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A ‘hierarquia’ e a ‘disciplina’, sob a égide do patriotismo – vontade
inabalável de cumprir o dever de policial militar e o solene juramento de
fidelidade à Pátria –, configuram os princípios norteadores da carreira do
policial militar. Como já assinalamos, esses dois princípios fundamentam a
divisão de trabalho na corporação e se expressam em papéis, tarefas e status
que determinam condutas e estruturam formas de relações de comando-
subordinação. São eles, também, a base sobre a qual se reatualizam,
cotidianamente, sinais de respeito, honrarias, cerimoniais e rituais.

Na divisão de trabalho dos policiais militares, a inteligência necessária
para o planejamento das tarefas concentra-se nos escalões oficiais. São eles
que concebem as estratégias de ação e a padronização de condutas.
O planejamento significaria: onde estar, quando estar, como estar e por
que estar. No entanto, esses oficiais hierárquicos não conseguem prever
todas as situações contingenciais. Na linha hierárquica, cabe às camadas
imediatamente inferiores cumprir as prescrições, sem questionar. Existe uma
crença, na ideologia militar, de que o diálogo perturba, atrasa o desempenho
das atividades e enfraquece o poder. Em algumas missões, os soldados não
sabem para onde estão sendo conduzidos, mesmo quando se trata de eventos
de elevado risco e perigo, como repressão a assalto, invasão de uma favela,
contenção de tumulto, entre outros.

Essa lógica, no entanto, tem um efeito deletério para a saúde desses
profissionais, que vivem sob tensão e estresse por causa da obediência cega
e do efeito surpresa de muitas operações. É bem verdade que, na sua
preparação, o soldado é treinado para lidar com situações de risco. Porém,
esse aprendizado não é garantia de serenidade e de segurança pessoal. É
como explica um oficial operacional:

A execução, que deve ser reflexiva, significa fazer da melhor forma possível em
cumprimento às leis, normas e institutos jurídicos, protegendo e protegendo-se,
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adotando comportamentos táticos adequados às situações, usando recursos
regulares ou que se tenha à mão; superando toda e qualquer adversidade que se
apresente pela complexidade das relações sociais que promovem conflitos pré-
penais e suscetíveis de administração.

O enfoque da psicodinâmica do trabalho (Dejours, 1999) mostra
que as vivências de sofrimento e de prazer estão associadas, fortemente, às
relações socioprofissionais. Quando o ambiente de trabalho é bom, mesmo
que as tarefas sejam difíceis e desafiantes, os estímulos positivos funcionam
como fatores de êxito. Mas, quando o clima relacional é ruim, ocorre o que
Dejours denomina ‘pressão para trabalhar mal’.

Analisamos o ambiente de trabalho com base nas respostas a algumas
questões mostradas no Gráfico 28. As respostas ‘concordo totalmente’ e
‘concordo mais do que discordo’ foram somadas. Os oficiais e suboficiais
apresentam percentuais mais elevados do que os não-oficiais em praticamente
todos os itens, mostrando-se mais satisfeitos com o seu ambiente de trabalho.
Nos conceitos que se referem aos colegas, os não-oficiais mostram anuência
maior, apesar de estarem muito próximos dos oficiais e suboficiais. Todos os
componentes dos dois grupos concordam com uma coisa: seu ambiente de
trabalho não é calmo, nem agradável.

Ressaltamos, nas respostas aos questionários – o que se mostrará
diferente na pesquisa qualitativa –, os elevados percentuais de policiais
que consideram positivo o seu ambiente de trabalho: 95% dos oficiais e
89,9% dos não-oficiais disseram que gostam de trabalhar com seus colegas.
E um percentual elevado – 86,8% dos oficiais e 77,9% dos não-oficiais –
respondeu que tem um bom relacionamento com os superiores. Mesmo
sendo altas as proporções de depoimentos positivos, 74,2% dos oficiais e
57,6% dos não-oficiais mencionam o quanto é difícil o seu ambiente de
trabalho, apresentando, portanto, uma contradição no discurso, em parte,
talvez, oriunda das dificuldades do próprio objeto de trabalho.

Para os policiais operacionais, as questões que se relacionam aos
colegas foram ainda melhor avaliadas: 83,1% dos oficiais, suboficiais e
sargentos e 88,1% dos cabos e soldados (p=0,000) concordam que gostam
de trabalhar com os atuais companheiros. E 63,8% dos primeiros e 68,7%
dos segundos (p=0,000) consideram que, quando necessitam, podem contar
com os colegas. Contrariamente, por atuarem no front das operações policiais,
o ambiente de trabalho foi avaliado como calmo e tranqüilo apenas por
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34,9% dos oficiais, suboficiais e sargentos e 28,6% dos cabos e soldados
operacionais (p=0,000).

Gráfico 28 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a concordância sobre
aspectos relacionados ao trabalho

*p=0,000

Questionamos os policiais sobre alguns aspectos de sua carreira
profissional. O Gráfico 29 mostra as possibilidades que lhes foram oferecidas
de assinalarem opções ‘muito satisfeito’ e ‘satisfeito’. Os oficiais, os suboficiais
e os sargentos apresentam maior grau de satisfação em todos os itens, exceto
para o relacionamento entre pessoas do mesmo nível hierárquico, em que
os cabos e soldados estão mais satisfeitos (p=0,000).

Também nesse particular, os dados ressaltam a insatisfação dos
policiais subordinados. Ao contrário, é em relação aos mesmos itens de
insatisfação dos escalões inferiores que os membros do ciclo superior
apresentam maior satisfação. Ou seja, existe uma polaridade estabelecida
entre eles: uns têm prazer em mandar e emitir ordens e outros não gostam
de obedecer e de cumpri-las. No Gráfico 29, constatamos que quase metade
dos oficiais, suboficiais e sargentos está insatisfeita com seus superiores.
Igualmente, 60% dos cabos e soldados mostram descontentamento.
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Gráfico 29 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a satisfação com
alguns aspectos da carreira policial

*p=0,000

Os policiais civis apresentam maior grau de satisfação em todos os
itens, inclusive no que diz respeito às relações entre os vários níveis, quando
comparados com a situação dos militares (Minayo et al., 2007). Para estes
últimos, os maiores índices de satisfação ocorrem nos escalões hierárquicos
mais elevados quando se referem ao relacionamento com os subordinados e
com os colegas do mesmo nível.

Na opinião dos policiais militares – e nisso eles coincidem com os
policiais civis (Minayo & Souza, 2003) –, os mais elevados graus de
insatisfação se referem à quantidade de horas trabalhadas e ao relacionamento
com superiores. No entanto, em todos os itens pesquisados, é maior o grau de
insatisfação e maior o número de insatisfeitos na Polícia Militar, onde, em
acréscimo, boa parcela não está contente com as funções que desempenha.
Ressaltamos, também, que um percentual mais elevado de policiais militares
(29,9%) do que de policiais civis (22,4%) manifesta um sentimento de apatia
nas interações sociais de trabalho, afirmando não estarem satisfeitos nem
insatisfeitos nos itens que dizem respeito aos relacionamentos com superiores
e com colegas do mesmo nível (Minayo et al., 2007).

Triangulando várias questões e a abordagem quantitativa com a
qualitativa, obtivemos dados mais próximos à realidade vivida por esses
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agentes em suas inter-relações. Se para os oficiais a hierarquia é necessária e
funcional, para as praças ela freqüentemente se traduz em autoritarismo
e arbitrariedade do poder. Geralmente, os oficiais são mais complacentes ao
julgar as relações entre os vários escalões. No entanto, podemos classificar
pelo menos dois grupos de opiniões e lógicas nas interpretações: um primeiro
grupo acredita que há e pode ser ainda melhor construída uma interação
horizontal entre os círculos superiores e os inferiores na relação com os objetos
de trabalho. Um outro grupo, muito crítico, insiste nas dificuldades de
mudanças e até na obsolescência e arbitrariedade das relações hierárquicas.

Configurando a classificação do primeiro grupo, observamos
depoimentos de oficiais e não-oficiais que participam ou participaram de
experiências em que a gestão segue os padrões hierárquicos formais, mas é
marcada pelo diálogo e pela produção de consenso por causa das
peculiaridades ou mesmo filosofia relacional dos comandantes. Falaremos
primeiro desses casos.

Para um gestor administrativo de uma unidade de ensino, existe “um
sistema de hierarquia e disciplina que funciona a contento aqui” e, além
disso, o elevado grau de instrução facilita a “administração desse convívio
na sua unidade”. Esse mesmo gestor afirma: “Eu costumo dizer que a
hierarquia não separa homens, separa papéis. Eu tenho o meu papel, o
sargento tem o dele, ele me respeita e eu o respeito. Eu dou a ordem, ele
executa. Nada absurdo dentro do métier dele. Então, aqui é muito difícil
ter conflito entre superior e subordinado”.

E esse gestor administrativo complementa dizendo que já testemunhou
situações muito difíceis e indesejáveis: “Eu já vi acontecer, várias vezes, um
policial agredir um superior hierárquico e vice-versa. No batalhão, o pessoal
está sob o maior estresse. Um olhar mal dado, uma palavra mal dita, o
policial saca a arma”.

Fazendo um contraponto com a fala do gestor administrativo, alguns
oficiais da mesma unidade referem que a obediência à hierarquia no âmbito
policial controla possíveis problemas de relacionamento, não sem o estresse
que esse poder possa acarretar. Então, acontecem ‘explosões’, não nesse
grupo, mas em outros batalhões.

Um comandante de batalhão comenta que as adversidades do
cotidiano, principalmente a vivência do risco constante, fazem com que os
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policiais do mesmo círculo se unam. E, nos grupos focais, soldados e cabos
disseram a mesma coisa, coincidindo com as palavras desse oficial: “Eu
acho que, justamente pela alta periculosidade do batalhão, o policial aqui
parece que se une mais, até por causa da necessidade e do risco freqüente.
O risco freqüente de a gente morrer aqui faz com que a gente se una!”.

Um outro gestor operacional relata como percebe o relacionamento
entre pares na instituição: para os soldados e cabos, a motivação e a
convivência são molas propulsoras de um bom relacionamento. No nível
dos oficiais, ‘o amor corporativo’ é a força motriz para a satisfação do trabalho,
o que influenciaria no bom relacionamento. Para esse gestor, “o serviço
público é para quem tem vocação”. E acrescenta que “o grande segredo da
felicidade é transformar o dever em lazer”. Essa filosofia encontra abrigo
na fala de vários estudiosos e filósofos, sobretudo no teórico italiano De
Masi (2000), que produziu um livro sobre ‘o ócio criativo’, colocando-o
como ápice na possibilidade de o ser humano trabalhar por prazer.

Um dos gestores administrativos entrevistados assim filosofa, quando
convidado a falar sobre a relação entre oficiais e seus subordinados,
evidenciando um elevado grau de compreensão dos princípios de solução de
conflitos de forma civilizada: “Onde há seres humanos, há divergência. Acho
que a graça do ser humano é essa, cada um ser diferente do outro. O que se
busca é uma convivência harmoniosa, pacífica, onde procuramos resolver
nossas diferenças com diálogo”. No entanto, esse mesmo oficial comenta que,
quando a desavença prejudica a qualidade do serviço, costuma adotar medidas
disciplinares e até mesmo providenciar o afastamento daquelas pessoas que
provocam forte atrito com os outros membros de sua unidade.

Outro gestor operacional considera que a distância interpessoal entre
oficiais e seus subordinados ocorre por causa dessa estratificação da carreira
militar, distribuída em graduações e postos. Sugere, no entanto, que o
estreitamento das relações pode se dar através de atividades integradoras.
Um desses movimentos de congraçamento foi detalhado por ele ao afirmar
que, em sua unidade, uma vez por mês é oferecido um almoço para os
aniversariantes. Nesse momento, também são destacados os policiais que
obtiveram melhores méritos durante as operações naquele período. Comenta
ainda que, em sua unidade, organiza eventos nos quais são tratados assuntos
de interesse da instituição: as atividades atuais, os projetos, as frustrações
que os subordinados e ele próprio sentem por não terem ainda conseguido
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implementar algumas propostas e outros temas. Os policiais que porventura
foram lesionados no cumprimento do dever e estão temporariamente afastados
– alguns até definitivamente, em razão do tipo de ferimento – também são
convidados a participar desses encontros, com o intuito de serem prestigiados
e integrados. Para esse gestor,

O importante é que o soldado saiba que essa unidade pode ser uma extensão
da sua casa, da sua família, embora haja diversas subdivisões hierárquicas,
postos e graduações. Mas isso não existe para dividir, e sim para aumentar
responsabilidades. Isso porque é importante que os policiais sintam que, em
todas as atividades a que estão submetidos, o comandante está envolvido, os
oficiais estão envolvidos, toda a unidade está envolvida e preocupada com o
bem-estar de cada um deles.

Essa forma de amenizar as rígidas relações hierárquicas é percebida
e valorizada pelo ciclo dos não-oficiais que são subordinados a gestores,
que buscam realizar uma administração mais democrática e participativa,
se pudéssemos defini-la assim. Encontramos vários exemplos de propostas
de interação harmoniosa, voltada para o cumprimento da missão
institucional. É o caso das praças lotadas em uma determinada unidade
administrativa, para quem o relacionamento entre colegas do mesmo nível
e entre os diferentes níveis – oficiais e praças – é considerado excelente:
“Talvez porque o grupo seja seleto, tenha uma identificação com a área de
ensino. Então, tanto o nível superior hierárquico quanto dos pares de iguais
ou abaixo é o melhor possível. (...) É um clima harmônico. De vez em
quando tem um probleminha ou outro, mas o clima é tranqüilo”.

Igualmente, em um determinado batalhão em que realizamos
pesquisas, os depoimentos de sargentos e subtenentes acompanham o
comentário citado. Os participantes dos grupos focais que juntaram praças
e sargentos afirmaram que, apesar da obediência à hierarquia, há uma
relação de companheirismo entre eles e os oficiais. De todo modo, um dos
entrevistados sublinhou que “alguns oficiais não deixam se aproximar,
mantêm aquela hierarquia”. No mesmo sentido, um grupo de praças de
uma terceira unidade apontou:

As condições adversas nivelam a questão hierárquica em certo ponto.
Suprimem a uma só condição, ou seja, a aceitação e a necessidade de convívio
por causa de uma necessidade maior. Não tem espaço para expor sentimentos,
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nem problemas pessoais. Nivela-se pela necessidade. Então é isso o que
determina as relações.

É forte esse depoimento que objetiva na natureza e na premência do
risco vivido coletivamente a solução da excessiva hierarquia, que se manifesta
com toda a pompa e circunstância nos processos rituais da ordem unida.
Na fala de um oficial, enquanto o enquadramento na hierarquia é gerador
de estresse, a relativa quebra de fronteiras é atribuída às necessidades
circunstanciais de tornar o serviço mais eficiente:

A base do militarismo é a hierarquia, mas hoje eu não vejo tanta cobrança
em cima disso como era antes. Já foi muito pior. Eu diria que há dez, 15 anos
jamais teriam sido entrevistados aqui, juntamente, um segundo-tenente, um
major, um capitão. Essa entrevista seria feita com o primeiro-tenente em um
grupo, o segundo em outro. Jamais teríamos uma mesa-redonda assim. Hoje
eu acho que a coisa está mais democrática.

Um segundo grupo de opiniões, ao contrário, concebe de forma muito
crítica a relação entre oficiais e não-oficiais. Os depoimentos mais fortes,
conforme esperado, provêm dos escalões inferiores. Com um discurso bastante
contundente, praças e sargentos expressam sua compreensão do sistema de
hierarquia como um sistema autoritário. Vejamos alguns comentários:

[Deveria haver] apenas democracia, e não ditadura, para que o policial
tratasse o usuário da mesma forma. (...) Infelizmente, na Polícia, temos
superiores arbitrários, inconseqüentes, ladrões, que só pensam em ferrar os
subordinados. Nunca me arrependi tanto de ser empregado dessa instituição.
(...) Na minha opinião, o regulamento é muito rígido, não deveria existir a
pessoa faltar a um serviço e ficar dez ou 15 dias sem ver seus familiares. Por
que não dá serviço extra para o faltoso? (...) Na minha opinião, isso não passa
de um abuso de superiores. Isso tem de acabar um dia. (...) Não existe o
policial ser excluído só por indisciplina, sem cometer qualquer crime ou falta
grave fora do seu serviço. (...) É um abuso, uma covardia. (...) Um abuso de
autoridade!

Várias entrevistas realizadas com as praças descrevem relações
interpessoais marcadas por manifestações de ansiedade e sofrimento. Seus
depoimentos ressaltam que seu processo de trabalho é perigoso, por estarem
cotidianamente inseridos em uma lógica de combate desgastante – por
ficarem mais horas do que podem suportar sem comer, carregando excesso
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de peso (munição e equipamento) e sem descanso – e por vezes humilhante
– “alguns superiores não nos respeitam nem como profissionais e nem como
homens” (grupo focal cabos/soldados). Eis o depoimento de um cabo:

O maior problema nas condições de trabalho são os nossos comandantes.
Nós somos punidos com privação de nossa liberdade, com ofensas, humilhações,
devido a faltas pequenas, como estar com o coturno sujo depois da jornada de
trabalho, tirar o chapéu num dia quente, chegar alguns minutos atrasado
devido aos constantes congestionamentos no trânsito ou estar com a barba
aparecendo depois de 12 horas de serviço. Muitas vezes, os nossos comandantes
não querem nem escutar as nossas explicações. Tiram-nos do convívio de
nossos familiares.

De fato, a maneira pela qual o exercício da hierarquia na Polícia
Militar é visto pelas praças e pelos sargentos revela engessamento das relações
entre eles e os oficiais. Apesar de compartilharem da vida profissional na
mesma corporação, consideram os escalões superiores quase como rivais e
inimigos. A fala de um segundo-sargento para quem a Polícia Militar
deturpou e enrijeceu ainda mais a estratificação, que é desenhada e vivida
pelas Forças Armadas, reafirma essa sensação de enrijecimento: “O
regulamento militar que funciona tão bem nas Forças Armadas é usado
aqui, na Polícia Militar, de forma covarde, onde, na maioria das vezes,
castra e aniquila os policiais de boas intenções e de boa formação, dando
espaço ao oportunismo e a corrupção.”

Talvez possamos fazer dialogar a fala descrita com o comentário final
de outro segundo-sargento. Este profissional nos apresenta uma visão da
Polícia Militar que se afasta bastante da fala entusiasmada de alguns
gestores:

Lamentavelmente, a atual Polícia Militar se transformou numa instituição
de interesses escusos de determinados comandantes, onde os serviços de
aproximação aos usuários são preenchidos com uma minoria de homens
de confiança, com a finalidade explícita de extorquir e arrecadar subsídios
para proporcionar-lhes uma condição de vida melhor. Essa irresponsabilidade
impede o Estado de ocupar o seu espaço. Aí a criminalidade prolifera e a
violência cresce de forma assustadora, dominando, manipulando, ditando
ordens, impondo terror, massacrando, assim, a massa trabalhadora e destruindo
famílias.
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Para as praças, a maior expectativa de mudança tem como objeto
alguns elementos que compõem as normas disciplinares da categoria.
O comentário de outro sargento enfatiza esse aspecto: “Gostaria que mudasse
alguns itens do regulamento, como acabar com a prisão de 72 horas, e que
o policial tivesse apoio jurídico em qualquer audiência e julgamento”. Ele
comenta, também, que gostaria que o regulamento disciplinar acabasse
com a prisão e a detenção, pois há outros tipos de punição. Uma pessoa
poderia sofrer, por exemplo, suspensão. Reforça: “A prisão e a detenção
não somam nada na Polícia e, se resolvessem, não haveria tantos policiais
presos e detidos administrativos”.

Segundo um grupo de praças e sargentos, a lógica da corporação em
relação a eles é a mesma que constrói o “elemento suspeito” na prática
profissional da Polícia. No caso da sociedade civil, a população e a mídia
acusam o policial de prender ou executar antes mesmo de investigar o
indivíduo. No caso dos sargentos e praças, eles consideram que é também
essa forma de suspeição que domina a relação das chefias com os escalões
inferiores. Eis alguns de seus depoimentos:

Gostaria de ser mais respeitado pelos oficiais da nossa corporação, pois a
tropa está com medo, não da criminalidade, mas sim das covardias que
ocorrem em nosso meio policial. (...) Os policiais de nosso estado têm coragem,
mas com essa política de primeiro prender para depois apurar, isso não dá.
Temos de mudar isso, pelo amor de Deus. (...) O regulamento está arcaico,
sem critério algum de punições, superior a tudo, até mesmo à Constituição
Federal ou a qualquer outro tipo de regulamentação no país. (...) Por isso,
considero que é preciso acabar com o desrespeito total dos superiores [oficiais]
às praças.

A propósito dos problemas apontados, Muniz (1999) os atribui às
distorções e aos equívocos das políticas de segurança pública adotadas pelo
estado do Rio de Janeiro. Essa autora assinala: “O sentimento de que o
sacrifício só é cobrado do PM é, de forma perversa, reforçado nas ruas.
O contato diário com o mundo social além dos muros dos quartéis põe em
evidência o contraste entre a inflexível conduta militar e a multiplicidade
de inserções possíveis na vida civil” (Muniz, 1999: 151).

Em resumo, há discrepâncias enormes entre o que os policiais
responderam nos questionários e o que disseram nas entrevistas e nos grupos
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focais. Possivelmente isso tenha ocorrido porque, na relação face a face, foi
mais fácil para esses servidores se manifestarem. Ou talvez as indagações
feitas nos encontros pessoais tenham sido mais provocativas. Os problemas
por eles assinalados de forma crítica – inclusive pelos gestores que têm uma
expectativa mais humanística – vão ao encontro das reflexões de Dejours,
quando fala do sofrimento psíquico vivido por outras categorias em suas
relações hierárquicas de trabalho:

A desigualdade na divisão de trabalho é uma arma terrível de que se servem
os chefes a bel-prazer da própria agressividade, hostilidade ou perversidade.
Temos o hábito de apresentar estas relações de trabalho em termos políticos ou
em termos de poder. Mas a frustração, a revolta e a agressividade reativas
muitas vezes não conseguem encontrar uma saída. Conhecemos muito mal os
efeitos da repressão desta agressividade sobre o funcionamento mental dos
trabalhadores, se bem que podemos presumir sua importância na relação
saúde e trabalho. Não podemos considerar como epifenômeno ou como questão
acessória a discriminação que opera a hierarquia com relação aos
trabalhadores. Ela faz parte integrante das táticas de comando, mesmo que
não seja explicitamente incluída no papel da hierarquia. (Dejours, 1992: 75)

Consideramos que as três diferentes formas de ansiedade descritas
por Dejours cabem com perfeição para analisar a situação dos policiais,
embora esse autor se refira a contextos muito mais brandos relativos ao
trabalho operário industrial. O autor menciona:

1) um tipo de “ansiedade relativa à degradação do funcionamento mental e
do equilíbrio psico-afetivo”. Ela resulta da “desestruturação das relações psico-
afetivas espontâneas com os colegas de trabalho, de seu envenenamento pela
discriminação e suspeita, ou de sua implicação forçada nas relações de violência
e de agressividade com a hierarquia” (Dejours, 1992: 176);

2) uma outra forma de ansiedade que diz respeito à “degradação do organismo”e
aos riscos que ameaçam diretamente a integridade física dos trabalhadores;

3) e, finalmente, uma manifestação de “ansiedade gerada pela disciplina da
fome”, ou seja, a que se apresenta no fato de a pessoa continuar trabalhando
pela necessidade de sobreviver. Esta modalidade de ansiedade é assim
denominada por Dejours para explicar que ‘apesar do sofrimento mental que
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não pode mais passar ignorado, os trabalhadores continuam em seus postos de
trabalho expondo seu equilíbrio e seu funcionamento mental à ameaça contida
no trabalho, para enfrentar uma exigência ainda mais imperiosa:
sobreviver”(Dejours, 1992: 77-78).

Comparando as corporações, observamos que os policiais civis (Minayo
& Souza, 2003) apresentaram menos problemas do que os policiais militares
quanto ao ambiente laboral e à relação com os superiores e com os colegas.
Essas diferenças são estatisticamente muito significativas, evidenciando as
piores condições de trabalho dos policiais militares (Minayo et al., 2007).




