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Propomos aqui algumas conclusões. Mesmo tendo sido fiel ao que
nos foi dito e ouvido, não nos sentimos cômodos em considerar como mais
acertadas as afirmações que aqui serão expressas, nem competentes para
fazer propostas peremptórias. Por isso, solicitamos aos nossos leitores que
tomem as sínteses como sugestões fundamentadas na perspectiva dos próprios
policiais, trianguladas com leituras nacionais e internacionais sobre a
categoria.

Nestas considerações finais, buscamos seguir a lógica que permeou
nossa pesquisa, destacando os três eixos centrais que a constituíram:
condições de trabalho, condições de saúde e qualidade de vida. Destacamos,
inicialmente, o que consideramos mais importante em relação às condições
de trabalho.

Valorização Profissional,
Adesão à Profissão e Insatisfações

No desdobrar deste percurso, aprendemos, fomos surpreendidos por
muitas descobertas e, principalmente, buscamos valorizar a ‘pessoa dos
policiais’, problematizando o conceito de segurança em dois sentidos: público
e pessoal. Definimos no texto que ‘segurança pública’ constitui a garantia
que o Estado oferece aos cidadãos, por meio de organizações próprias,
contra todo o perigo que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida,
da liberdade ou dos direitos de propriedade dos cidadãos, sendo ela a
essência da missão dos policiais e derivada do campo jurídico. Mas, como
cidadãos e trabalhadores, os policiais também têm direito à ‘segurança
pessoal’, conceito que deriva do mundo do trabalho e tem um sentido
normativo e filosófico. Neste caso, o conceito representa a sistematização de
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normas destinadas a prevenir acidentes, quer eliminando condições inseguras
de trabalho, quer prevenindo desastres ocupacionais. Ou seja, cuidando
da segurança pública, os policiais são, também, servidores públicos
protegidos pela Constituição, que lhes assegura o direito à integridade física
e mental no exercício profissional. Todo o trabalho se encaminhou nessa
dialética de valorização do trabalho e do trabalhador.

Nossa hipótese preliminar era de que, sem a adesão da subjetividade
desses agentes, a segurança pública tão almejada nunca passaria de uma
política burocraticamente exercida, o que é ruim para eles e para a população
à qual servem. Assim, chegamos à conclusão de que, no que tange ao
empenho profissional, impera um espírito de corpo bastante forte na
corporação e um amor à profissão que reúne mais de 70% dos profissionais.
A questão é que, mesmo com um nível de coesão tão elevado, existem também
focos de insatisfação, certamente dizem respeito aos 30% que não se sentem
confortáveis na carreira, mas também em vários aspectos identificados com
a profissão. Os principais motivos, já descritos, são aqui relembrados:
frustração e mesmo ressentimento pela falta de reconhecimento dos superiores
e da população; queixas em relação aos salários, às condições e aos
equipamentos pessoais e de realização do trabalho. Embora possamos
concluir que há resistências e descontentamento entre os trabalhadores de
qualquer categoria, as autoridades deveriam levar em conta o que ocorre
com os policiais militares, uma vez que sua satisfação é pré-requisito de
nossa segurança e proteção.

Algumas reivindicações feitas por quase todos os entrevistados são
aqui colocadas como desafios para as autoridades estaduais e para o comando
geral: melhoria dos salários, modificações nas escalas de horário de trabalho,
investimento em mais tecnologia e sua incorporação nos processos de
trabalho, investimento em mudanças de gestão e na formação das pessoas
que administram os bens à disposição da instituição. De todos esses temas,
comentaremos apenas a questão salarial, mesmo que seja uma redundância,
pois este e todos os temas assinalados anteriormente foram analisados nas
partes específicas deste livro. Estudos comparativos mostram que a Polícia
Militar do Rio de Janeiro é muito mais mal paga do que a maioria de suas
congêneres no país. Ora, para um profissional que tem responsabilidades
tão relevantes, o salário, além de mantê-lo, deveria lhe proporcionar
sentimento de orgulho no exercício das atividades. Os baixíssimos salários,
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sobretudo para os que estão nos escalões inferiores, trazem muitas
conseqüências funestas: viver em locais de moradia onde existem quadrilhas
de traficantes que os perseguem ou os aliciam; ter de buscar o chamado
‘bico’, o que interfere em seu descanso e o torna defensor de outros interesses
que não os do Estado e dos cidadãos; experimentar constrangimentos quanto
às suas possibilidades de continuar sua formação, ampliar sua cultura e
desfrutar de lazer. Todos esses pontos foram tratados nas páginas deste livro
sob a ótica desses profissionais.

É Preciso Repensar a Rigidez Hierárquica
em uma Sociedade Plural e Flexível

Outro ponto surgido insistentemente na pesquisa e que precisa ser
considerado como relevante em propostas de transformação organizacional
da Polícia Militar é a questão da hierarquia e da disciplina militar como
essência de sua forma de gestão. Observamos, durante todo este estudo,
que esse tipo de organização das relações de trabalho não é bom nem para
os subalternos, nem para os oficiais. Na pesquisa, não só soldados, praças
e sargentos insistiram fortemente na impropriedade dessa forma de gestão
da corporação, como vários comandantes, ainda que indiretamente,
criticaram o status quo quando se referiram ao ônus da decisão solitária
sobre ações de elevado risco para seu grupo e para a sociedade. As
considerações que faremos a seguir estão de acordo e seguem a mesma linha
de pensamento de Musumeci (2000), em um relatório de estudos sobre a
Polícia Militar já no ano 2000, do qual retiramos as principais idéias.

É inegável que a utilização de métodos importados da disciplina
militar tem efeitos positivos no sentido de promover algum controle sobre
práticas de corrupção, favoritismo pessoal, ingerência política e
estabelecimento de parâmetros para a normalização de comportamentos e
práticas. Tais efeitos, porém, são de curto alcance quando se referem à
qualidade do trabalho que a Polícia ostensiva desenvolve nas ruas. O rigor
que enfatiza a obediência à hierarquia e sua conformidade com as regras
corporativas contrastam fortemente com a precariedade dos instrumentos
de controle e avaliação das atitudes e práticas policiais. Diferentemente do
Exército, que atua em conjunto a partir de ordens centralizadas, a atividade
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da Polícia ostensiva envolve uma quantidade enorme de decisões tomadas
particular ou contingencialmente, cujo controle efetivo exigiria regras
decisórias claras, explícitas e aplicáveis à multiplicidade de situações
enfrentadas cotidianamente.

Ressaltamos que a forma de gestão tradicional acaba, com freqüência,
por produzir efeitos inversos quanto à eficácia e à eficiência desejadas pela
própria corporação. Em estudo de similar importância sobre a Polícia
Militar, Muniz e Soares (1998) listam uma gama de aspectos negligenciados,
sob a capa de competência organizacional, que precisam ser levados em
consideração em projetos de mudança. Reconhecendo com outros autores
que essa corporação “desfruta da imagem de ser a mais organizada das
instituições policiais”, mencionam uma série de problemas práticos que
escapam à rigidez militar. Fazemos nossas as palavras de Jacqueline Muniz:

Precariedade logística; fraca articulação entre as companhias no interior
dos batalhões; ineficiência dos serviços internos responsáveis por essa
articulação; ausência de planejamento; precária estrutura de levantamento,
distribuição e processamento de informações; escalas de trabalho
dessincronizadas; rigidez do regimento interno em vigor (herança obsoleta da
ditadura militar); centralização e padronização ao extremo (até a comida dos
batalhões tem de ser idêntica em todo o estado do Rio); infindáveis
complicações hierárquico-burocráticas enfrentadas a cada passo; pouquíssimo
investimento na qualificação e reciclagem dos policiais de ponta; indigência
dos critérios de avaliação de desempenho, incompatíveis não apenas com a
Polícia comunitária, mas também com as tarefas convencionais e com o conjunto
de atribuições constitucionais da PM. (Muniz, 1999: 203)

Concluímos com uma sugestão que já esboçamos na parte deste livro
que tratou da questão organizacional.12 Um processo de modernização da
gestão se beneficiaria se fosse inspirado em formas contemporâneas de
organização do trabalho, que: exigem não apenas o esforço físico dos
trabalhadores como também sua energia mental; privilegiam o trabalho em

12 É importante ressaltar que o problema da militarização da Polícia não é privilégio do Rio
de Janeiro. É a forma como são organizadas as PM dos estados onde essa situação também
vem sendo discutida. Há também várias polícias latino-americanas organizadas da mesma
forma (Waldmann, 1996; Pascolo, 1997), assim como é a situação da Polícia francesa e
a dos Estados Unidos (Bittner, 2003).
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grupo; diminuem os níveis hierárquicos; concebem a qualidade não como
um controle externo, mas como parte da atividade de cada um; valorizam e
responsabilizam o empregado em qualquer instância; premiam e destacam
o desempenho de cada um e do seu grupo; aproveitam o saber dos
trabalhadores, instituindo estratégias de mudanças internas com base na
experiência individual e coletiva (Antunes, 1999; Alves, 2000).

A superioridade dessa proposta que está vigorando nas empresas
mais avançadas e competitivas do mundo inteiro se deve, em grande parte,
à capacidade de produzir estratégias efetivas para integrar e valorizar a
subjetividade dos trabalhadores, contar com sua criatividade e
responsabilizá-los individual e coletivamente pelo desempenho pessoal e
institucional. Na verdade, não sabemos se a proposta de flexibilização seria
a melhor solução organizacional para a Polícia Militar. No entanto, juntando
nossa palavra com a de Muniz e Soares (1998) e Musumeci (2000),
ressaltamos a necessidade de que a corporação enfrente uma séria discussão
sobre a propriedade de sua estruturação diante das exigências do mundo
contemporâneo e de uma sociedade que deseja uma Polícia bem informada,
bem treinada, flexível e ágil.

Identidade, Imagem, Representações
Durante todo o trabalho, pudemos observar algumas peculiaridades

que têm conseqüências sobre as ações no modo de pensar, de sentir e de ser
dos policiais militares. Ressaltamos, em primeiro lugar, a tendência a
privilegiar como tarefa típica da Polícia o trabalho de confronto e de repressão
direta de delinqüentes, muito mais que a função de prevenir e proteger o
cidadão, tal como expresso claramente na Carta Constitucional de 1988,
onde esta menciona a atividade ostensiva da categoria. Dado o caráter militar
da corporação, o transgressor é geralmente visto como inimigo a combater.
Isso se explica porque o conceito de ‘verdadeiro trabalho policial’,
coletivamente entendido pela maioria deles e também pela população, diz
respeito às atividades repressivas. Como foi fartamente comprovado no
trabalho empírico de Constantino (2006), tais ações permitem à Polícia
Militar apresentar uma produção mensurável dos sucessos obtidos e até
demonstrá-las de forma espetaculosa na mídia.
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Em segundo lugar, observamos uma tradição de fechamento da
Polícia para a sociedade, embora, nos últimos anos, alguns comandantes
tenham sido quase heróicos no esforço de buscar meios de promover a
abertura corporativa, primeiro passo para a democratização. Por causa dessas
características, o próprio Estado tem dificuldade de orientar essa instituição
em que a maioria dos membros resiste bravamente a tudo o que é suscetível
de introduzir a voz dos usuários na sua programação. Por julgar-se tão
diferente, especial e tão acima do que ocorre na sociedade, a Polícia Militar
apresenta dificuldades em introduzir o controle externo de seus atos e em
definir prioridades, objetivos, metas, parcerias e avaliação.

Em terceiro lugar, notamos que, no discurso da categoria, a
responsabilidade pelos problemas que os policiais não conseguem resolver
é sempre atribuída ao ‘outro’: à família ‘em dissolução’, que não consegue
domesticar e dar limites aos jovens; à escola, que é fraca e não educa como
deveria fazer; ao governador, ao secretário de Segurança e às chefias, que
só agem por razões políticas; às comunidades, todas elas corrompidas pelos
criminosos; e ao aparelho judiciário, que é lento e age contra as ações da
Polícia. No caso dos governadores, um dos problemas mais ressaltados pelos
policiais é a ingerência política, que impede a continuidade de ações de
um mandato para outro. Além da descontinuidade, a maioria deles se
ressente da falta de um planejamento competente que traria benefícios para
a segurança pública. Mas, na opinião de muitos entrevistados, as propostas
sérias e duradouras costumam ser freqüentemente trocadas por “ações que
aparecem” para a sociedade e para a mídia. Nesse caso, eles costumam
associar os propósitos dos titulares da pasta de Segurança Pública com os
projetos políticos dos governadores de turno.

Em quarto lugar, e em conseqüência das três primeiras características,
a instituição da Polícia comunitária, que se apresenta para alguns chefes
da corporação como uma estratégia importante de reaproximação entre os
agentes e os cidadãos, é menosprezada pela maioria. O que para alguns
comandantes é visto como o melhor caminho para solucionar os problemas
da pequena delinqüência e para promover a prevenção de crimes, a maioria
dos policiais considera uma forma de trabalho social que deve ser repudiada
como foco de sua atuação. No caso do Rio de Janeiro, a Polícia comunitária
permanece como exceção, e os policiais que trabalham nesse programa –
porque crêem na prevenção – são considerados ‘militantes’ pelos outros e,
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portanto, tidos como marginais ao foco de ação do ‘verdadeiro trabalho
policial’. Além do mais, os resultados da Polícia comunitária são difíceis
de serem avaliados quantitativamente, em virtude da falta de indicadores
específicos. Em conseqüência, não são sancionados positivamente pela
instituição para efeitos de promoção interna ou de carreira policial, ficando
assim desintegrados do conjunto das ações e normas corporativas.

Observamos, como síntese dos problemas assinalados, que a imagem
da maioria dos policiais militares sobre si mesmos reflete sentimentos de
desvalorização institucional e de não-reconhecimento social pelo seu trabalho,
produzindo neles uma identidade que oscila de arrogante a defensiva.
Arrogante, principalmente, por vestirem um uniforme, pelo sentimento
corporativo e por portarem armas. Defensiva, pelo embate permanente com
a opinião pública e com o fato de não ‘darem conta’ de ‘combater a
criminalidade’ e manter a ordem em um Estado com alto nível de insurgência
e de criminalidade. Infelizmente, a visão negativa é mais forte entre os
policiais que estão na linha de frente das atividades ostensivas.

Consideramos também como muito importante o fato de que, na
corporação, seja repensada sua relação com a mídia, a quem os policiais
atribuem a culpa pela falta de reconhecimento da população. Entrevistas
com agentes de todos os escalões revelam que há uma verdadeira
demonização dos meios de comunicação. Quando, ao contrário, um processo
de democratização da Polícia deveria significar uma abertura quase que
ilimitada a essa instituição tão necessária para arejar pensamentos,
comportamentos e ação. Mostramos no estudo que, ao contrário do que
pensam os policiais, pesquisas relatadas nos jornais do estado do Rio de
Janeiro sobre eles e suas atividades revelam considerável percentual
de matérias a seu favor e de suas ações. A aproximação entre mídia e Polícia
só faria bem, com certeza, a ambas as instituições, inclusive porque o bom
jornalismo exigiria o acompanhamento dos problemas e a cobrança de
medidas das autoridades, das quais os policiais também se queixam.

O segundo eixo norteador do nosso trabalho foram as condições de
saúde física e mental dos policiais militares. Tentamos aqui indicar as
principais questões que se destacaram na análise desta parte da pesquisa.
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É Preciso Ampliar o Cuidado com
a Saúde Física dos Policiais

Ficou muito claro no desenvolvimento do estudo que os policiais se
alimentam mal e não se exercitam. Como conseqüência, observamos, no
conjunto, elevados níveis de obesidade, hipertensão e colesterol. Esses, bem
como os demais problemas de que padecem, não têm sido devidamente
contemplados pelos serviços de saúde, tanto da Polícia como da rede pública.
Ressaltamos a insuficiência dos equipamentos e profissionais especializados,
itens que permanecem inalterados numericamente enquanto cresce o efetivo e
o número de seus dependentes. Além da insuficiência, não há disponibilidade
de muitas especialidades necessárias ao cuidado dos problemas de saúde que
apresentam. O atendimento, na maioria dos casos, é moroso, havendo largos
intervalos entre a marcação e a consulta. Finalmente, convém destacar os
relatos reincidentes de que o atendimento nos serviços de saúde da Polícia
prioriza os oficiais em detrimento das praças, que são em número muito maior.

É Preciso Institucionalizar Estratégias
de Apoio Psicológico aos Policiais

Também julgamos urgente destacar, com base nas entrevistas e nas
discussões em grupo, o tema da institucionalização de apoio psicológico
para os policiais que atuam nos confrontos, independentemente dos serviços
de psiquiatria hoje existentes nos equipamentos de saúde. Observamos essa
ausência de cuidado não apenas na Polícia Militar, mas também na Polícia
Civil. Aliás, aparentemente a Polícia Militar estaria em vantagem, pois ela
oferece atendimento psiquiátrico no seu Hospital Central e em alguns
batalhões. No entanto, como vimos nas páginas deste livro, esse tipo de
serviço, sobretudo quando vinculado ao hospital, está voltado para o
atendimento de psicopatologias graves e para o tratamento de alcoolismo
ou dependência de drogas. Outros tipos de atenção a pessoas sob forte
tensão e em estado de sofrimento psíquico são excepcionais e ocorrem quando
estas são encaminhadas pelas chefias. A forma como esse encaminhamento
é feito, no entanto, fere os princípios de independência e confiabilidade
tanto da medicina como de qualquer corrente da psicologia, uma vez que a
permissão para atendimento tem de passar pelo arbítrio de comandantes,
mesmo quando tenha havido indicação médica.



315

Nesta proposta, estamos nos referindo à necessidade em si, premente
e urgente, de que os agentes que atuam em confronto sejam apoiados
profissionalmente. Pensamos que seria importante implantar uma estrutura
institucionalizada e legitimada como política de recursos humanos e que
tivesse a função precípua de minorar o sofrimento psíquico dos agentes.
Sabemos que esse tipo de agravo, se não tratado, pode derivar para patologias
graves, embotamento emocional, naturalização da crueldade, entre outras
conseqüências. Sem dúvida, a sociedade agradeceria por ter uma corporação
mais saudável. Insistimos neste ponto porque muitos gestores disseram
claramente nas entrevistas de campo que o apoio psicológico não constitui
uma prioridade da corporação e nem deles pessoalmente. Alguns desses
são os que, mesmo diante de indicação médica, decidem que seus
subordinados não precisam de atendimento.

O terceiro e último eixo abordado por nossa pesquisa se refere à
qualidade de vida dos policiais. No tocante a esse aspecto, destacamos
somente os pontos que consideramos emblemáticos.

É Preciso Maior Eqüidade na Corporação
Uma reflexão crucial que não poderia faltar nestas conclusões é a

que diz respeito às distintas condições objetivas e subjetivas de vida – nelas
incluídas as características de saúde e de trabalho – em razão dos cargos
que as pessoas ocupam na Polícia. As praças se encontram em pior situação
em praticamente todos os aspectos de vida pesquisados, quando as
comparamos aos oficiais. Portanto, é fundamental pensar em formas de
apoio a esse grupo, uma vez que estão na linha de frente e arriscam suas
vidas em defesa da segurança pública. Um ponto importante seria um plano
de habitação para profissionais desse escalão, que hoje vivem em moradias
precárias e situadas em áreas de alto risco e distantes do local de trabalho.

Segurança é Vida, e não Morte
Por fim, é urgente que nos comovamos com as absurdas taxas de

morte dos policiais e da população civil do estado do Rio de Janeiro,
ressaltando que não existe fatalidade nessa imensa quantidade de perdas
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de vidas que tanto afetam as famílias e a sociedade como um todo. São
absurdas as taxas de mortes entre policiais, mas também é absurda a
quantidade de óbitos de civis, gerados no confronto Polícia versus ‘suspeitos’
e ‘criminosos’. Sob a alegação de que a Polícia está combatendo a
criminalidade, têm sido ceifadas muitas vidas inocentes.

Sobre a vitimização dos policiais, primeiramente devemos sublinhar
que há uma oscilação na série histórica dos últimos dez anos, indicando
que determinados tipos de políticas e estratégias são mais ou menos letais.
Também temos exemplos de países em que a taxa de morte de policiais foi
se reduzindo progressivamente, de acordo com políticas adotadas
especificamente para se atingir essa meta.

Enfim, um dos grandes desafios do Brasil e do Rio de Janeiro, em
particular de sua Polícia Militar, é criar um ambiente e uma cultura de
segurança pública e cidadã, o que certamente tem a ver com a questão
social e com o processo de democratização dos cidadãos e da instituição.
Esse processo inclui, entre outros tipos de iniciativas, estratégias, instrumentos
e tecnologias menos agressivos de controle da violência contra o policial e
por parte deles, da criminalidade e do clima de acirramento de conflitos
sociais. Significa, também, maior abertura da corporação policial, o que
quer dizer sua democratização. Desta maneira, o exercício da segurança
pública se encontrará com os princípios da segurança humana. Deixará de
se transformar em uma profecia de morte da população civil e dos servidores
que têm a obrigação constitucional de manter a ordem e coibir o crime, e
não de matar ou cumprir o destino ou a fatalidade de viver e morrer vítimas
da insegurança social.




