanson & Östergren, 1987; Krantz &
Östergren, 2000).

Para fins analíticos, é importante considerar a percepção do indivíduo
sobre o apoio que considera ter. Os efeitos benéficos da integração social
podem ser reconhecidos na sensação de bem-estar, que se relaciona com o
aumento da satisfação com a vida, com a auto-estima e com a diminuição
de sintomas, como ansiedade (Broadhead et al. apud Griep et al., 2003a).

Aplicamos uma escala padronizada para medir o apoio com que os
policiais militares contam nas áreas afetiva, emocional, material, de
informação e de interação social. O Gráfico 52 mostra as respostas, somando-
se os itens ‘sempre’ e ‘quase sempre’ referentes à pergunta ‘Se precisar, com
que freqüência conta com alguém?’ em cada uma das dimensões avaliadas
pela escala.

Em geral, os policiais dos dois grupos responderam que contam mais
freqüentemente com apoio afetivo e de interação social positiva sobretudo
dentro do contexto familiar. Suas respostas também foram bastante freqüentes
para um dos itens referentes ao apoio material, que perguntava se a pessoa
‘conta sempre ou quase sempre com alguém para preparar suas refeições’.

Quando comparamos o grupo dos oficiais, suboficiais e sargentos com
o dos cabos e soldados, ressaltamos que, em geral, a freqüência das respostas
positivas foi maior entre estes do que entre aqueles. Os segundos afirmam ter
mais apoio social, com diferença significativa em todos os itens da escala.
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Em comparação com policiais civis, os não-oficiais evidenciaram
porcentagens semelhantes no que se refere a ‘ter apoio afetivo, material e
interação positiva’. Ao contrário, as porcentagens dos oficiais e suboficiais
foram, em sua maioria, inferiores às dos civis. Em relação a apoio emocional
e de informação, os policiais militares aparecem como muito mais carentes
que os civis (Minayo, Souza & Constantino, 2007).

Gráfico 52 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a condição de contar
sempre ou quase sempre com alguém quando precise

* p=0,000
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Para avaliar a capacidade de discriminação do instrumento de
pesquisa para aferir as dimensões subjacentes à versão original da escala,
realizamos uma análise fatorial. Recorrendo a essa técnica estatística,
analisamos as inter-relações entre as variáveis de forma a agregá-las tanto
quanto possível (Griep et al., 2005). A partir de então, três fatores foram
constituídos: no fator 1, ficou ‘apoio emocional e apoio de informação’,
com alfa de Cronbach de a=0,95; o fator 2 ficou composto pelo ‘apoio
afetivo e apoio de interação social positiva’ mais o item ‘preparar refeições’,
com a=0,93; e, finalmente, o fator 3 foi constituído pelos itens ‘apoio
material’e ‘contar com alguém que o ajude se ficar de cama’, com a=0,83.

Os escores obtidos pelos policiais foram divididos em tercis: no
primeiro ficaram os mais altos; no segundo, os médios; no terceiro, os níveis
mais baixos referentes ao apoio social. Podemos constatar, com base na
Tabela 13, que a maior parte dos policiais militares administrativos obteve
escores incluídos no nível baixo para os dois primeiros fatores: 35,4% dos
oficiais, suboficiais e sargentos e 37,3% dos cabos e soldados no fator 1
(p=0,006). E 34,3% dos primeiros e 38,9% dos segundos, no fator 2
(p=0,006). No fator 3, que corresponde ao item ‘apoio material’ mais
‘contar com alguém que o ajude se ficar de cama’, os policiais dos dois
cargos se incluíram no tercil médio, sendo que os oficiais, suboficiais e
sargentos obtiveram maior freqüência (p=0,000).

No grupo dos operacionais, os maiores percentuais se encontram
nos níveis alto e médio. No fator 1, 42,3% dos oficiais, suboficiais e sargentos
alcançaram o nível alto, enquanto os cabos e soldados, em sua maioria,
permaneceram no nível médio (34,3%), com diferença significativa entre
os cargos (p=0,000). Para o fator 2, que inclui ‘apoio afetivo’ e ‘interação
social positiva’ mais o item ‘alguém para preparar refeições’, os operacionais
obtiveram escores que os incluíram no tercil mais alto: 42,7% dos oficiais,
suboficiais e sargentos e 34,2% dos cabos e soldados (p=0,000). Novamente
no fator 3, os primeiros atingiram tercis alto e médio e os segundos se
concentraram no tercil médio (p=0,000).

Realizamos também a investigação dos escores de apoio social levando
em conta outras características, como as sociodemográficas, de rede social,
de condições de saúde física e mental, tal como é proposto por Griep e
colaboradores (2005).
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Tabela 13 – Distribuição proporcional do apoio social dos policiais militares segundo estratos,
cargos, fatores e tercis

* Fator 1 – Apoio emocional e apoio de informação.

** Fator 2 – Apoio afetivo e de interação social positiva, mais o item alguém para preparar refeições.

*** Fator 3 – Apoio material mais o item contar com alguém que o ajude se ficar de cama.

Seguindo as hipóteses propostas por Griep e colaboradores (2005),
as mulheres, os mais jovens e os indivíduos com maior escolaridade e renda
apresentam, freqüentemente, altos escores de apoio social. Como
evidenciamos na Tabela 14, as chances de os policiais militares com curso
superior completo ou incompleto terem ‘alto apoio material’ foram 2,59
vezes maiores do que as dos que possuem escolaridade mais baixa (IC
95%: 1,29 – 5,22); entre os que possuem pós-graduação, essas chances
são 4,15 vezes maiores (IC 95%: 1,26 – 13,66). Entre os policiais militares
que referiram renda familiar acima de R$ 4.000, as chances de contar com
elevado apoio foram observadas em relação a todos os três fatores
identificados na análise fatorial.

A segunda hipótese de Griep e colaboradores (2005) afirma que
pessoas com maior número de parentes, de amigos íntimos, que são
casadas ou moram com outras pessoas e participam de atividades sociais
em grupo têm mais chance de apresentar altos escores de apoio social.
Domingues (2000) lembra que o grupo familiar e a comunidade composta
por amigos e vizinhos, apesar de todas as dificuldades e contradições, são
lugares naturais de proteção e inclusão social, porque ali as pessoas
encontram companhia, possibilidades de compartilhar confidências, prover
serviços ou obter auxílio em atividades cotidianas.
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Tabela 14 – Associação entre variáveis selecionadas e alto apoio social de policiais militares
nos três fatores da escala

*Odds Ratio
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Nos testes que realizamos com os dados da pesquisa, confirmamos a
hipótese anterior. Entre os casados ou com companheiros, as chances de
contar com alto apoio afetivo e de ter interação social positiva (fator 1) são
maiores que entre os que estão sozinhos (OR 1,67; IC 95%: 1,25 – 2,23)
e também é assim para o fator 3, que diz respeito ao apoio material (OR
1,55; IC 95%: 1,05 – 2,17). Para os que praticam algum tipo de religião,
foram encontrados altos escores de apoio social para os fatores 1 e 2.
A presença de lazer comunitário também foi uma característica associada à
alta chance de obter apoio social, como verificamos na mesma Tabela 14.

Enfim, a terceira hipótese diz que indivíduos com melhor percepção
sobre seu estado de saúde, com menor número de doenças crônicas e que
não apresentam transtornos mentais comuns têm maior chance de contar
com altos escores de apoio social.

Os policiais militares que estão mais satisfeitos com a saúde e os que
não apresentam sintomas de sofrimento psíquico realmente têm mais apoio
social em todas as dimensões investigadas. Essa constatação sugere que o
apoio e a solidariedade promovem bem-estar e vida de qualidade. A boa
situação de saúde física e mental também facilita a convivência em harmonia
e os vários tipos de apoio social, em um círculo virtuoso de bem-estar.

No Gráfico 53, observa-se que a satisfação dos policiais militares
com alguns aspectos da vida foi superior a 80%, tanto para os oficiais e
suboficiais como para os não-oficiais nos itens círculo familiar, vida sexual
e afetiva, educação que recebeu e capacidade de reagir a situações difíceis.
Quando comparamos os dois grupos, entre os cabos e soldados a satisfação
é maior do que entre os oficiais, suboficiais e sargentos nessas questões. Por
sua vez, o segundo grupo apresenta maior grau de satisfação nos seguinte
itens: família, felicidade dos familiares, bairro em que residem, vida social,
vida como um todo, tempo de lazer, padrão de vida e realização profissional.

Observando as respostas emitidas pelos policiais militares, tanto os
administrativos como os operacionais, é possível identificar sua grande
satisfação com a vida familiar, afetiva e sexual. Cerca de 36,8% dos oficiais,
suboficiais e sargentos e 32,2% dos cabos e soldados (p=0,000)
administrativos se queixam do pouco tempo disponível para o lazer e 35,3%
e 15,3% deles, respectivamente (p=0,000), mostram insatisfação com seu
padrão de vida. Entre os operacionais, o menor grau de satisfação ocorre nos
itens tempo para lazer (27% por parte dos oficiais, suboficiais e sargentos e
22,1% dos não-oficiais; p=0,000) e realização profissional (40,7% dos
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oficiais, suboficiais e sargentos e 32,5 dos cabos e soldados; p=0,000).
A Tabela 15 mostra as respostas mais freqüentes dos dois grupos a respeito
dos aspectos pesquisados.

Gráfico 53 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o grau de satisfação
com aspectos da vida

* p=0,000

Há grande concordância entre policiais civis e militares em relação
aos temas de desempenho pessoal, afetivo e familiar (Minayo, Souza &
Constantino, 2007). Os profissionais das duas corporações estão ‘muito
satisfeitos’ ou simplesmente ‘satisfeitos’ com a educação que receberam,
com seu círculo familiar, sua vida afetiva e sexual, e sua capacidade e
habilidades para reagir a situações difíceis. Da mesma forma, os dois grupos
concordam quanto ao item sobre o qual sentem menos satisfação: ‘tempo
disponível para o lazer’. Seria escusado relacionar essa queixa com os
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problemas de carga horária e de dupla jornada, uma vez que a isso nos
referimos nas partes II e III.

Tabela 15 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo principais aspectos de
satisfação com a vida, estratos e cargos

(*) Diferenças estatisticamente significativas entre os cargos, com p variando de 0,000 a 0,005.

Em relação ao futuro, as expectativas de melhoria estão mais presentes
entre os cabos e soldados, quando comparados aos oficiais, suboficiais e
sargentos, em todas as questões propostas neste estudo. É importante dar
relevância ao fato de que ‘a reduzida satisfação com a vida profissional’ e
com o ‘padrão de vida’ não estão impedindo que um grupo significativo de
policiais expresse seu otimismo quanto ao seu futuro (Gráfico 54).

As maiores expectativas dos policiais do setor administrativo se
encontram na melhoria da vida pessoal (75,1% dos oficiais e suboficiais e
79,6% dos não-oficiais; p=0,000) e do padrão de vida (66,9% dos oficiais
e suboficiais e 81,4% dos não-oficiais; p=0,000). Mas também os que atuam
em serviços operacionais esperam que o futuro seja melhor no que se refere a
sua vida pessoal (68,7% dos oficiais e 75,9% dos não-oficiais; p=0,000) e a
sua vida familiar (68,7% dos oficiais e 72,3% dos não-oficiais; p=0,000).

Apesar da pouca satisfação quanto aos aspectos relacionados ao
trabalho, 64% dos oficiais e 45% dos cabos e soldados reconhecem que sua
vida como um todo melhorou depois que entraram na corporação. No Gráfico
55, podemos ter uma idéia, por outro lado, de que há uma boa parcela
insatisfeita com a realização no trabalho e do que isso significa para sua
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realização pessoal. Somando os que consideram que tudo continuou igual e
os que acham que sua situação está pior, encontramos mais da metade dos
soldados e cabos e 36% dos oficiais e suboficiais e sargentos insatisfeitos.

Gráfico 54 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo as expectativas de
melhoria para o futuro

* p=0,000

Gráfico 55 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo situação de vida após
ingresso na Polícia

* p=0,000
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No grupo administrativo, os oficiais, suboficiais e sargentos, mais do
que os cabos e soldados, acham que sua vida melhorou após entrarem para
a Polícia Militar, mas também impressiona o grande percentual de oficiais
que ressalta uma piora em sua situação de vida. Entre os operacionais, os
cabos e soldados, mais que os oficiais, suboficiais e sargentos, também dizem
que sua vida piorou após a entrada na corporação, conforme está exposto
no Gráfico 56.

Apesar de os dados quantitativos serem na maioria dos aspectos mais
positivos do que negativos, quando discutimos nos grupos focais, os policiais
militares referiram que a ‘qualidade de sua vida’ não é boa, utilizando
expressões enfáticas para ressaltar os aspectos negativos, tais como “ruim”,
“difícil”, “muito ruim” ou até “inexistente”. Por isso, resolvemos fazer uma
reflexão qualitativa sobre o conjunto das informações.

Gráfico 56 – Distribuição proporcional dos policiais militares relativa à situação de vida após
ingresso na Polícia, segundo setor

* p=0,000

Tanto os policiais militares como os civis (Minayo & Souza, 2003)
ressaltam a influência do medo e do risco que correm em uma cidade como o
Rio de Janeiro, onde são alvos fáceis de delinqüentes, como fator importante
de prejuízo para a qualidade de sua vida. Como vimos na Parte II, mais da
metade dos policiais em serviço que vão a óbito morrem fora do expediente.

Entrevistas e grupos focais com os policiais civis também revelaram
um nível elevado de insatisfação com as condições gerais de existência, embora
não de forma tão peremptória como na Polícia Militar. Subjetivamente, esses
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profissionais avaliaram, por meio das mais diferentes, contraditórias e
convergentes respostas, que a qualidade de sua vida é “boa”, “melhorou um
pouco”, “está longe do ideal”, “tem muito a melhorar”, “é normal”, “é
razoável”, “não é ruim”, “é sem problema”, “é regular” e “é cheia de
preocupação e de cobrança”. Muitos, porém, da mesma forma que os policiais
militares, se expressaram enfaticamente com expressões negativas, dizendo
que sua vida é “estressante”, “precária”, “ruim” e “péssima”.




