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Em Primeiro Lugar, a Questão Salarial
Na descrição das condições e qualidade vida, do ponto de vista

qualitativo, o foco de insatisfações mais relevante mencionado por policiais
de todos os escalões é o salário: “O salário para assegurar tranqüilidade à
família”. No entanto, os depoimentos mais enfáticos sobre o assunto foram
pronunciados por soldados, cabos e sargentos, dizendo que o baixo soldo
justifica sua inferioridade na sociedade e prejudica a qualidade de sua vida
e a de sua família. As praças dizem que seu salário lhes permite pouco mais
que custear a locomoção de sua moradia distante até o local de trabalho.
Tanto os chefes como os subordinados freqüentemente evidenciaram o óbvio,
dizendo que quanto menor a graduação do policial, piores são suas condições
de existência, o que se reflete nos locais de moradia muito distantes das
áreas onde trabalham, na baixa qualidade das habitações, na escassa posse
de bens e nas poucas alternativas de vida social e de lazer.

Os salários baixos se juntam com: carga horária muito extensa de
trabalho e o ‘bico’; má alimentação – são eles que assim a classificam – que
lhes é oferecida nas unidades de trabalho; falta de reconhecimento e mesmo
o menosprezo por parte da população, dirigido justamente a eles que têm a
missão de lhe servir; desvalorização por parte do Estado e dos governantes;
rigidez disciplinar interna da corporação.

A questão salarial é grave porque, dizem vários policiais militares,
“A população não conhece nossas condições financeiras. Não ter dinheiro
abala emocionalmente, estressa, provoca vários problemas de saúde, como
hipertensão, úlcera, insônia e depressão”. Também os policias civis se
expressam quanto a esse tema, como pode ser constatado nos depoimentos
de um grupo de operacionais que enfatiza o fato de que a remuneração
deveria lhes dar tranqüilidade para se dedicarem integralmente a suas
atividades, que são muito estressantes.

Focos de Insatisfação e Satisfação
com a Qualidade de Vida
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O salário é muito aquém do que nós merecemos. A vida que nós levamos
todo mundo sabe. Na parte financeira, ela nos faz ter uma qualidade de vida
regular. Infelizmente, não podemos ter um patamar que nos dê tranqüilidade.
Por isso, volta e meia precisamos pensar em outras coisas, uma atividade
paralela, como a que muitos de nós fazemos como suporte para poder manter
uma qualidade de vida razoável. O grande vilão é esse desgaste de arranjar
outra atividade para completar o salário. Desgasta muito. (...) Tem o ‘bico’,
tem o trabalho e tem a faculdade. Você acaba tendo dificuldade até de
relacionamento normal e de dar uma assistência melhor à família.

Por causa das questões salariais que os induz a fazer ‘bicos’, muitos
policiais, tanto militares como civis, têm uma vida tumultuada e alguns
dizem que sua existência é excessivamente ‘fragmentada’, tendo reflexo na
saúde, na intimidade e no meio social onde convivem.

Em Segundo Lugar, a Falta de Reconhecimento
O segundo ponto que os policiais militares consideram mais negativo

para a qualidade de sua vida é o descrédito e falta de reconhecimento por
parte da sociedade e dos governantes. Esse sentimento é reforçado pela
visão de que a mídia raramente aborda o lado positivo de suas ações.
O menosprezo de que se sentem alvo foi ressaltado com muita freqüência e de
forma associada ao sofrimento no trabalho, à opressão hierárquica e à falta
de liberdade, como podemos observar no contundente depoimento deste cabo:

As condições de trabalho e de saúde das praças, bem como a nossa qualidade
de vida, são as piores possíveis. Somos a única classe trabalhadora que não
tem nenhum direito. O nosso direito é não ter direito, principalmente à liberdade
[ênfase dele], a qual é tirada a qualquer momento por causa desse regulamento
arcaico o qual sobrepõe até a Constituição Federal! [ênfase dele] Vai chegar
uma época em que só pessoas de má índole vão querer entrar para a corporação,
só para se aproveitar da carteira e da arma. Não há qualquer tipo de respeito
à praça pelos seus superiores. É só opressão [ênfase dele].

A percepção dos policiais militares é de que a sociedade os considera
“um mal necessário” e a dos policiais civis é de que “a delegacia é a lixeira
da sociedade” (Minayo & Souza, 2003). A generalização que ocorre
quando há corrupção, delinqüência e ineficiência de alguns policiais afeta
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muito sua auto-estima, pois consideram que a maioria procura atuar com
honestidade, seriedade, responsabilidade e compromisso. Em um grupo
focal, cabos e soldados fizeram desabafos em que podemos ressaltar uma
tensão muito forte e confrontante com a sociedade e, sobretudo, com as
populações em áreas consideradas de elevado risco: sentimentos de que são
tratados como lixo, de que seu trabalho é desprezível, o que os faz, em
contrapartida, se enrijecerem mais e cometerem mais violências,
principalmente nas favelas:

Então vamos tirar as máscaras. Eu acho que a Polícia não gosta do tratamento
que a população dá a ela e vice-versa. Então, se digladiam o tempo todo. Isso aí
vai repercutir no quê? No trabalho! Porque se vai depender dela para que esse
camarada viva, o empenho não vai ser tão forte. Então, o meu desejo de que
aquele camarada seja atendido com qualidade vai ser menor, com certeza.

As comunidades das favelas tratam a gente como lixo! Você passa e as
pessoas cospem! Às vezes, querem até te tratar bem, só que têm medo. E o
nosso trabalho é desprezível. Então, há essa guerra, essa rejeição silenciosa.
Aí a gente fala no todo, do Rio de Janeiro em relação à Polícia! E a gente
sente na carne esse desprezo! Qual é a primeira ação quando alguém te afronta?
É, também, se enrijecer em relação à população.

Quanto à mídia, a maioria dos policiais a considera um fator negativo
para sua vida porque, em sua avaliação, ela repercute uma imagem pejorativa
em todos os aspectos, propiciando ou reproduzindo o repúdio da sociedade.
Segundo os policiais, a televisão, as rádios e os jornais são os principais
responsáveis pelo incremento do distanciamento entre eles e a população.
No depoimento de um soldado que já referimos anteriormente, os policiais
são vistos pela mídia sempre como incompetentes: “A Polícia é que nem
pato: o pato nada, anda, voa e não faz [nenhuma dessas atividades] direito”.

Nos grupos focais, os policiais colocaram muita ênfase nas dificuldades
para se manter na linha e certo desânimo diante dos desafios. Algumas vezes,
suas falas deixaram transparecer certa dubiedade e ambigüidade, não ficando
claro se os empecilhos e as dificuldades justificariam a corrupção, a intolerância
e a violência ou se suas expressões configuravam apenas um desabafo.

Confluindo com os dados da pesquisa quantitativa, a maioria deles
diz se refugiar na convivência familiar, onde consegue raros momentos de
descanso e paz, como revela esta fala de um oficial, em um dos grupos focais:
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O policial militar, assim como o civil, tem sua identidade profissional velada.
É um cidadão que vive no anonimato, senão a gente morre. Os raros momentos
de lazer são de convivência com a família, muitas vezes em casa, pois a gente
tem de pensar muito aonde ir. Não pode levar a família a um lugar e correr o
risco de ser reconhecido como policial.

Dessa forma, não causa surpresa o fato de que, quando perguntados,
percentuais tão elevados deles coloquem tanta ênfase na importância do
apoio das famílias e das pessoas com quem mantêm relações próximas.
Elas configuram para eles uma âncora fundamental na sua vida privada e
emocional, oferecendo-lhes o alento que, ao contrário, consideram não ter
na esfera profissional e social.

Em Terceiro Lugar, a Centralidade do Trabalho
se Apossa da Vida Pessoal e Social

Tanto do ponto de vista positivo como do negativo, o elemento mais
relevante associado à qualidade de vida é a centralidade do trabalho: é ele
que dá sentido à existência dos policiais. O foco excessivo nos aspectos
profissionais, revelado no discurso tanto dos oficiais e suboficiais como das
praças, quando se referem à qualidade de sua vida individual, ressalta
uma dupla mensagem. De um lado, há uma valorização positiva do trabalho,
pois é em função dele que passam a maior parte de seu tempo. De outro, há
o reconhecimento de que o desempenho de sua profissão é uma grande
fonte de cansaço, frustrações e sofrimentos.

Suas falas foram reiterativas de elementos que já tratamos nas duas
partes anteriores: jornadas intensivas e excessivas; desgaste nos plantões e
trabalho noturno que desestruturam o organismo; salário insuficiente,
levando à necessidade de outro(s) emprego(s); precário ambiente físico e
relacional entre os pares; elevada carga e volume de trabalho; ausência de
folgas e de férias; alimentação inadequada e riscos permanentes de sofrerem
agressão ou morte. Todas essas situações vivenciadas no cotidiano de suas
atividades são vistas como fatores sinérgicos, geradores de pressão, tensão e
estresse. São pontos que ligam o exercício da profissão com a esfera da
reprodução. O depoimento de um sargento, citado a seguir, sintetiza tal
situação, sublinhando o mal-estar por meio de adjetivações e ressaltando
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problemas de sono, de alimentação, sentimentos de cobrança e a necessidade
de ficar em alerta permanente:

Eu fico muito cansado. Então, para mim, a minha qualidade de vida é regular,
de regular para ruim, porque eu durmo mal, me alimento mal. (...) O regime de
trabalho não é bom nem para o policial, nem para a instituição. É um homem que
trabalha permanentemente sob cobrança, com carência de nível para trabalhar.
A carência de pessoal, por exemplo, vai fazer com que qualquer levantamento, por
mais básico que seja, ateste o absurdo que se vive nessa instituição.

Comparando as duas corporações, todos os operacionais concordam
que o trabalho na rua é fonte de maior estresse e tem como conseqüência e
resultado uma vida de pior qualidade. Na Polícia Militar, é recorrente a
reclamação contra os períodos de 12 horas seguidas em atividades na rua,
em pé e sem alimentação (apenas com uma refeição no quartel antes de
sair). Já os policiais civis que atuam nas delegacias também se queixam, só
que, no caso deles, por se alimentarem mal, com lanches gordurosos e
hipercalóricos (pizzas, salgadinhos, sanduíches e refrigerantes),
freqüentemente doados pelo comércio nas cercanias das delegacias.

Em Quarto Lugar, o Lado Doloroso
da Vivência de Perdas

Na reflexão sobre os aspectos vivenciais que afetam suas condições
de existência, nada foi tão forte como a reflexão de cabos e soldados de um
batalhão situado em área de alto risco. Eles discorreram, emocionados,
sobre a banalização dos casos de morte dos companheiros de serviço e o
tratamento corriqueiro que é dado a tais eventos. Nesse batalhão, contaram
os entrevistados, houve períodos em que foi relativamente comum a perda
de três, quatro ou cinco colegas em uma jornada de trabalho.

Segundo os entrevistados, o argumento de que os policiais são
profissionais preparados para o confronto justifica a ausência de um suporte
especializado e resulta em danos que poderiam ser evitados. Eis o depoimento
de um oficial sobre o peso de conviver cotidianamente com o temor da
morte: “Nós temos de ter um equilíbrio para ver um colega morrer, das
mais diferentes maneiras possíveis, ir ao enterro dele, consolar a família,
depois voltar para a rua como se nada tivesse acontecido”.
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Alguns outros sargentos e cabos também comentaram a necessidade
de apoio para quem passa por atividades tão estressantes e dolorosas, como
os seguintes depoimentos: “Tem de ter um atendimento psicológico! Daí
você chega lá no Hospital Central da Polícia Militar, existe uma ‘porrada’
de policiais ‘batendo’ [à porta] na psiquiatria. Aí eles começam a se envolver
com bebida.”; “Você tem coragem, você tem condições psicológicas de
trabalhar? Você vê um colega teu ali morto, sabe que pode ser qualquer
um da gente aqui. Ah, pelo amor de Deus! Depois vem consolar a família,
quando ela fica desesperada, perdeu um pilar, o pai, o esposo, tudo!”; e
“Acho que todo mundo aqui é homem igual ao outro, todo mundo aqui
tem medo de morrer, ninguém aqui é demagogo, ninguém quer morrer, não
é verdade? Por pior que seja a vida, a gente tem esperança! É o que mantém
a gente vivo! Mas, para vir trabalhar, é aquilo: ‘será que eu vou? Mas será
que eu volto?’. E nisso a gente não é reconhecido”.

As repercussões do estresse e da vivência sistemática do risco de morte
em confronto sobre a qualidade da vida pessoal e familiar também foram
abordadas pelos policiais civis. Um profissional da saúde que trabalha
nessa corporação fez referência às alterações psíquicas conseqüentes ao ato
de matar outro indivíduo. Essa situação, bastante recorrente nos confrontos
dos policiais civis e militares do Rio de Janeiro com traficantes armados,
provoca reações que deveriam ser analisadas de forma especializada e
competente, para que não redundassem em mais violência para a população.

Em Quinto Lugar, a Falta de Qualidade
na Alimentação

Para os policiais, há mais um ponto de insatisfação no que concerne
à qualidade de sua vida: a alimentação. Todos os entrevistados manifestaram
concordância quanto ao fato de que a alimentação oferecida pela corporação
é muito ruim em todas as unidades pesquisadas, tanto em termos qualitativos
como quantitativos. As entrevistas com os oficiais nos mostram que, em
geral, eles também têm uma dieta pouco balanceada. Em um grupo focal,
além das críticas à comida oferecida nos batalhões, eles referiram a realização
de lanches na rua, com ingestão de pizzas e salgados, para completar a
comida insuficiente. Ainda assim, um profissional aludiu ao custo dessas
refeições extras: “Isso quando a gente tem dinheiro para comer pizza”.
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Muitas queixas dizem respeito às dietas diferenciadas para os
membros do círculo superior e para as praças, embora todos digam que
comem mal. Os soldados e cabos manifestam grande insatisfação quanto a
essa discriminação. Comentam que as refeições são preparadas por policiais
sem conhecimento e consideram as porções alimentares muito reduzidas.
Queixam-se também de que aqueles que necessitam de uma dieta
diferenciada por motivo de alguma doença – como, por exemplo, os
hipertensos, que não podem comer sal – não têm opções.

Os seguintes depoimentos são de cabos, soldados e sargentos: “Você
é obrigado a comer um bifinho só. Um peixe ou um frango. Se colocassem
uma firma terceirizada, com uma boa comida... Mas não! A quantidade é
contada!”; “Existe um cardápio que é feito e publicado em boletim para a
corporação inteira. É um cardápio mensal para toda a corporação e que
não pode ser mudado, senão dá o maior problema, porque tem de publicar
outra vez. Não sei se quem elabora é um nutricionista ou não”; “E tem a
questão de que tudo é comprado em licitação. Nem sempre é adquirido o
melhor e, sim, produtos de terceira ou quarta linha”.

Nos grupos focais, alguns soldados e cabos disseram que, pela falta
de cuidados na preparação das refeições, freqüentemente encontram pedras
e, às vezes, até restos de esponja de aço na comida:

O preparo desse alimento fica muito a desejar. Às vezes a gente come um
alimento que está cru ou muito cozido. Por ser uma grande quantidade, não
tem como você prover uma qualidade. Às vezes a gente come até pedra. O
próprio vice-comandante proibiu os atletas de comerem salada, onde se vê
bichinho andando na folha de alface.

Os policiais civis, sobretudo os operacionais, também se alimentam
muito mal, não têm horários adequados e comem muito mais sanduíches
do que produtos saudáveis (Minayo & Souza, 2003).

É Possível Melhorar a
Qualidade da Vida dos Policiais?

Nos grupos focais com soldados, cabos e oficiais e nas entrevistas
com gestores, várias sugestões foram feitas. Um dos oficiais em cargo de
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chefia, por exemplo, diz que, por ser uma profissão de risco, deveriam ser
criados “antídotos, providências lenitivas que suavizassem os impactos
[negativos] na vida dos policiais”: bom salário, boas condições de trabalho,
bom atendimento médico, hospitalar e odontológico, um programa de
moradia, um programa de educação que lhes ensinasse a serem ponderados,
tolerantes e a se alimentar bem. No caso da alimentação, muitos policiais
sugeriram a presença de um nutricionista por unidade, para estabelecer
cardápios específicos e propiciar refeições apropriadas e mais saborosas.

Por causa das situações cotidianas e corriqueiras de risco, vivenciadas
tanto por policiais civis como por militares, a maioria dos entrevistados
considerou como de extrema necessidade que lhes seja oferecido apoio
psicológico. Muitos policiais militares chamaram a nossa atenção ao
enfatizarem que não querem banalizar a morte e que cada morte de um
colega os confronta com a fragilidade da sua própria vida.

Neste fechamento, cabem algumas observações. A primeira diz
respeito às discrepâncias entre a investigação quantitativa e qualitativa.
Os dados quantitativos ofereceram um panorama muito mais alentador
sobre o tema ‘qualidade de vida’. As informações qualitativas registraram,
sobretudo, as queixas e as insatisfações. Daí a importância de, ao mesmo
tempo, trabalharmos com questionários e ouvirmos os sujeitos que
pesquisamos, de irmos aos seus locais de trabalho e sabermos onde vivem.
E por termos feito esses dois percursos, foi-nos possível observar várias
contradições.

Por exemplo, apesar da simbiose entre vida profissional e vida social,
observamos uma contradição nas percepções dos policiais militares sobre o
mundo do trabalho e as que se referem ao mundo da vida. As queixas e as
notas baixas atribuídas aos pontos problemáticos e negativos das atividades
profissionais são contrapostas a um grande entusiasmo com a vida e com o
futuro, observado entre maioria desses servidores. Na pesquisa qualitativa,
as duras críticas ao processo de trabalho e a todos os temas incluídos neste
conceito foram fortemente associadas à qualidade de vida e aos efeitos
negativos do estresse laboral nas relações familiares.

Outra contradição importante: os policiais subalternos, cabos e soldados
são os mais críticos sobre suas condições de vida, derivadas em grande parte das
condições de trabalho; no entanto, a pesquisa quantitativa mostra que os oficiais,
embora em condições objetivas melhores, apresentam-se menos satisfeitos; e
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grande parte dos não-oficiais, mesmo estando em pior situação de salário,
de moradia e de lazer, mostra-se mais satisfeita.

Sublinhamos e ressaltamos que há um grupo intermediário na Polícia,
formado pelo escalão de sargentos e subtenentes, com idade entre 40 e 50
anos, há 20-25 anos na profissão, que não tem muitas expectativas de
ascensão. Boa parte desse conjunto de profissionais se mostra muito
insatisfeita ou muito apática. Possivelmente, sua diferença em relação a um
conjunto numeroso de soldados e cabos que são mais otimistas com a vida
e com o futuro se deve à crença, entre os últimos, de que ainda lhes será
possível elevar-se profissionalmente e melhorar seu padrão de vida. Outra
hipótese é que os jovens soldados e cabos se sintam a tempo de desistir e
enfrentar outra carreira, fato que os dados comprovam, mostrando a grande
rotatividade dos que entram e saem da corporação.

As informações que temos permitem-nos ainda outras reflexões.
E uma delas é que os focos de insatisfação não podem se medir apenas
estatisticamente. Por exemplo, quando perguntados sobre expectativas de
melhora nas relações de trabalho, menos de 50% dos cabos e soldados
mostraram-se otimistas. Essa é uma informação preocupante no que concerne
pelo menos a quatro pontos: em primeiro lugar, ao fato de que qualquer
instituição, para que tenha êxito, precisa de um corpo estável e competente
de funcionários que ‘vista a sua camisa’. Isso, na Polícia Militar, parece ser
muito difícil, pois mais da metade da tropa não se sente motivada.

Em segundo lugar, entendemos que a insatisfação em qualquer dos
escalões põe à prova as tentativas que as autoridades têm feito de tornar a
corporação mais contemporânea. Seus esforços têm conseguido envolver
muito pouco os servidores.

Um terceiro fator de insatisfação são as reduzidas perspectivas de
subir na carreira: este dado de realidade afeta o desempenho dos profissionais
e fica patente no grupo de meia-idade composto por sargentos e subtenentes.

E um quarto foco de mal-estar é o tratamento pessoal dispensado, na
corporação, aos policiais dos escalões inferiores. Embora em percentuais
menores, sobretudo os soldados e cabos manifestaram um nível de crítica
bastante elevado sobre o modo como são tratados e com o fato de, embora
realizem um serviço público tão importante para a sociedade, isso traz pouco
retorno para suas condições e expectativas de vida.
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Podemos concluir, portanto, que esta pesquisa sobre condições e
qualidade de vida dos policiais militares é um estudo sobre as contradições
que eles vivem no trabalho e fora dele. Se é verdade que todos somos
contraditórios e que não é possível estabelecer um curva linear que nos leve
ao bem-estar, ao desenvolvimento e à felicidade, essa tentativa seria totalmente
inglória com os policiais. Eles amam a profissão e a maioria a escolheria
novamente, se lhes fosse necessário optar. Mas há incontáveis críticas às
condições de trabalho e ao que elas trazem de negativo para seu ambiente
social.

Cremos que nos resta dar relevância ao elevado grau de otimismo
com a vida por parte da maioria, sobretudo no caso dos mais jovens, apesar
de todas as dificuldades e de todas as manifestações de insatisfação. Existem
os dados estatísticos mostrando, mais que os qualitativos: um grande
potencial de transformação do estresse e do sofrimento no trabalho em valor
positivo. Tal transmutação evidencia um poder inegável de resistência e de
superação, constituindo talvez aquele ‘gene’ que um dos comandantes de
um batalhão que atua em área de risco diz que seus comandados têm.

Já havíamos constatado esse mesmo potencial de se reinventar e de
enfrentar a vida numa profissão de risco no estudo com os policiais civis
(Minayo & Souza, 2003). Tal descoberta vem reafirmar as teorias (Brant
& Minayo-Gomez, 2004, 2005) que tentam ultrapassar certas idéias
determinísticas de psicopatologização do trabalho e da vida. Esses autores
chamam a atenção para as potencialidades criativas da dor e do sofrimento,
embora alertem também para o fato de que tanto o sofrimento como a dor,
quando reprimidos, costumam ensejar a produção de doenças que afetam o
corpo, a alma e as relações entre as pessoas.




