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Apresentação

Este livro apresenta um estudo sobre as condições de trabalho, saúde
e qualidade de vida da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
(PMERJ). É fruto de uma pesquisa empírica que combinou a aplicação
de questionários em uma amostra representativa desses agentes e entrevistas
e grupos focais também representativos de todos os segmentos da categoria.

O principal objetivo da pesquisa que deu origem a esta obra foi
produzir informações estratégicas visando a subsidiar ações dos profissionais,
da corporação e de seus gestores, para adequar a corporação às necessidades
atuais da segurança pública.

Durante os anos 2001 a 2003, a equipe do Centro Latino-Americano
de Estudos de Violência e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Claves/
Fiocruz) realizou um estudo semelhante e detalhado sobre a Polícia Civil
do Rio de Janeiro, cujos resultados se encontram no livro Missão Investigar:
entre o ideal e a realidade de ser policial, coordenado por Maria Cecília de
Souza Minayo e Edinilsa Ramos de Souza.

Quando fizemos o trabalho de campo para produzir a investigação
que redundou no livro citado (entre 2001 e 2002), era nossa intenção
realizar simultaneamente o estudo da Polícia Civil e da Polícia Militar.
Este era um desejo, inclusive, de policiais civis e militares que haviam nos
procurado no Claves, pedindo e sugerindo que investíssemos em uma
pesquisa de suas corporações, uma vez que ninguém havia ainda estudado
a polícia do ponto de vista do policial.

Este espaço seria pequeno para contar as dificuldades que tivemos
para obter êxito nessa empreitada. Somente ao final de 2001, quase um ano
depois de inúmeras tentativas, conseguimos que as autoridades competentes
da Polícia Civil baixassem a guarda e nos consentissem iniciar o trabalho.

Havia nos meios corporativos com os quais nos comunicávamos e
que apoiavam a realização da pesquisa a opinião de que nunca conseguiríamos
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fazer um trabalho de pesquisa com os policiais civis, considerados
indisciplinados para os padrões que regem as autoridades da corporação
militar. Na verdade, não foi fácil a tarefa de convencimento das chefias de
diferentes escalões da Polícia Civil, e cada passo no trabalho de campo tornou-
se uma conquista. Na parte metodológica do livro Missão Investigar, contamos,
por alto, as dificuldades que encontramos. Entre elas, citamos apenas o fato
de ter de ampliar o número de delegacias investigadas, pois havia recusas de
chefias que, assim, fechavam as portas para os contatos com seus outros
profissionais. Ocorreu também muita devolução de questionários em branco
por parte dos policiais sorteados.

A todos os problemas de entrada em campo somamos as dificuldades
próprias às especificidades da atividade investigativa da Polícia Civil quanto
às escalas de trabalho, que freqüentemente eram trocadas sem que fôssemos
avisados, a urgências de atendimento nos dias e horários agendados para
encontros, entre outros motivos que nos impediam de ter acesso a
determinados agentes. No entanto, conseguimos realizar a pesquisa, e
quando apresentamos seus resultados em várias sessões, nas quais tivemos
a presença – somando todas – de quase mil policiais, a esmagadora maioria
ficou muito contente de se ver retratada. Sobretudo, os policiais civis
ressaltavam o fato de que, pela primeira vez, alguma instituição havia se
interessado por eles e não apenas pelos problemas da segurança pública.

Apesar de, desde o início das tentativas para a realização da pesquisa,
termos conseguido um documento oficial de consentimento emanado do
secretário de Segurança Pública, não tivemos acesso à Polícia Militar. Isso
contrariava toda a lógica vigente em dois sentidos: primeiro, a dificuldade
não era mais proveniente da ‘polícia civil desorganizada’ e, segundo, a recusa
do comandante geral a ‘aprovar’ a realização da pesquisa já consentida
pelo secretário de Segurança Pública estava nos dizendo que os princípios
hierárquicos tinham limites, alguns dos quais não poderíamos ultrapassar.
O porquê dessa recusa, tal como nos foi explicitado, importa aos objetivos
deste trabalho. Na ocasião, o comandante da Polícia Militar estava muito
contrariado com informações, dados e opiniões exarados por pesquisadores
que, segundo essa autoridade, eram desabonadores da corporação. Ou seja,
havia um conflito aberto e não resolvido entre pesquisadores e as autoridades
da Polícia Militar, diante do qual se esvaíram nossas possibilidades de realizar
o estudo. Apenas na metade de 2005, também depois de muitas tentativas,
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conseguimos permissão de outro comandante para a pesquisa, no caso um
terceiro que havia sucedido o que contatamos primeiramente. Dessa forma,
este estudo foi realizado de 2005 a 2007.

Julgamos importante assinalar essa situação que, segundo clássicos da
pesquisa empírica (Lévi-Strauss, 1975; Berreman, 1975; Becker, 1994;
Bourdieu, 1972, entre outros), faz parte do contexto e dos resultados da
investigação, para reafirmar aqui algumas características da corporação policial
não só brasileira, mas de todo o mundo: conservadorismo, fechamento para a
sociedade, pessimismo e isolamento das outras instâncias democráticas, tudo
isso contrabalançado por um forte espírito de corpo. Bretas (1997a: 82)
comenta em um texto sobre o que chama de “crise” ou “falência da polícia”:

este conjunto de elementos [citados anteriormente] produz uma visão
preferencialmente negativa do mundo exterior – reflexo do tipo de evento
apresentado [à polícia] diariamente – incluindo aí o sistema legal como
um todo – que lhe deixa escapar delinqüentes que ela poderia pegar com
facilidade se não tivesse que respeitar os limites legais.

Em geral, foi com esse universo bastante reticente e arredio de pessoas
que lidamos durante a pesquisa. Por exemplo, no caso dos grupos focais de
soldados e cabos, muitos demonstravam medo de dizer o que pensavam
sobre os temas sugeridos, o que nos sugere fechamento e censura interna na
instituição. Mas também gostaríamos de ressaltar que encontramos
comandantes, chefes intermediários e agentes de todos os escalões que não
só acolheram e entenderam nossa proposta, como foram importantes
colaboradores para que a investigação acontecesse com sucesso. Buscamos
evidenciar a todos que nosso foco de atenção seria a ‘pessoa do policial’.
Que era desse ponto de vista que trataríamos as condições de seu trabalho
dentro da especificidade do mercado do setor público de serviços, a situação
de sua saúde e também da qualidade de sua vida. Ressaltamos, ainda, que
haveria uma orientação estratégica1 do estudo para que os aspectos
problemáticos levantados por eles fossem tratados como subsídios para
mudanças qualitativas na corporação. Na parte metodológica, detalhamos
melhor o movimento do trabalho de campo.

1 Entende-se aqui por investigação estratégica a que, de acordo com Bulmer (1986) e
Minayo (2000), está voltada para iluminar aspectos da realidade passíveis de intervenção
social ou governamental.
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Depois de termos escrito o livro Missão Investigar, a hipótese que
orientou esta análise é a de que iríamos encontrar uma situação mais
exacerbada de riscos pessoais e coletivos no exercício profissional dos policiais
militares do que no dos policiais civis. Para que pudéssemos produzir
algumas comparações que poderão ser lidas neste livro, utilizamos a mesma
base de instrumentos de coleta de dados para estudar as duas corporações.

Os conceitos centrais desta pesquisa são risco e segurança, trabalho,
saúde e qualidade de vida. Os dois primeiros dizem respeito à condição
intrínseca à profissão de policial. A instituição policial se destaca na
sociedade brasileira pelo seu papel estabelecido no artigo 144 do capítulo
III da Constituição Federal, que trata da segurança pública. À Polícia Militar
cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (§ 5o, art.
144) em nível estadual.

Historicamente, as corporações policiais (no caso brasileiro, a Polícia
Militar e a Polícia Civil) fazem parte do Estado moderno que toma para si
o monopólio da violência, como referem Foucault (1989), Santos (1997)
e outros. Podemos dizer que em todas as duas corporações subsiste um
‘mito de origem’ comum, que se caracteriza pela missão de preservar a
ordem pública como um dos pilares da defesa da sociedade.

Autores como Santos (1997), Bretas (1997a) e Kahn (1997)
analisam as similitudes dos vários tipos de polícia no mundo e especificam
seu papel nos Estados periféricos. Esses autores coincidem na constatação
de que, em países como o Brasil, os policiais tendem a exceder o seu poder,
a agir com truculência, a privilegiar as classes dominantes. Dessa forma,
acrescentam à sua missão constitucional uma terceira dimensão de ordem
axial e atitudinal que os torna autores de várias formas de violência ilegítima,
sobretudo contra os pobres e o povo em geral. Skolnick, no entanto,
utilizando depoimentos de policiais da cidade de Sheffield, no Reino Unido,
julgados por espancamento, comenta que os policiais do mundo inteiro
tendem a extrapolar seu papel legal, por considerarem

que os tribunais tratam os criminosos de forma muito branda; que os criminosos
não respeitam as leis e a polícia precisa e deve fazer o mesmo para chegar na
frente; que a força é aceitável como último recurso de investigação quando os
outros métodos falham; e que uma boa surra é o único meio de desviar um
criminoso de sua vida de crimes. (Skolnick, 1966: 68)
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Poderíamos dizer, sem dúvida, que existe uma tradição policial de exceder
os limites das leis, a qual não obedece fronteiras nacionais. Porém, em países
periféricos como o Brasil, o grau de adesão à legalidade é muito baixo.

O livro Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade
do século XIX, de Thomas Holloway (1997), citado em vários momentos
nesta obra, caracteriza a conformação estrutural das corporações policiais
neste estado, enaltecendo a importância de estudá-las, por serem seminais
para o entendimento de todas as outras polícias do país. Em capítulo
específico deste livro, relataremos com mais detalhes esta história.

Resumimos, a seguir, os conceitos referenciais desta pesquisa:

1) Risco e segurança tal como tratados pela Polícia – Tais
conceitos, muito caros à atividade policial, sofreram modificações
ao longo da história e hoje têm conotação totalmente diferente.
Associado a toda ação humana que exija decisão, o ‘risco’ se revela
hoje tão mais iminente e ameaçador quanto mais as formas de operar
escapam aos contextos estruturados e definidos. Os avanços sociais,
científicos e tecnológicos, na teoria e na prática, vêm mostrando que
todas as sociedades se confrontam, contemporaneamente, com o
aleatório e com a irrupção da incerteza e do inesperado.

Os estudiosos do tema ‘risco’, na atualidade, ressaltam que o
passado dificilmente explicará o momento presente. Ou seja, o que
aconteceu antes não ajudará mais a prever e a prevenir o que possa
vir a ocorrer. Assim, o risco da criminalidade que ocorre na
vizinhança é apenas mais um a se somar na consciência do ser
humano pós-industrial. Na verdade, o crime na sociedade industrial,
ainda que persistam suas formas tradicionais (que continuam a ser
as mais visíveis), contemporaneamente ganha estratégias e artefatos
poderosos com nova geração de armamentos, organização em rede
por caminhos virtuais e novas possibilidades de ocultação dos
verdadeiros e maiores delinqüentes.

Etimologicamente, a palavra ‘risco’ deriva do vocábulo riscare
e tem a idéia associada a ‘ousar’. No sentido sociológico, risco
significa uma opção, e não um destino (Bernstein, 1997). No
caso, a Polícia Militar pode ser configurada como uma organização
em que esse conceito faz parte da escolha profissional e desempenha
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um papel inerente às condições de trabalho, ambientais e
relacionais. Os profissionais que compõem a instituição têm
consciência disso. Seus corpos estão permanentemente expostos e
seus espíritos não descansam.

No campo da saúde, o conceito de risco é central.
A epidemiologia o define como a probabilidade, em condições
específicas, de uma pessoa sofrer agravos ou adquirir determinada
enfermidade. Do ponto de vista dos policiais militares, seu ‘risco
epidemiológico’ se caracteriza principalmente nos confrontos armados,
nos quais se expõem e podem perder a vida. A probabilidade que
têm de sofrer graves lesões, traumas e mortes encontra respaldo nas
altas taxas de óbito por violência de que são vítimas, dentro e fora de
seu ambiente de trabalho (Souza & Minayo, 2005).

O sentido de risco, adequado para descrever a situação
intrínseca à profissão de policial, combina a visão epidemiológica e
a visão sociológica e antropológica. A primeira lhe dá parâmetros
quanto à magnitude dos perigos, aos tempos e aos locais de maior
ocorrência das fatalidades. A segunda responde pela capacidade, e
até pela escolha profissional, do afrontamento e da ousadia como
escolhas.

Nesta pesquisa, analisamos o risco real e a percepção de risco,
ou seja, perguntamos como se configura este fenômeno, ao mesmo
tempo subjetivo e objetivo, vivido no exercício da profissão, dentro e
fora do ambiente de trabalho. A ampliação do foco da noção de
risco também para o âmbito exterior se deve ao fato de que, por ser
condição intrínseca da profissão, as situações envolvidas e as
representações que criam impregnam o ambiente de trabalho e a
pessoa que assume a identidade e incorpora a instituição.

O contraponto do conceito de risco é a noção de ‘segurança’.
Segurança é a matéria-prima do trabalho policial. No entanto, existe
hoje uma forte hipótese a respeito da crise do modelo liberal de
organização policial, cujo principal sintoma é o aumento da
insegurança. Vimos isso neste estudo exemplificado no fato de que,
em vários momentos, os próprios policiais se queixam de não terem
segurança para trabalhar.
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No mundo contemporâneo, nunca houve tantos aparatos para
garantir a vida e a incolumidade dos cidadãos e nunca eles se
sentiram tão frágeis e desamparados. Isso significa que os termos
‘risco-insegurança’ são hoje bastante fluidos e subjetivos,
independentemente de haver ou não maiores garantias nas
sociedades pós-industriais. Portanto, ao nomear a ‘insegurança’ como
um termo característico da contemporaneidade, estamos falando
principalmente do ‘sentimento de insegurança’ que todos temos e
que, freqüentemente, atribuímos injustamente apenas à
incompetência da polícia. Pois não é verdade que vivemos mais
perigosamente agora do que há cem ou duzentos anos. Ou, ainda,
que sociedades diferentes e menos tecnológicas que as nossas sejam
mais seguras. Apesar de todas as situações perigosas, da pobreza e
das expressões de miséria atuais, apesar de todos os novos perigos
criados pelas tecnologias, dificilmente alguma época histórica e algum
contexto social foram tão seguros, como afirmam Beck (1992) e
Giddens (2002).

No entanto, a idéia de segurança com a qual a Polícia trabalha
continua restrita como no passado. Assim como o conceito de risco,
a idéia de segurança nasceu entre os séculos XVII e XVIII, quando
os Estados absolutistas passaram a planejar o desenvolvimento e a
organização das cidades visando à vigilância dos citadinos e à oferta
de condições de convivência civilizadas de forma presencial,
localizada e burocratizada. Hoje, o conceito de segurança pode até
tê-la como seu guardião simbólico, mas precisa estar socializado
com muitas outras instituições e organizações, diante das quais cabe
à polícia o papel de coordenação e ordenação.

Por fim, problematizamos o conceito de segurança em dois
sentidos: ‘público’ e ‘pessoal’. Segurança pública, segundo Silva
(1998), constitui a garantia que o Estado oferece aos cidadãos, por
meio de organizações próprias, contra todo perigo que possa afetar
a ordem em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de
propriedade dos cidadãos: é a essência da missão dos policiais e
deriva do campo jurídico. Já segurança pessoal deriva do mundo do
trabalho e tem um sentido normativo e filosófico. No primeiro caso,
representa a sistematização de normas destinadas a prevenir
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acidentes, quer eliminando condições inseguras de trabalho, quer
prevenindo desastres ocupacionais. 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 do trabalho.

No sentido filosófico clássico, segurança se confunde com
previsibilidade, com ausência de risco e com repetição do presente
no futuro. E, quando há algo a mudar, tal mudança é livremente
consentida pelos referentes. No sentido filosófico contemporâneo, a
partir das teorias da complexidade, o termo ‘segurança’ é substituído
pelo de ‘equilíbrio instável’, muito mais próximo à idéia de
transformação permanente, de caos e de incerteza. Nesse último
sentido, a produção de mudanças está orientada para várias saídas,
de acordo com as escolhas pessoais e sociais.

2) Trabalho, condições de trabalho e processo de trabalho –
Trabalho é uma categoria estruturante tanto das condições de saúde
como das condições de existência e de risco. Refere-se à mediação
da atividade humana na construção das tecnologias e da vida social.
Enquanto constrói e reconstrói o mundo, o ser humano constrói e
reconstrói a si mesmo.

‘Condições de trabalho’ é um conceito que se refere à situação
que precede e perpassa a atividade dos sujeitos e a limita como uma
resultante dos processos sobre os quais os trabalhadores interferem
em sua dinâmica de intersubjetivação. Os elementos que compõem
este último conceito, central para a análise referenciada no trabalho,
são: a atividade prescrita e adequada; o objeto e a matéria sobre os
quais o trabalhador opera; os meios e instrumentos que lhe servem
de mediação; as relações que ocorrem no coletivo de trabalhadores
e com as hierarquias; o mundo simbólico que aí é gerado, envolvendo
as relações e a atividade técnica e se introduzindo na produção
(Brighton Labour Group, 1991; Minayo-Gomez & Thedim-Costa,
1997; Minayo & Souza, 2003).

Do ponto de vista dos riscos e da segurança, entendemos que,
se o processo de trabalho constitui um lócus privilegiado da realização
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humana, ele também produz (em escala específica referente às
condições em que é exercido) desgaste físico e mental.

3) Condições de saúde – O terceiro macroconceito estruturante
deste trabalho é ‘condições de saúde’. No caso concreto, entendemos
que existe estreita relação entre as atividades exercidas pelos policiais
e o nível de bem-estar e de problemas sanitários que apresentam no
campo físico e mental. Na vinculação entre processo de trabalho e
saúde, várias e imbricadas dimensões devem ser contempladas com
base em conceitos mediadores (Minayo-Gomez & Thedim-Costa,
1997). Alguns dos mais importantes são: aspectos socio-históricos
que se atualizam na cultura organizacional, exigências requeridas
(requerimentos) pela natureza da atividade; riscos presentes nas
atividades em questão; maior ou menor vulnerabilidade de
determinados grupos que exercem tarefas específicas; penosidade;
desgaste psicossocial; perda de capacidade corporal e psíquica
(Dejours, Abdoucheli & Jayet, 1994).

4) Qualidade de vida – Propomos neste livro 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, Hartz & Buss, 2000). Dessa forma, qualidade de
vida possui um sentido objetivo e subjetivo quanto a condições,
situações e estilos de vida; a idéias de desenvolvimento sustentável e
ecologia humana; e ao campo da democracia, do desenvolvimento
e dos direitos humanos e sociais. Ao falarmos de qualidade de vida
dos policiais militares, entramos no mérito da sua satisfação na vida
familiar, amorosa, profissional, social e ambiental.

Este livro está organizado em partes e capítulos. Inicialmente, fazemos
uma introdução histórica que situa no contexto a PMERJ desde sua origem,
suas transformações, sua inserção no cenário internacional e sua configuração
atual. Em seguida, apresentamos a metodologia de produção da pesquisa
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dentro de uma abordagem por triangulação de métodos quantitativo e
qualitativo. Os capítulos que contêm os resultados do trabalho de campo
são os que tratam do perfil dos policiais, de suas condições de trabalho, de
saúde e de qualidade vida. Há uma abordagem especial sobre o conceito e
a realidade de riscos vivenciados pela corporação. Ao final, na conclusão
fazemos recomendações estratégicas.

Desejamos que o leitor nos siga, perdoando nossas falhas, mas
aprendendo a conhecer essa corporação tão importante para a vida social
brasileira e fluminense, observando a riqueza dos dados que estamos lhe
proporcionando. Sobretudo, desejamos que nossos leitores preferenciais
sejam os próprios policiais. À parte a retórica de apresentação das
informações, a discussão dos dados e as reflexões por meio das quais
confrontamos o conhecimento empírico com os estudos nacionais e
internacionais existentes, o material do livro é deles. É o resultado do tempo
que despenderam conosco respondendo aos questionários ou conversando
em entrevistas ou discussão de grupos. Por tudo isso, somos sumamente
agradecidas! Desejamos, em troca, que aqui encontrem elementos e reflexões
que os ajudem, pessoal e coletivamente, a ser uma Polícia cidadã e
democrática como eles próprios e a sociedade brasileira merecem.

Agradecemos à equipe de trabalho de campo, composta por
Raimunda Matilde do Nascimento Mangas, Júlio César Vasconcelos da
Silva, Francisco Adolpho da Cunha Barros e Flávio Augusto Pinto Corrêa;
a Marcelo da Cunha Pereira, pelo apoio técnico; a Danúzia da Rocha de
Paula, pela normalização das referências; à equipe do Claves/Fiocruz, pelo
apoio e incentivo, e especialmente aos policiais que doaram o seu tempo à
pesquisa e dividiram conosco as suas vivências.

As coordenadoras




