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Este estudo foi realizado com o objetivo de analisar as condições de
trabalho, de saúde e alguns aspectos da qualidade de vida dos policiais
militares do Rio de Janeiro. Embora a corporação tenha sua autoridade
exercida em todo o estado, esta pesquisa ficou restrita à capital. A decisão
de manter tal restrição se deve à peculiaridade desse espaço social, que é
bastante diferente do interior e da Baixada, merecendo um aprofundamento
específico que estaria sendo feito pela primeira vez por nós. Mas a escolha
de apenas esse subconjunto também se deve a motivos de ordem prática e
financeira.

Como convém a qualquer trabalho científico, iniciamos nosso estudo
com uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema. E, a partir daí,
construímos uma estratégia específica para a elaboração dos instrumentos
de investigação. Precedendo ao fechamento das questões, fizemos algumas
entrevistas exploratórias com policiais para confirmar nossas hipóteses
iniciais. Buscamos conhecer metodologias de trabalhos anteriores, discutimos
entre nós e com consultores as propostas para questionários e roteiros de
entrevistas, grupos focais e observação de campo.

Adotamos aqui uma perspectiva de ‘pesquisa estratégica’, conceito
cunhado pelo pesquisador inglês Bulmer (1986) e adotado por nós para
designar estudos realizados buscando iluminar determinados aspectos da
realidade, com a finalidade de dar subsídios às políticas públicas. Uma
pesquisa estratégica segue todos os passos de uma investigação básica, mas
está totalmente orientada para a prática.

Durante todo o trabalho, usamos uma estratégia denominada
‘triangulação’ para designar o diálogo entre métodos, técnicas e outros
dispositivos observacionais e analíticos. Essa estratégia foi proposta,
primeiramente, por Denzin (1970) e depois passou a ser utilizada por
outros investigadores. Nós a desenvolvemos e praticamos em várias pesquisas
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(Minayo & Cruz Neto, 1999; Minayo et al., 2007; Minayo, Assis &
Souza, 2005; Minayo & Deslandes, 2007). Da forma como a utilizamos,
consideramos triangulação de métodos e técnicas como a dinâmica de
investigação que integra a análise da magnitude e do significado dos
fenômenos e processos e a inclusão da participação e da visão dos atores
que vivenciam esses processos.

Tendo em vista a natureza e a complexidade do objeto de nossa
investigação, consideramos que esta seria a abordagem mais apropriada, por
permitir, de um lado, conjugar um olhar complexo sobre as questões sociais e
de saúde, articulando pontos de vista da epidemiologia e das ciências sociais
e humanas; de outro, utilizar recursos diferenciados de coleta de dados
buscando a interação de várias perspectivas, desde o desenho do projeto até a
análise final, por meio de diálogo inter e transdisciplinar. Esta mesma estratégia
metodológica foi usada em pesquisa anterior com a Polícia Civil (Minayo &
Souza, 2003), cujos achados são por vezes mencionados na presente
investigação, no sentido de comparar os dados das duas corporações.

Abordagem Quantitativa
O Plano de Amostragem

O plano da pesquisa foi o de uma amostragem de conglomerados em
apenas um estágio. Entendemos como conglomerado a unidade física (uma
academia de polícia, um batalhão etc.) com o seu respectivo grupo de
profissionais.

As amostras foram calculadas com base em listagens fornecidas pela
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), contendo todas as
unidades da corporação na capital do estado e o efetivo de cada uma delas,
especificado segundo os cargos. Para compô-las, observamos diferenciações
características do processo de trabalho, considerando as unidades
administrativas e as unidades operacionais (batalhões).

Um dos critérios para o sorteio das unidades foi a natureza do processo
de trabalho: ‘administrativo’, constituindo um conjunto de atividades-meio
que dão suporte para as atividades-fim, e ‘operacional’, responsável pelo
patrulhamento e enfrentamento da criminalidade. E, dentro de cada unidade,
observamos critérios de diferenciação de cargos. Consideramos os ‘oficiais’
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(coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente e segundo-
tenente), os ‘suboficiais’ (subtenentes) e os ‘não-oficiais’ (sargentos, cabos
e soldados).

Na Tabela 1, encontra-se a amostra selecionada e pesquisada. Foram
sorteadas 18 unidades e 1.700 policiais, mas pesquisamos 17 unidades e
1.120 policiais, mesmo tendo substituído e acrescentado unidades. Os
principais motivos para essas perdas foram algumas recusas dos gestores
em participar da pesquisa e divergências entre o contingente real e as listagens
fornecidas pela administração da corporação. Mesmo tendo, ao final, uma
amostra menor que a prevista, gostaríamos de ressaltar o esforço que fizemos
para obter uma representatividade da corporação. Por causa do grande
número de questionários devolvidos em branco, três novas unidades tiveram
de ser incorporadas à amostra – 2º Batalhão, Grupamento Tático
Motorizado (GTM) e 18º Batalhão. Mesmo assim, não cobrimos o número
previsto dos indivíduos.

Tabela 1 – Distribuição dos estratos das unidades da Polícia Militar segundo amostra
calculada, contingente real e amostra pesquisada

(*) O total de 17 unidades pesquisadas não se refere à soma dos itens da coluna porque, em uma mesma

unidade, puderam ser pesquisados policiais de diferentes funções e estratos.

(**) Foram pesquisados 1.120 policiais, porém 12 não informaram o cargo.

sotartsE
oãçalupoP adaluclacartsomA adasiuqsepartsomA

sedadinU saosseP sedadinU saosseP sedadinU saosseP
ovitartsinimdA

laicifO-1 51 078 2 07 2 55

laicifo-oãN-2 51 887.1 2 441 3 95

laicifobuS-3 51 716.1 4 131 4 37

lanoicarepO

laicifO-4 23 895 3 84 4 32

laicifo-oãN-5 23 347.01 3 768 01 436

laicifobuS-6 23 954.5 4 044 7 462

latoT 74 570.12 81 007.1 )*(71 )**(801.1
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Os motivos para divergências entre as amostras calculadas e as
pesquisadas foram vários. Citaremos alguns deles, pois possivelmente são
rotineiros para quem faz estudo sobre policiais. No nosso caso, muitas
dificuldades encontradas no estudo dos policiais militares já haviam ocorrido
na pesquisa com os policiais civis, como:

A própria natureza do trabalho e as constantes transferências dos
policiais de uma unidade para outra. Os dados sobre o contingente
de pessoal, fornecidos pelos gestores da corporação, continham
muitas imprecisões quando comparados com os efetivos reais e não
coincidiam com os existentes nos locais de trabalho.
Os horários de trabalho das equipes, completamente diferentes de
uma unidade para outra, também dificultaram a aplicação do
questionário e o trabalho de campo em geral.
O fato de policiais terem muitas atividades externas e imprevistas
foi também relevante, impedindo o acesso da equipe de pesquisa a
esses profissionais.
Motivações de ordem subjetiva tornaram difícil a coleta de dados.
Por exemplo, policiais que decidiram não devolver o questionário
ou que o devolveram em branco. Acreditamos que o estresse
permanente no desempenho das atividades, sobretudo por parte
dos ‘operacionais’, e a descrença em qualquer mudança institucional
também contribuíram para a não-adesão de muitos deles.

Elaboração e Aplicação do Questionário
Adaptamos para os policiais militares um questionário que já havia

sido pré-testado e utilizado na pesquisa com a Polícia Civil (Minayo &
Souza, 2003), composto por 107 itens distribuídos em quatro blocos de
questões: características socioeconômicas;  questões sobre qualidade de vida;
condições de trabalho; condições de saúde. Inserimos, ao final do
questionário, uma pergunta aberta para que o respondente pudesse se
expressar sobre a pesquisa, sobre sua vida e sobre seu processo de trabalho,
caso lhe apetecesse. Apropriamos o conteúdo das perguntas do questionário
à especificidade da Polícia Militar e esse instrumento foi avaliado por um
oficial da corporação quanto à sua adequação.
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Os policiais participantes preencheram os questionários anonimamente.
Esses instrumentos de coleta de dados foram entregues dentro de envelopes
fechados, acompanhados do termo de consentimento livre e esclarecido,
conforme prevê a resolução n. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. Em
vários casos, os questionários foram devolvidos sem a assinatura do termo de
consentimento. Foi-nos relatado por alguns deles que não assinar era um
procedimento de precaução, para não serem identificados por suas chefias.

O instrumento de coleta de dados incorporou algumas escalas
previamente estruturadas e validadas: a de Apoio Social e a de Sofrimento
Psíquico – SRQ20 (Self Report Questionnaire). A Escala de Apoio Social
– desenvolvida por Sherbourne e Stewart apud Chor, Griepe e Faertein
(2001) – possui 19 itens relativos ao apoio social e cinco de rede social.
Neste trabalho, apenas os itens referentes ao apoio social foram utilizados.
Essa escala é constituída por cinco dimensões: emocional – apoio recebido
mediante a confiança, a disponibilidade em ouvir, o compartilhamento de
preocupações e medos e a busca de compreensão dos seus problemas por
outrem; de informação – recebimento de sugestões, bons conselhos e
sugestões; material – possibilidade de a pessoa receber ajuda se ficar doente
e de cama, podendo ter alguém que a leve ao médico, prepare suas refeições
e auxilie nas tarefas diárias; afetiva – demonstração de afeto e amor,
capacidade de abraçar e de amar; de interação positiva – diversão em
conjunto com outros, capacidade de relaxar, de fazer coisas agradáveis e de
distrair a cabeça. Cinco escores são obtidos, um para cada dimensão.

Essa escala foi adaptada à população brasileira por Chor, Griepe e
Faertein (2001) em um inquérito com duzentos funcionários de uma
instituição pública do Rio de Janeiro. Nessa fase de teste, os autores
verificaram uma proporção muito pequena de itens não respondidos, o que
sugere compreensão das perguntas formuladas. Além disso, outros critérios
foram utilizados para a mensuração da qualidade dos itens pertencentes ao
bloco de perguntas de apoio social. Em um primeiro momento, fazendo uso
do coeficiente de correlação de Pearson, verificamos a correlação entre cada
uma das perguntas, tomadas duas a duas. Este indicador foi útil para
observar a capacidade que os itens têm para medir o apoio social e não
qualquer outro conceito. Um resultado próximo de zero indicaria ausência
de relação do item com o conceito medido. Porém, um resultado próximo
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da unidade indicaria redundância, pois teríamos dois itens medindo a mesma
coisa. Os dois resultados nos apontariam a exclusão do item.

Em seguida, o mesmo coeficiente foi aplicado para testar a correlação
entre cada pergunta e a sua dimensão teoricamente pertencente. Nesse
contexto, nenhum resultado menor que 0,20 foi encontrado, critério de
exclusão preconizado por Rowland, Arkkelin e Crisler (1991). Por último,
investigamos também se as diferentes perguntas utilizadas mediam o mesmo
conceito, com base no coeficiente alfa de Cronbach. Os resultados obtidos
foram elevados: 0,81, 0,89, 0,89, 0,93 e 0,76, respectivamente, para as
dimensões de apoio afetivo, emocional, de informação, interação positiva e
material – todos excedendo o limite de 0,70 recomendado por Rowland,
Arkkelin e Crisler (1991).

Na pesquisa que fizemos com policiais civis (Minayo & Souza, 2003),
foram obtidos altos coeficientes psicométricos: 0,93, para alfa de Cronbach;
coeficiente de correlação intraclasse (ICC) em torno de 0,65, para cada
tipo de apoio investigado; e Kappa variando do regular ao moderado. Todas
as dimensões dessa escala se correlacionaram entre si.

Na amostra de policiais militares, foi examinada a validade de
construto e a confiabilidade da escala. A validade envolveu três técnicas
estatísticas: análise fatorial, correlação item-escala corrigida e avaliação da
associação das dimensões da escala com alguns itens que, por hipótese,
caracterizam o apoio. A confiabilidade foi verificada pelo coeficiente alfa
de Cronbach. Observamos por meio da análise fatorial que três dimensões
do apoio social foram discriminadas: apoio emocional/informação, afetiva/
interação positiva e apoio material, em que o percentual da variância
explicada por cada fator foi de 61,7%, 6,4%, 5,3%, respectivamente, e a
explicação total da variância contida nos dados foi de 73,4%. Dois itens
foram alocados fora de suas dimensões originais: um de apoio material
(“contar com alguém para preparar suas refeições, se você não puder prepará-
las”), que ficou no fator afetivo/interação positiva; e um de apoio emocional
(“contar com alguém para ouvi-lo quando você precisa falar”), que ficou
no fator representado pelos itens de apoio material.

Na análise da confiabilidade, após a aplicação da análise fatorial,
encontramos coeficientes alfa de Cronbach de 0,95, 0,93 e 0,83, estimados
para as três dimensões observadas. Para a escala global, o coeficiente foi de
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0,96. Nenhum coeficiente sofreu alteração significativa ao se excluir um
item de sua respectiva dimensão.

A avaliação da saúde mental foi executada por meio da aplicação da
escala SQR20, desenvolvida por Harring e Mcmullin (1992). Esse
instrumento mede a existência dos chamados ‘distúrbios psiquiátricos
menores’ entre a população. O questionário originalmente possuía 24
perguntas: vinte sobre distúrbios não psicóticos e quatro referentes a distúrbios
psicóticos. Várias versões do SQR surgiram em diversas línguas, inclusive
no Brasil. Harding e colaboradores (1980), Dhadphale, Ellison e Griffin
(1983), Sen, Wilkinson e Mari (1986) e Sen e Mari (1986) demonstraram
bons índices de confiabilidade e validade; entre 73% e 93% para
sensibilidade; entre 72% e 89% para especificidade; e a taxa de erros de
classificação oscilou entre 18% e 24%. A versão aplicada no Brasil foi
validada por Mari e Williams (1986), que observou sensibilidade de 83%,
especificidade de 80/% e 19% de erros de classificação.

O ponto de corte proposto para a escala é de 7/8 para homem e
mulher, respectivamente. Cada ponto equivale à resposta positiva a uma
pergunta, conduzindo ao estado de ‘sofrimento psíquico’. São elas: sentir
dor de cabeça freqüente; ter falta de apetite; dormir mal; assustar-se com
facilidade; apresentar tremor nas mãos; estar nervoso, tenso ou agitado;
apresentar má digestão; sentir dificuldade de pensar com clareza; sentir-se
triste; chorar facilmente; ter dificuldade em realizar tarefas diárias com
satisfação; sentir dificuldade em tomar decisões (indecisão); apresentar
dificuldade no serviço; sentir-se incapaz de realizar algo útil; perder o
interesse pelas coisas; sentir-se inútil; pensar em suicídio; sentir desconforto
estomacal; mostrar cansaço constante; cansar-se com facilidade.

A escala utilizada neste trabalho possui vinte itens que medem o
sofrimento psíquico (distúrbios não psicóticos). O alfa de Cronbach
encontrado no presente estudo é de 0,8346, confirmando que os vinte itens
indicam uma única característica.

Além das duas escalas citadas, foram pesquisados indicadores de
qualidade de vida, subdivididos em itens objetivos e subjetivos. Os
indicadores subjetivos corresponderam ao que o policial percebe, sente e
valoriza em relação a vários aspectos de sua vida. E os objetivos, a condições
gerais de vida como alimentação, moradia e lazer. Para este trabalho, foi
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utilizado o grau de satisfação composto por 16 variáveis sobre relacionamento
e outros aspectos da vida. As cinco opções de resposta variaram em três
gradientes: satisfeito, nem satisfeito/nem insatisfeito e insatisfeito.

Contatos Institucionais
Para viabilizar a pesquisa, vários contatos foram realizados desde

2001. Por diversos motivos independentes da nossa vontade, a sua
autorização só foi conseguida em 2005, depois de muitas idas e vindas.
Depois de publicada a autorização na ordem do dia da corporação, foram
feitos os contatos em cada unidade. Do ponto de vista institucional, é
importante ressaltar que investimos em um árduo trabalho de exposição do
sentido, dos objetivos e da dinâmica do estudo, buscando convencer os
comandantes, oficiais e praças das unidades sorteadas sobre a importância
da pesquisa.

Após a adesão, era pactuada com os comandantes a melhor forma
para proceder à coleta dos dados. De modo geral, esses oficiais receberam
bem a proposta, apenas buscando se certificar de que a pesquisa estava
devidamente autorizada. Um fator que pode ter contribuído para a adesão
é o fato de já termos realizado e publicado uma pesquisa similar a respeito
dos policiais civis.

Aplicação dos Questionários
A aplicação dos questionários durou dois meses. Algumas vezes, o

instrumento, em envelopes individuais, era entregue ao comando da unidade
para que chegasse às mãos dos seus subordinados. Mas também os
pesquisadores promoveram a aplicação coletiva. A primeira forma, ou seja,
deixar os envelopes para serem distribuídos, foi-nos indicada pelos
comandantes das unidades e, concretamente, mostrou-se a estratégia mais
eficaz. Em alguns casos, tendo em vista a cultura hierárquica da Polícia
Militar e sabendo que havia autorização oficial do comandante geral da
Polícia para a realização do estudo, chefes de unidades impuseram o
preenchimento do questionário aos policiais. Se, por um lado, essa fórmula
garantiu a adesão de alguns entrevistados, por outro pode ter prejudicado a
qualidade das informações prestadas. Mesmo não tendo condições de avaliar



33

os resultados dessas circunstâncias, não queremos deixar dúvidas ao leitor
sobre as condições de possibilidade em que a investigação foi realizada.

A pesquisa de campo demandou muitas idas às unidades para cobrir
os vários turnos das equipes e localizar os policiais, visando tanto à entrega
dos envelopes quanto ao seu recolhimento. Na prática, distribuímos muito
mais questionários do que os recolhidos, pois o retorno dependia de um ato
voluntário dos pesquisados.

No balanço final, tivemos 1.700 questionários entregues, dos quais
199 (11,7%) foram devolvidos sem preenchimento e 381 (22,4%) não
foram sequer devolvidos. Essa taxa de não-resposta é da ordem de 34,1%.

Na Tabela 2, encontram-se distribuídos por hierarquia, segundo os
cargos, os policiais militares que compõem a amostra, excluídos 12 que não
informaram seus cargos.

Tabela 2 – Distribuição dos policiais militares que compõem a amostra, segundo os
cargos

siaicilopsograC .n %

lenoroC 5 4,0

lenoroc-etneneT 9 8,0

rojaM 91 7,1

oãtipaC 31 2,1

etnenet-oriemirP 11 0,1

etnenet-odnugeS 12 9,1

etnenetbuS 02 8,1

otnegras-oriemirP 63 3,3

otnegras-odnugeS 161 5,41

otnegras-oriecreT 021 8,01

obaC 081 3,61

odadloS 315 3,64

latoT 801.1 0,001
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Expansão da Amostra
Quando estimamos características de determinada população com

base em amostra probabilística, cada unidade amostral pesquisada representa
certo número de unidades não selecionadas da população, no caso, dos
policiais militares. Partindo desse princípio, optamos pela utilização de pesos
amostrais para as unidades policiais estudadas. Silva e colaboradores (1999)
recomendam que, nesse caso, um peso amostral deve ser especificado para
cada unidade investigada, refletindo a sua representação na população.
Ainda segundo os autores, os pesos amostrais, denominados ‘fatores de
expansão’, são calculados com base na probabilidade de inclusão de uma
unidade policial na amostra. A escolha desse desenho foi motivada pela
premissa de que o trabalho de campo seria facilitado com a participação de
todos os policiais de uma mesma unidade policial. Mas também porque o
único cadastro disponível continha apenas o nome das unidades com seus
respectivos quadros de servidores, segundo seus estratos de locação.

Após a expansão, mesmo com considerável margem de não-resposta
aos questionários e possível redução na precisão das estimativas, verificamos
que a amostra expandida ficou semelhante ao real contingente dos policiais.
Para os dados analisados, após expansão da amostra, obtivemos 7% de
pessoas em cargos de oficiais. O peso do estrato administrativo na pesquisa
foi de 24% e o do grupo operacional, de 76%. Trabalhamos com uma
população estimada de 21.075 policiais militares. Todos os resultados aqui
apresentados relacionam-se a essa população.

Processamento e Análise dos Dados
O processamento dos dados foi feito no programa Epidata, versão

3.1. A fim de minimizar os erros na fase de digitação e agilizar o
processamento dos dados, foram cumpridas quatro etapas: codificação,
digitação, crítica e análise. Seguimos os mesmos passos usados na pesquisa
anterior com os policiais civis (Minayo & Souza, 2003). Criamos um
programa (máscara de entrada) para estabelecer os valores válidos para
cada pergunta existente no questionário. Com esse dispositivo, nenhum valor
fora do previsto seria aceito no momento da digitação.

Na etapa seguinte, estabelecemos regras para agilizar a digitação.
Tal processo é conhecido como codificação. O detalhamento dessas regras
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está contido em um manual para o codificador, elaborado pela equipe de
estatísticos que trabalharam na pesquisa. Esse estágio foi imprescindível,
visto que evitou, além de erros de digitação, a perda de tempo provocada
comumente por incompreensão das respostas.

No que diz respeito à crítica dos dados, fase em que objetivamos a
eliminação dos possíveis erros capazes de provocar enganos de apresentação
e análise dos resultados, optamos por dois processos distintos. O primeiro
procedimento de crítica destinou-se a procurar erros de codificação ou
digitação dos questionários. Nessa abordagem, escolhemos realizar uma
amostragem aleatória simples de 10% dos questionários. Houve falha de
digitação em 25,7%. De todas as questões, 9% apresentaram erros que
foram corrigidos. Em seguida, rastreamos incoerências, isto é, investigamos
se havia problemas com respostas a determinadas questões que, teoricamente,
deveriam se relacionar de maneira lógica. Constatamos que 375 (33,5%)
questionários apresentaram alguma inconsistência; 3,2% de tais
inconsistências eram erros de digitação logo retificados. As questões
incoerentes foram anuladas.

Na fase de análise, o banco foi convertido para o software SPSS
versão 10.0, onde realizamos a descrição de freqüências simples e análises
uni e bivariadas das variáveis. Os dados foram abordados, inicialmente,
por meio de uma análise exploratória em relação a todas as questões. Para
verificarmos diferenças estatisticamente significativas, utilizamos o teste Qui-
quadrado de Pearson. De acordo com Siegel (1956), este teste é usado
para encontrar associação entre variáveis em tabelas de contingência,
permitindo também avaliar o grau e a significância da associação encontrada.
No texto, essas diferenças apenas são mencionadas quando foram
estatisticamente significativas (p<0,05).

Todas as variáveis foram comparadas em função das categorias
analíticas ‘cargo na polícia: soldados e cabos versus oficial/suboficial/
sargento’, visando a um melhor balizamento quantitativo dos dois grupos, e
‘processo de trabalho: atividade administrativa versus atividade operacional’.
Na parte qualitativa, discriminamos com maior especificidade cada categoria
de servidor.

Recorrendo a modelos de regressão logística, fizemos uma modelagem
em relação às situações de risco sofridas pelos policiais, sendo esta a variável
de interesse no estudo, no intuito de identificar os seus determinantes.
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O indicador de risco sofrido foi construído com base teórica por meio das
seis questões dicotômicas referentes à auto-avaliação reportada pelos policiais,
envolvendo as atividades consideradas mais perigosas ao bem-estar físico
daqueles que estavam em atividade operacional. Os tipos de violência
mensurados pelo indicador nas situações de enfrentamento são:  ferimento
por projétil de arma de fogo; ferimento por arma branca; agressão física;
violência sexual; tentativa de suicídio; tentativa de homicídio.

Na construção da variável de interesse, as categorias de respostas
utilizadas basearam-se no seguinte padrão de classificação: ausência e
presença de risco, de acordo com a resposta dada pelo policial. Caso ele
reportasse não ter vivenciado nenhuma das situações adversas anteriormente
descritas, sua resposta seria codificada como ausência; caso contrário, a
codificação recebida seria a de presença de risco.

Em um primeiro momento, testamos modelos individuais de regressão
logística individuais para cada uma das variáveis explicativas; em seguida,
fizemos uma abordagem na qual consideramos modelos para cada um dos
quatro blocos de variáveis; uma terceira modelagem uniu os resultados
gerados pelas duas anteriores.

Também foram testadas algumas hipóteses propostas por Griep e
colaboradores (2005). A primeira é a de que as mulheres, os mais jovens e
os indivíduos com maior escolaridade e renda freqüentemente apresentam
altos escores de apoio social. A segunda afirma que pessoas com maior
número de parentes, de amigos íntimos, que são casadas ou não moram
sozinhas e que participam de atividades sociais em grupo também têm mais
chance de apresentar altos escores de apoio social. 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 igualmente demonstram elevados escores.

Realizamos investigação de características que hipoteticamente
apresentam alguma associação com o apoio social. As associações foram
verificadas por meio da estimação de razões de chances – odds ratio (OR)
– com base em modelos de resposta binária (logísticos), onde a variável
resposta seria a dimensão do apoio social categorizada em nível alto ou
baixo (ponto de corte estabelecido pela mediana da distribuição dos escores
da respectiva dimensão).
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Abordagem Qualitativa
Construímos os dados qualitativos exercitando a triangulação, a partir

de múltiplos informantes, observadores e técnicas de aproximação e
compreensão da realidade. Elaboramos todos os instrumentos coletivamente
e buscamos que fossem criticados por especialistas ad hoc nas áreas da
saúde do trabalhador e da segurança pública.

Tomamos como ponto de partida para a elaboração dos roteiros as
discussões da equipe em torno da leitura de várias pesquisas sobre os
indicadores de qualidade de vida, sobre o perfil de saúde de distintas
categorias profissionais e sobre a descrição das condições do trabalho policial.
Realizamos alguns seminários internos voltados para a discussão dos marcos
teóricos da investigação. E retomamos as entrevistas realizadas com
informantes-chave na fase exploratória do trabalho, para examinar a
adequação dos nossos instrumentos.

Também pudemos nos beneficiar dos debates realizados pela equipe
na fase de construção do instrumento quantitativo, identificando questões
que seriam mais pertinentes do ponto de vista qualitativo, nos grupos focais
e nas entrevistas. Outros referenciais foram os resultados significativos
estatisticamente e a análise realizada na pesquisa anterior com policiais
civis. Esse diálogo metodológico e interdisciplinar permitiu-nos, também,
perceber a necessidade de melhor esclarecer o sentido de determinados
temas que queríamos investigar.

Nesse exercício de triangulação metodológica com os pesquisadores
da área quantitativa, pudemos definir algumas categorias para guiar a
‘conversa com finalidade’ sobre cada um dos três grandes eixos do trabalho
(qualidade de vida, condições de saúde e condições de trabalho). Dada a
sinergia entre esses três componentes, muitas vezes uma questão acabava
por complementar o enfoque dos outros dois campos. Assim, por exemplo,
ao perguntarmos sobre o que afetaria a saúde do policial, as suas condições
de trabalho acabariam, inevitavelmente, por surgir no relato.

Incluímos nos roteiros as seguintes temáticas: qualidade de vida nos
âmbitos de trabalho, da família e da comunidade; condições de trabalho do
setor; sugestões para a melhoria dessas condições; riscos e estratégias para
lidar com os desafios cotidianos; relações de trabalho; reconhecimento do
policial e do seu serviço pela sociedade e pela própria corporação.
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A contemplação da diversidade de atuação dos policiais foi o critério
fundamental para a escolha do espaço de abrangência da amostra qualitativa.
Por isso, incluímos: unidades que atuam na Zona Sul, na Zona Norte e na
Zona Oeste da cidade; unidades presentes em regiões socialmente
diversificadas: áreas pobres, de favela e de classe média; unidades conhecidas
por terem bom relacionamento com a comunidade e unidades que apresentam
dificuldades de interação no ambiente social em que estão presentes.

Trabalhamos, basicamente, com três técnicas: grupo focal, entrevista
individual e, de forma complementar, observações de campo. Para as
‘entrevistas’, utilizamos um roteiro semi-estruturado, com ampla abertura para
que nosso interlocutor interferisse e colocasse seu ponto de vista, além ou
apesar das questões que apresentávamos. Essa postura acabou por nos brindar
com muito mais material do que nossa lista de temas inicialmente propunha.

Utilizamos o ‘grupo focal’ como uma técnica de conveniência, pois
não teríamos condições de expandir as entrevistas individuais por tantos
policiais. No entanto, a empregamos explorando a especificidade de sua
potencialidade reflexiva. Sabemos que o material resultante de um grupo
de discussão é absolutamente diferente do que obtemos em uma entrevista.
Isso porque, no grupo, ouvir o outro e apreciar sua opinião permite atingir
um nível de explicação razoavelmente profunda sobre determinado tema de
forma consensual, assim como possibilita, também, deixar claro os dissensos
existentes entre os diferentes participantes. Dessa maneira, o resultado de
um grupo focal é um material interpretativo de primeira ordem (Schutz,
1979) bastante elaborado. Como preconiza essa técnica, colocamos em
cada sessão um ‘moderador’, que introduziu as regras do encontro, animou
o debate e buscou estabelecer a participação mais eqüitativa possível entre
os membros do grupo, e um ‘relator’, que fez o registro, checou com o
grupo a síntese das opiniões, os pontos consensuais e os principais conflitos,
além de ter tirado dúvidas sobre os depoimentos apresentados.

A ‘observação de campo’, no caso deste estudo, constituiu apenas
aporte complementar. Realizamos observações durante as diversas visitas
para a aplicação dos questionários da amostra quantitativa. Assim, a equipe
destinada a cobrir cada unidade ficou responsável pela elaboração de um
diário de campo. Seguindo um roteiro construído pelo grupo, buscamos
mapear observações sobre condições e relações de trabalho e impressões e
expectativas geradas pela pesquisa.
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Amostra Qualitativa
Como já é de conhecimento de todos os que trabalham com pesquisa

qualitativa, nesse tipo de abordagem não importa o número de interlocutores,
e sim o aprofundamento das questões relevantes e a abrangência de todos
os atores principais, neste caso da organização policial militar. Visamos,
assim, a compreender a ‘lógica interna’ com que esses atores pensam, sentem
e atuam diante dos problemas tratados.

Fizemos oito entrevistas, sendo sete com gestores (dois comandantes
de unidades operacionais, dois de unidades operacionais especiais, um de
unidade administrativa e dois de unidades de saúde). Entrevistamos também
uma psicóloga que atua em uma unidade operacional especial.

Fizemos 11 grupos focais. Neles, entrevistamos 92 policiais (84
homens e oito mulheres) com a seguinte composição: três com oficiais
graduados (coronel, tenente-coronel e major), três com sargentos e cinco
com cabos e soldados, distribuídos de acordo com a natureza da unidade
(operacional, operacional especial e administrativa).

Processamento de Dados e Técnicas de Análise
O tratamento e a interpretação dos dados qualitativos seguiram

princípios do Método de Interpretação de Sentidos (Gomes et al., 2005).
Tais princípios, ancorados em uma perspectiva hermenêutica-dialética
(Minayo, 2006), trabalham com a interpretação do contexto, das razões e
das lógicas das falas, das ações e do conjunto de inter-relações de forma
contextualizada. Poderíamos dizer que os resultados apresentados nesta
pesquisa atingiram o nível de uma descrição analítica.

A análise cumpriu as seguintes etapas:
Transcrição e digitação das gravações das entrevistas individuais e
dos grupos focais.
 Atribuição de códigos aos entrevistados e às pessoas por eles
mencionadas, de forma a assegurarmos o sigilo das informações.
Leitura intensiva e compreensiva dos textos transcritos, buscando
identificar a lógica dos atores quando afirmaram, negaram ou
omitiram determinadas informações. Para isso criamos três
subgrupos de análise com base na categoria profissional dos
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entrevistados: ‘oficiais’, ‘sargentos e subtenentes’ e ‘cabos e soldados’.
A análise foi realizada por três pesquisadores separadamente. Cada
um deles aprofundou um subgrupo, e posteriormente foi feita a
comparação. Na versão final da estrutura, trabalhamos com apenas
dois grupos: ‘círculo dos oficiais’ e ‘círculo das praças’.
Elaboração de estruturas de análise, agrupando os depoimentos
em três eixos temáticos: processo de trabalho, qualidade de vida e
condições de saúde.
Identificação das idéias centrais presentes em cada um dos eixos.
Identificação dos sentidos atribuídos às idéias.
Elaboração de sínteses interpretativas de cada eixo temático.
Articulação entre os sentidos atribuídos pelos autores a suas falas
ou a seus silêncios, com os resultados dos questionários e com
referenciais teóricos sobre os vários temas que estudamos.

Também buscamos levar em conta na análise qualitativa os textos
escritos pelos policiais na questão aberta dos questionários. Do conjunto,
153 deles fizeram algum tipo de registro nessa seção do instrumento. Desses,
apenas 4,7% eram oficiais e os demais (95,3%) pertenciam ao grupo das
praças. Fizemos uma leitura atenta dos depoimentos e selecionamos os mais
emblemáticos, que também foram utilizados juntamente com os provenientes
das entrevistas e dos grupos focais. Ressaltamos que, de modo geral, os
conteúdos desses registros foram extremamente críticos, incluindo denúncias,
problemas relativos ao uso de drogas por parte do próprio policial e pedidos
desesperados de ajuda.




