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O administrador policial pode delegar sua autoridade mas 

não suas responsabilidades. Ele pode submeter seus 

subordinados a juramentos e compromissos, mas jamais 

deve esquecer que tais juramentos devem ser apoiados 

por ações administrativas adequadas. 

(KOOKER, 1993, p. 45) 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo investigar em que medida os fatores vinculados 

às condições e à organização de trabalho influenciam as vivências de sofrimento e prazer 

dos policiais militares que executam o serviço de policiamento ostensivo em Porto Alegre. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo estudo de caso, fundamentada 

essencialmente na metodologia preconizada pela psicopatologia do trabalho, desenvolvida 

por Christophe Dejours e colaboradores. Esta metodologia apóia-se, fundamentalmente, na 

vivência subjetiva dos trabalhadores, isto é, aquela que provém do inconsciente, extraída do 

comentário verbal de um grupo de pessoas. 

Desse modo, as condições e a organização de trabalho dos policiais militares são 

articuladas com o conjunto de discursos e práticas institucionais que cercam o fenômeno e 

com o sofrimento físico e mental produzido pela atividade policial. 

São privilegiados, na análise, aspectos relacionados com as pressões físicas, 

químicas e biológicas, e as divisões técnica e social do trabalho e sua associação com as 

vivências de sofrimento, de prazer, além de aspectos relativos à defasagem entre trabalho 

prescrito e real. 

Conclui-se que a precariedade das condições de trabalho, aliada à rigidez 

estabelecida na forma de organização de trabalho dos policiais militares, constitui-se em 

fonte de sofrimento mental que proporciona na vida desses trabalhadores um impacto, que 

se projeta além dos limites da atividade laboral, alcançando o seu espaço de existência 

particular. 
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ABSTRACT 

 

The present study has for objective to investigate in that measured the linked factors  

the conditions and the organization of the work, they influence the suffering existences and 

the military policeman’s pleasure that execute the service of ostensible police in Porto 

Alegre. 

It is a descriptive research, of the type case study, based essentially in the 

methodology recognized by psychopathology of the work, developed by Christophe Dejours 

and collaborators. This methodology leans on, fundamentally in the workers’subjective 

existence, that is, that comes from the unconscious, extracted of the verbal comment of a 

group of people. 

The conditions and the organization of the military policemen’s work are articulate 

with the group of speeches and institutional practices that surround the phenomenon and 

with the physical and mental suffering produced by the policemen activities. 

They are privileged, in the analysis, aspects related  with the physical, chemistries 

and biological pressures, and the technical and social divisions of the work and its 

association with the suffering existences, of pleasure, besides relative aspects among 

prescribed and real work. 

It is ended that the precariousness of the work conditions, formed an alliance with the 

rigidity established in the form of the military policemen’s work, is constituted mental in 

source of mental suffering that  provides in those workers’ life an impact, that is projected 

besides the limits of their activity, reaching its space of private existence. 
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DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

- Aluno-soldado – denominação que recebe o aluno do Curso Básico de Formação Policial 

Militar que se encontra em período de preparação para ingresso na carreira de 

servidores militares de nível médio da Brigada Militar.  

- Brigada Militar – polícia militar do Estado do Rio Grande do Sul instituída para a 

preservação da ordem pública, das prerrogativas da cidadania e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. 

- Cabos / Soldados – cargos previstos na carreira dos servidores militares de nível médio 

da Brigada Militar, situados na base da escala hierárquica cujos ocupantes realizam, 

essencialmente, funções de execução do policiamento ostensivo. 

- Oficial – denominação genérica atribuída aos servidores militares enquadrados na 

escala hierárquica nos cargos de: 2°. tenente; 1°. tenente; capitão; major; tenente-

coronel e coronel. 

- Ordem Pública – conjunto de regras formais que emanam do ordenamento jurídico da 

nação e visam constituir um mínimo de condições essenciais a uma vida social 

conveniente, fundada na segurança das pessoas e do patrimônio, na tranqüilidade e na 

salubridade públicas. 

- Polícia Militar – órgão integrante do sistema de segurança pública, constituído por 

regime jurídico e estrutura militares, com atribuições constitucionais de polícia ostensiva 

e de preservação da ordem pública, além de outras definidas em normas 

infraconstitucionais. 

- Polícia Ostensiva – atividade finalística da polícia militar materializada com a presença 

ostensiva, na qual os seus agentes são identificados de plano, na sua autoridade 

pública, pelo fardamento, equipamento, armamento e viatura, cujo propósito é preservar 

a ordem pública, a vida e o patrimônio. 
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- Policial Militar – denominação genérica conferida ao servidor público militar integrante 

das polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. 

- Policiamento Ostensivo – conjunto de ações ou operações executadas por policiais 

militares, que obedecem a características, princípios e variáveis próprias, objetivando 

satisfazer as necessidades básicas de segurança das comunidades e do cidadão. 

- Praça – denominação genérica atribuída aos servidores militares enquadrados na escala 

hierárquica nos cargos de: soldado; cabo; 3°. sargento; 2°. sargento; 1°. sargento e 

subtenente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

O conflito e o sofrimento causado pelas exigências do mundo contemporâneo 

refletem-se nos diversos ambientes de relações em que o homem interage, especialmente 

no laboral e no familiar. Dentro dessa perspectiva, o trabalho surge como expressão que 

adquire vários significados no cotidiano. 

Para Dejours, Dessor e Desriaux (1993), a atividade profissional não significa apenas 

um meio de garantir a sobrevivência, mas se expressa como um modo de inserção social 

em que os aspectos físicos e psíquicos se encontram intensamente envolvidos. E, a seguir, 

acentuam o caráter paradoxal do trabalho que pode constituir-se em um fator causador de 

danos à saúde e de sofrimento, assim como se erigir em fonte de equilíbrio e satisfação.  

Ainda hoje, em grande parte das organizações, especialmente as públicas, não há 

preocupação com aspectos relativos à satisfação e à realização pessoal dos seus 

trabalhadores. Estes continuam a exercer as suas atividades sob tensão, pressões e 

desafios impostos pelas condições e organização existentes no ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, as condições e a organização de trabalho que cercam os executores 

do policiamento ostensivo serão objeto de análise deste estudo, bem como o grau de 

influência em seu comportamento profissional e social. 

A Brigada Militar, que desenvolve precipuamente a atividade de prestação de 

serviços na área de segurança pública, tem nos seus recursos humanos o seu mais valioso 

potencial para bem desenvolver essas atividades.  
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Assim, este estudo busca também analisar como os policiais militares que atuam na 

execução do policiamento ostensivo vivenciam subjetivamente a realidade do seu cotidiano 

de trabalho, a partir dos próprios comentários destes trabalhadores. 

O capítulo 1 inicia-se com uma breve introdução sobre o trabalho; a seguir, define-se 

o problema de pesquisa e apresentam-se os objetivos gerais e específicos, acompanhados 

da justificativa do estudo. 

O capítulo 2 contém a delimitação teórica julgada necessária para compor a 

discussão do tema em relevo. Com o objetivo de apreender as diversas variáveis que 

compõem a temática, procurou-se abordar desde aspectos relativos a Estado e Poder, 

perpassando pelas características da organização, examinando as formas de gestão em 

instituições militares, até desembocar na análise do significado das relações de poder no 

trabalho policial militar. Como enfoque central e ponto de articulação deste estudo, foram 

examinadas minuciosamente as contribuições da psicopatologia do trabalho sobre o 

sofrimento e o prazer experimentados pelos indivíduos no contexto laboral. 

No capítulo 3, são abordados aspectos relativos à metodologia escolhida para a 

realização da pesquisa, contendo referências à classificação do estudo, ao método de 

abordagem, à delimitação da população, à escolha da amostra, ao instrumento de pesquisa 

e coleta de dados e, por fim, quanto ao método de análise.  

Já o capítulo 4 apresenta a análise dos resultados, cujo conteúdo das entrevistas 

coletivas é agrupado em torno de três eixos temáticos, representados pelas manifestações 

de sofrimento, pelas vivências de prazer e pelo trabalho prescrito e trabalho real, que, por 

sua vez, se desdobram em várias categorias emergentes. 

Finalmente, o capítulo 5 aborda as considerações finais sobre os resultados do 

estudo, bem como oferece sugestões para melhorar os níveis de satisfação no trabalho dos 

policiais militares. Completam este capítulo proposições para futuras pesquisas neste 

campo.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A preocupação com as condições e a organização do trabalho no setor público tem 

merecido, ao longo do tempo, muito pouca atenção. Enquanto o modelo de gestão 

administrativa vigente direciona grande parte de seus recursos na aquisição de 

equipamentos e na busca de novas tecnologias, o elemento humano continua enfrentando 
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ambientes de trabalho precários, condições socioeconômicas injustas e sistemas 

administrativos ineficientes e alheios à realidade. 

A Brigada Militar, instituição pertencente à administração direta do Estado, 

caracteriza-se por um regime jurídico e condições de trabalho peculiares, de certo modo 

diferenciadas dos demais órgãos e entes públicos, visto que está fundada nos princípios de 

hierarquia e disciplina, cujos servidores, por expressa disposição legal, são submetidos ao 

regime de dedicação exclusiva.  

A atividade-fim da Brigada Militar consiste no exercício da polícia ostensiva para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio no Estado do 

Rio Grande do Sul. Suas ações de polícia ostensiva são materializadas com a presença de 

seus agentes, identificáveis de imediato pela população em razão do fardamento, do 

equipamento, do armamento e da viatura. 

A essência da polícia ostensiva é o controle da criminalidade, do qual se depreende 

que os profissionais que desenvolvem esta atribuição lidam diretamente com a violência 

humana. Portanto, os policiais militares, trabalhando na execução do policiamento 

ostensivo, exercem uma atividade de risco à sua vida e à sua saúde que resulta em 

desgaste físico e psicológico.  

Este conjunto de evidências conduz necessariamente a uma indagação: em que 

medida o sofrimento e o prazer decorrentes do serviço realizado pelos policiais 
militares que executam o policiamento ostensivo em Porto Alegre podem ser 
atribuídos às condições e à organização de seu trabalho? Analisar esta questão 

constitui o problema central desta pesquisa. 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

Especificamente, o propósito deste ensaio é de comprovar ou refutar as seguintes 

questões: 

- As condições de trabalho dos policiais militares que executam o policiamento ostensivo, 

caracterizadas pelo ambiente físico, químico e biológico, erigem-se em fontes imediatas 

de sofrimento e prazer? 

- A organização do trabalho, representada pela divisão social (responsabilidades, 

hierarquias, controles, autoridade) e pela divisão técnica do trabalho (ritmos de trabalho, 
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conteúdo das tarefas, modos operatórios), constitui-se em fonte mediata de sofrimento e 

prazer no trabalho dos executores do policiamento ostensivo? 

- A defasagem entre o trabalho prescrito e o trabalho real determina manifestações de 

sofrimento e prazer no trabalho realizado pelos cabos e soldados que executam o 

policiamento ostensivo? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar fatores correlacionados às condições e à organização do trabalho que, na 

percepção de policiais militares que atuam no serviço de policiamento ostensivo, têm 

implicações no sentimento de sofrimento e prazer no trabalho, com reflexos na sua saúde 

mental. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Analisar as condições de trabalho (pressões físicas, químicas e biológicas) e a 

organização do trabalho (divisão técnica e divisão social) presentes no ambiente de 

trabalho dos executores do policiamento ostensivo, como causas de sofrimento ou 

prazer; 

- Levantar, a partir de relatos, as percepções sobre o sofrimento e o prazer no trabalho 

dos servidores militares que atuam na execução do policiamento ostensivo; 

- Identificar prováveis defasagens entre o trabalho prescrito e o trabalho real. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

No momento em que se vislumbra no país uma tendência à reestruturação do 

Estado, com a implantação de políticas neoliberais, que tem por escopo reduzir a sua 

dimensão com medidas de enxugamento da “máquina estatal”, pode parecer, à primeira 

vista, que abordagens voltadas à investigação das condições e organização do trabalho dos 

servidores públicos militares do Estado, com a finalidade de propor medidas para sua 

melhoria, se constituem num paradoxo. Mas, na verdade, a preocupação com as condições 
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e a organização do trabalho do policial, quer como profissional, quer como cidadão, longe de 

beneficiar somente o trabalhador, institui-se também num investimento no elemento humano 

da organização, cujo retorno deverá refletir-se na produtividade e na qualidade dos seus 

serviços. 

No âmbito da Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul, constata-se a 

preocupação com o tema, materializada pela Portaria no. 68, de 25 de abril de 1996, do 

Secretário de Estado da Justiça e da Segurança, nomeando um grupo de trabalho, formado 

por servidores dos diversos órgãos que compõem aquela pasta, com o propósito expresso 

de elaborar um projeto de melhoria da qualidade de vida no trabalho dos servidores da 

Secretaria da Justiça e da Segurança. A justificativa para tal iniciativa, segundo documento 

daquela Secretaria de Estado, é decorrente do observado em visitas realizadas por 

integrantes do seu Departamento de Recursos Humanos aos órgãos operacionais 

subordinados a ela (Brigada Militar, Polícia Civil, Superintendência dos Serviços 

Penitenciários e Coordenadoria Geral de Perícias), quando foi constatada a existência de 

problemas relacionados ao alcoolismo, estresse, suicídio, baixa produtividade, falta de 

integração interna e externa, ausência de políticas específicas de Recursos Humanos, de 

definição de competências e de gerenciamento, precariedade de recursos materiais e 

humanos, pouca autonomia profissional e técnica, dentre outros. 

Nesse sentido, a presente pesquisa pretende contribuir para os propósitos da 

Secretaria da Justiça e da Segurança, bem como da Brigada Militar, à medida que busca 

caracterizar as condições e a organização do trabalho dos policiais militares que atuam no 

serviço de policiamento ostensivo em Porto Alegre, principalmente mediante investigação 

das percepções desta força de trabalho sobre a sua organização. 

A pesquisa objetiva também sensibilizar a alta administração da Brigada Militar sobre 

a necessidade de implementar novas políticas de recursos humanos, como forma de 

proporcionar condições e organização de trabalho mais favoráveis aos seus administrados, 

e um melhor serviço à população. 

O interesse em pesquisar e analisar com mais profundidade as condições e a 

organização do trabalho dos policiais militares que executam o serviço de policiamento 

ostensivo decorre da história profissional do pesquisador, que vem, ao longo dos vinte e 

dois anos em que trabalha na Brigada Militar, acompanhando de perto as dificuldades 

pessoais e profissionais vivenciadas por esses servidores. 

Associa-se a essas razões um franco interesse em contribuir para a satisfação 

dessas pessoas e de suas relações, tanto no mundo do trabalho como fora dele. Para isso, 
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reveste-se de importância analisar, sob o ponto de vista teórico, a questão relativa às 

condições e à organização do trabalho desses servidores, para melhor entender a 

problemática em questão.  

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO E PODER 

As questões relativas a Estado e poder permitem ser tratadas sob as mais variadas 

formas de abordagem, mas, em razão da necessidade de delimitar o tema, procuram-se 

levantar algumas questões sobre o papel do Estado na sociedade contemporânea e sobre a 

distribuição de poder entre grupos sociais, tomando como ponto de partida as abordagens 

de Althusser (1983) e Weber (1983). 

A noção de Estado pode ser compreendida tanto do ponto de vista das instituições 

que o formam, quanto em relação às funções que estas instituições desempenham. 

Basicamente, as instituições estatais nos diversos níveis em que estão assentadas – 

nacional, estadual, e municipal – contêm órgãos legislativos, destinados à elaboração das 

leis; órgãos executivos, voltados para a execução e o funcionamento das atividades 

estatais; e órgãos judiciários, cujo objeto é a distribuição da justiça. Com a finalidade de 

assegurar as instituições legislativa, executiva e judiciária, os sistemas políticos empregam a 

polícia e as forças armadas, a fim de garantir a segurança interna e externa. Nesta linha, 

Ham e Hill, sustentam que: 

 “Os órgãos que compõem o Estado executam diversas funções. O 
principal papel da polícia e das forças armadas é a manutenção da lei, da 
ordem e da paz. Estas funções são claramente fundamentais para a 
persistência de relações estáveis dentro de uma sociedade e estiveram 
entre as responsabilidades mais primárias assumidas pelo Estado” (HAM e 
HILL, 1995, p.25). 

 Althusser (1983) parte da distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, 

preconizada pela teoria marxista do Estado, e acrescenta um outro conceito, o de Aparelhos 
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Ideológicos do Estado. Portanto, a ideologia está presente na reprodução das relações de 

produção. 

Com a finalidade de garantir a reprodução das relações de produção, o Estado se 

divide em dois aparelhos distintos: aparelho repressivo e aparelho ideológico. A principal 

diferença entre ambos está centrada no fato de que, enquanto o aparelho repressivo de 

Estado funciona massivamente pela violência e secundariamente pela ideologia, os 

aparelhos ideológicos de Estado, inversamente, funcionam massivamente pela ideologia e 

secundariamente pela repressão. (ALTHUSSER, 1983) 

Nesse sentido, Albuquerque salienta: 

 “(...) o Estado não desdobra suas funções mas sim seus aparelhos. Os 
aparelhos sim, têm funções ideológica e repressiva. Exemplo: a polícia 
funciona na base da persuasão (portanto na base da ideologia) mas, 
sobretudo, na base da repressão. A escola, os conventos, etc., funcionam 
também com a repressão, mas sobretudo com a ideologia” 
(ALBUQUERQUE, 1980, p.17). 

 

Althusser (1983) denomina de Aparelhos Ideológicos do Estado – AIE – a “um certo 

número de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas 

e especializadas”. São considerados como AIE: “o AIE religioso, o AIE escolar, o AIE familiar, o 

AIE jurídico, o AIE sindical, o AIE de informação, o AIE cultural”. De outra parte, o aparelho 

repressivo do Estado – ARE – contém “(...) o governo, a administração, o exército, a polícia, os 

tribunais, as prisões, etc” (ALTHUSSER, 1983, p. 67; 68). 

Borges Filho, ao analisar a posição das Polícias Militares diante da teoria de 

Althusser, destaca: 

“A partir dessa perspectiva Althusseriana não há como questionar o papel 
das PPMM como ARE, isto é, são instituições que funcionam privilegiando a 
violência, sem deixar de considerar, é claro, a ideologia oficial que é aquela 
da classe dominante que detém o Poder de Estado” (BORGES FILHO, 
1994, p.21).  

E, como forma de ratificar este argumento, pode-se acrescentar que a Polícia Militar 

encontra duplo enquadramento como Aparelho Repressivo do Estado, segundo a 

concepção de Althusser. Tal constatação decorre das funções constitucionais atribuídas a 

este órgão na sua atuação: ora como polícia ( realizando as atividades de polícia ostensiva 

e de preservação da ordem pública), ora podendo atuar como força auxiliar e reserva do 
exército.  
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Ao comentar a questão da subordinação constitucional das Polícias Militares ao 

Exército, sob a ótica da teoria de Althusser, Borges Filho destaca:  

“Muito embora Althusser considere genericamente a Polícia como ARE, 
ocorre que, a partir do momento em que ela mantém um vínculo orgânico 
com as FFAA (outro ARE), e a elas é subordinada e tida como sua força 
reserva, a Polícia passa a funcionar como um sub-aparelho desse ARE” 
(BORGES FILHO, 1994, p. 21). 

 

Conforme Althusser (1983), existe uma espécie de complementação entre os dois 

Aparelhos de Estado na consecução de suas funções de reprodução social. Ao ARE cabe 

contribuir para reproduzir e garantir, usando a repressão, as condições de exercício de 

poder dos aparelhos ideológicos. 

Na verdade, compete ao aparelho repressivo assegurar as condições políticas de 

reprodução e servir como uma espécie de “pára-choque” para a atuação dos aparelhos 

ideológicos. Nesta linha, observa-se que a polícia militar se encaixa perfeitamente neste 

modelo de atuação, principalmente quando age pela repressão, materializando-a mediante o 

emprego da força física, como, por exemplo, no caso de coibição a movimentos sociais.  

Outra diferença entre o ARE e os AIE, apontada por Althusser (1983), é que o 

aparelho repressivo é unificado e pertence somente ao domínio público, enquanto os 

aparelhos ideológicos são múltiplos e concernem apenas ao domínio privado. Assim, a 

classe dominante detém o poder de Estado e, portanto, dispõe do aparelho repressivo de 

Estado, do qual é parte integrante a polícia militar. 

O ponto de contato entre os militares e os interesses da classe dominante, segundo 

Borges Filho, “(...) se realiza, geralmente, pela ‘mediation’ de normas internas como o recrutamento, 

a formação e a promoção dos militares e de regras externas como o poder de intervenção dos 

militares sobre os outros aparelhos de estado, assim como sobre os cidadãos” (BORGES FILHO, 

1994, p. 22). 

Deste modo, verifica-se que a união dos militares com os representantes da classe 

dominante, além de proporcionar condições para que esta classe se mantenha no poder, 

possibilita como contrapartida aos militares o atingimento de determinados interesses 

organizacionais, além de participação nas decisões políticas e carreira militar. 

Weber (1983), ao definir o Estado, declara que o seu fundamento repousa na força 

física, erigida como um instrumento específico de exercício de poder. Atribui, pois, ao 
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Estado o monopólio do uso legítimo da violência física, isto é, o Estado emerge como a 

única fonte autorizada para a utilização da força.  

Desta forma, observa-se que a noção de Estado em Weber funda-se na relação de 

poder estabelecida entre os detentores do poder e dominados, sendo assegurada pelo uso 

da força legítima. Assim, a legitimidade funciona como uma forma de justificação para o 

estabelecimento de relações de dominação. 

Essa relação de autoridade entre dominantes e dominados, alicerçada na 

legitimidade, é vista por Weber (1983, p. 57) como condição fundamental para a existência 

do Estado, ao afirmar: “O Estado só pode existir, portanto sob condição de que os homens 

dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores” . 

Para explicar a estrutura de dominação, Weber (1983) apresenta três tipos ideais 

(puros) de poder legítimo: o tradicional, o carismático e o legal. No tradicional, a autoridade 

pessoal do governante decorre do costume, do direito divino, sendo transmissível pela 

herança ou dinastia. Quanto ao carismático, a autoridade que o preside advém da influência 

pessoal ou do poder extraordinário exercido por um homem. Já, no legal, a autoridade dos 

governantes é baseada na legalidade, quando predominam normas impessoais limitadas 

pelo ordenamento jurídico. Para ele, a dominação legal pautada na supremacia da regra 

racional estabelecida, manifesta-se em sua forma mais pura na burocracia, tipo específico 

de sua estrutura. (WEBER, 1983) 

Carvalho (1998, p. 12) destaca que esta classificação de poder estabelecida por 

Weber está intimamente ligada ao conceito de autoridade, à medida que, “(...) enquanto o 

poder exige o emprego da força, a autoridade representa uma forma de poder que não implica no uso 

da força”. 

Para Etzione (1973) esta tipologia de autoridade formulada por Weber possibilita, 

dentre outras aplicações, que ela seja utilizada para distinguir as relações entre 

subordinados e superiores numa determinada organização.  

A partir dessas articulações teóricas em torno de Estado e poder, passa-se no 

próximo segmento a analisar em que medida o poder exerce influência sobre as 

configurações organizacionais. 
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2.2 CONFIGURAÇÕES ORGANIZACIONAIS COM BASE NO PODER 

O conteúdo que integra esta abordagem foi extraído, de forma sintética, de algumas 

das mais conhecidas teorias neste campo, destacando-se, em especial, as análises de 

Etzione (1973), Blau e Scott (1979) e de Rhenman (1973). Como ponto de partida, observa-

se que cada uma dessas teorias busca analisar o foco de convergência de poder, tomado a 

partir ou das características organizacionais internas, ou das características externas, ou 

ainda de ambas. 

Carvalho (1998) afirma que as sociedades e as organizações complexas ou simples 

apresentam uma característica em comum, qual seja a de se erigirem em ambientes onde 

ocorrem as relações de poder e os conflitos decorrentes dos interesses discrepantes, que 

manipulam indivíduos, grupos e coalizões.  

No contexto das organizações, o fenômeno do poder está vinculado diretamente com 

a estrutura organizacional, pois é, a partir da configuração estrutural, que ocorrem as ações 

que determinam as condições necessárias para o estabelecimento das relações de poder. 

(HALL, 1984) 

Nesta direção, Etzione (1974) elabora uma taxionomia organizacional baseada, 

fundamentalmente, nas características internas das organizações. Ele classifica as 

organizações a partir de dois fatores, aos quais ele denomina de “controle” e de “formação 

de consenso”. O controle é definido como um processo originado de cima para baixo, isto é, 

da direção de uma organização para os executores, com o fim de proporcionar “a direção” 

ou a “administração ordinária”. Por outro lado, a formação de consenso é um processo que 

caminha no sentido inverso, partindo dos membros das unidades executivas para a direção, 

cujo intento é o de proporcionar “(...) o apoio psicológico, ideológico e político para a atividade 

administrativa” (ETZIONE, 1974, p. 27). Desse modo, verifica-se que a sua tipologia 

organizacional está fundamentada nos meios de controle utilizados para obter um 

comportamento desejado de seus participantes internos, e no correspondente grau de 

envolvimento desses para com os propósitos da organização. 

Sua sistemática estabelece três tipos básicos de organizações, denominadas de 

coercivas, utilitárias e normativas. 

- Coercivas: cujo meio de controle predominante sobre os integrantes dos níveis inferiores 

é coercitivo e o envolvimento destes com a organização é caracterizado por um alto grau 

de alienação; 
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- Utilitárias: em que o principal meio de controle sobre os participantes dos níveis 

inferiores é a recompensa e cujo envolvimento deles é calculista; 

- Normativas: nas quais o meio de controle preponderante sobre os participantes dos 

níveis inferiores é o poder normativo, e o seu envolvimento para com a organização é 

representado pelo alto engajamento. (ETZIONE, 1974) 

Por outro lado, Blau e Scott (1979) construíram a sua teoria com base nas características 

externas das organizações e nas condicionantes resultantes do meio ambiente em que cada 

uma se encontra inserida. O critério utilizado pelos autores para estabelecer a categorização 

concentra-se na delimitação e distinção dos principais beneficiários em cada categoria. 

Sua classificação contempla quatro tipos de organizações, que, na verdade, 

correspondem a quatro tipos de beneficiários:  

- Associações de benefício mútuo: são aquelas em que o beneficiário principal é o quadro 

social, isto é, os seus membros participantes, e cujo problema básico com que se 

defronta é o de manter o controle do quadro social, quer dizer, os processos 

democráticos internos; 

- firmas comerciais: nas quais os seus proprietários figuram como os principais 

beneficiários e cujo problema predominante se concentra na maximização da eficiência 

das operações diante de uma situação competitiva; 

- organizações de serviços: são aquelas em que os clientes se constituem nos 

beneficiários principais e cujos problemas essenciais estão associados ao conflito entre o 

serviço profissional prestado ao cliente e os procedimentos administrativos; 

- Organizações de bem-estar público: em que o principal beneficiário é o público em geral, 

e nas quais o problema crucial consiste no desenvolvimento dos mecanismos 

democráticos, mediante os quais elas poderão ser controladas, externamente, pelo 

público. (BLAU e SCOTT, 1979) 

Rhenman (1973), por sua vez, concentra o foco na vinculação entre as características 

internas e externas à organização, resultando dessa abordagem quatro tipologias: 

- Marginais: são aquelas organizações que se caracterizam por não possuir nenhum foco 

estratégico interno, tampouco qualquer missão interna. Suas mudanças estratégicas 

constituem-se como oportunistas ou reativas; 
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- Corporações: correspondem àquelas organizações com foco estratégico interno, mas 

que não têm nenhuma missão imposta de fora para dentro da organização; 

- Acessórias: orientam-se apenas em razão de interesses específicos externos que 

determinam a sua própria sobrevivência; 

- Instituições: mantêm um foco estratégico interno e missão imposta de fora as quais 

poderão ou não se corresponderem.  

 Após a apresentação dessas três teorias – a de Etzione, a de Blau e Scott e a de 

Rhenman – constata-se que, nos dois primeiros tipos, o foco de poder interno é 

centralizado, enquanto no terceiro tipo ele divide-se entre alianças internas e externas à 

organização. 

Para situar a Brigada Militar dentro da abordagem anteriormente apresentada, é 

necessário discutir suas origens e funções e qual o seu papel no contexto histórico, político 

e social rio-grandense. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DA BRIGADA MILITAR 

Este item tem por objetivo a caracterização da instituição Brigada Militar, eleita como 

alvo do presente estudo, recorrendo-se, inicialmente, a subsídios históricos que permitam a 

compreensão da sua origem e evolução, a partir de sua inserção no contexto político e 

social rio-grandense. A seguir, apresenta-se a forma como está estruturada e o 

funcionamento da organização, tomando como marco referencial a sua lei de organização 

básica. Posteriormente, abordam-se os aspectos de construção da identidade do policial 

militar, descrevendo os processos de seleção e de recrutamento, o período de formação, 

bem como a sua rotina no serviço de policiamento ostensivo. Por fim, busca-se 

compreender a Brigada Militar, bem como o comportamento dos seus integrantes, a partir 

do estudo de Erving Goffman (1996) e Michel Foucault (1989) sobre as organizações totais 

e o papel das relações de poder no trabalho. 

 

2.3.1 Retrospectiva Histórica 

Neste tópico, recorre-se a subsídios históricos para a compreensão da origem e 

evolução da Brigada Militar, a partir de sua inserção no contexto político e social rio-
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grandense. Buscam-se destacar fatores que influenciaram na formação de sua estrutura 

organizacional, e que possam contribuir para melhor interpretação do ambiente e da forma 

de organização do trabalho atual. 

A Brigada Militar foi criada em 18 de novembro de 1837, com a Lei Provincial  

nº 7, inicialmente com a denominação de Corpo Policial. No curso de sua história recebeu 

outras designações, como: Força Policial (1873), Guarda Cívica (1889) e finalmente Brigada 

Militar (1892). 

Mariante (1972), em sua obra “Crônica da Brigada Militar Gaúcha”, divide a história 

da Instituição em três fases distintas. Considera como primeira fase aquela que inicia com a 

sua criação (1837) e se prolonga até o final da Revolução Constitucionalista em 1932, a qual 

designa como bélica. A segunda fase, nomeada como de transição, abrange o período de 

1932 até o ano de 1950. E a terceira, que classifica como policial-militar, compreende de 

1950 até os nossos dias. 

E acrescenta, justificando esta segmentação histórico-temporal, afirmando: “Cada 

uma dessas fases marca fortemente uma mentalidade, que bem caracteriza a ação brigadiana no 

panorama político-social sul-rio-grandense” (MARIANTE, 1972, p. 14). 

Remontando-se às origens da atividade policial no Brasil, verifica-se que a Regência 

Provisória, mediante decreto datado de 14 de junho de 1831, autorizava a criação, em cada 

distrito dos Juízes de Paz, de um corpo de Guardas Municipais Permanentes, mais 

conhecidos em todo o Brasil como municipais permanentes.  

No Rio Grande do Sul não há registro do seu decreto de criação, mas documentos 

desta época dão conta de sua existência e de sua atuação já no ano de 1831, com a 

denominação de Guardas Municipais Permanentes. A história relativa à Revolução 

Farroupilha consigna a participação desta tropa, inclusive assinalando que a quase 

totalidade do seu efetivo atuou contra a legalidade, mesmo pertencendo ao governo 

imperial, representado no Rio Grande do Sul pelo Presidente da Província. Provavelmente, 

os municipais permanentes tenham atuado até 1841, ano em que foi organizado o Corpo 

Policial, e, portanto, tenham-se constituído no embrião deste. 

A Brigada Militar, assim, nasce no período imperial e, particularmente, no espaço de 

tempo em que se desenrolava a Revolução Farroupilha (1835-1845) no Rio Grande do Sul. 

Nenhuma época da história do Brasil foi tão belicosa quanto a do Império. 

Praticamente, de 1824 a 1889, nos dois períodos regenciais e nos dois impérios, foram 
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deflagrados em diversos pontos do país movimentos armados, de cunho separatista, 

atribuídos à efervescência resultante da recente independência do Brasil (1822) e à 

instabilidade dos governos regenciais. Nesse período, ocorreram os seguintes movimentos 

insurrecionistas: a Confederação do Equador (1824), envolvendo Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Ceará e Paraíba; Guerra Cisplatina (1825) da qual resultou a independência da 

República Oriental do Uruguai; Cabanagem (1835-1940), no Pará; Guerra dos Farrapos 

(1835-1845) no Rio Grande do Sul; Sabinada (1838) na Bahia; e Balaiada (1838) no 

Maranhão. 

Destaca-se, da lei de criação do Corpo Policial (Lei Provincial n0. 7, de 18 de 

novembro de 1837), os artigos 20., 30., e 40. que, pela ordem, dispõem sobre a sua forma de 

organização, finalidade e subordinação, conforme se depreende: 

“Artigo 20. Sua organização, disciplina e vencimentos serão os mesmos da 
tropa de primeira linha. 

Artigo 30. Essa força terá por fim auxiliar as justiças, manter a boa ordem, a 
segurança pública assim na capital, e seus subúrbios, como nas Comarcas 
por Destacamentos, não podendo ser distraída deste serviço, exceto no 
caso de invasão de inimigos. 

Artigo 40. Estará sujeita diretamente ao Presidente da Província, que a 
poderá dissolver quando a segurança pública o exigir”. 

 

Verifica-se, portanto, que o Corpo Policial apresentava as seguintes características: 

tinha organização militar, destinava-se às atividades de Polícia e estava subordinado ao 

Poder Regional. 

O Corpo Policial, porém, só foi efetivamente organizado em 18 de maio de 1841, 

sendo composto por duas companhias de cavalaria e duas de caçadores, totalizando 363 

homens. 

Mariante (1972) destaca que o governo, nos primeiros anos, após a criação do Corpo 

Policial, encontrava dificuldades para o preenchimento dos claros em suas fileiras. 

Adiante, o autor arremata: “A Revolução Farroupilha em pleno curso, o baixo soldo pago e 

o prolongado tempo de engajamento, seis e oito anos, constituíam os fatores que originavam o 

desinteresse no alistamento para o Corpo Policial” (MARIANTE, 1972, p. 70). 

Quanto ao policiamento no período compreendido entre 1840 e 1850, ele comenta: 
“Verifica-se a existência de três corporações distintas colaborando no mesmo. O orçamento para a 
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província no ano de 1848 consigna rubricas específicas para o Corpo Policial, Pedestres e Guarda 

Nacional” (MARIANTE, 1972, p. 70). 

Outro dado que merece referência é o registro do primeiro amparo oficial concedido 

pelo Estado aos seus servidores. Tratava-se do benefício da instituição da aposentadoria, 

concedido pela Lei Provincial n0. 335, de 13 de fevereiro de 1857. Deste modo, todos 

aqueles servidores (incluindo Oficiais do Corpo Policial e funcionários provinciais e 

municipais) que contassem com mais de 30 anos de serviço poderiam aposentar-se 

percebendo o soldo por inteiro; a vantagem seria proporcional aos que tivessem mais de 15 

anos e perceberiam a terça parte do soldo os que não se encontrassem compreendidos nos 

dois primeiros casos. Observa-se que as praças não foram atingidas pelo benefício, pois 

que eram contratadas por tempo de serviço. Mariante, aponta, ainda outra conquista social 

auferida nesta época: “Benefício de caráter social conquistaram os oficiais da Corporação pela Lei 

n0. 695, de 06 de setembro de 1869, que tiveram assegurados os direitos da percepção da 4a. parte 

do respectivo soldo, ao completarem vinte e cinco anos de serviço” (MARIANTE, 1972, p. 78). 

Em 1873, o Corpo Policial sofre uma modificação em sua estrutura e organização, e 

tem a sua denominação alterada para Força Policial. 

Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, é implementada 

uma série de transformações no sistema político-administrativo do país. No campo da 

segurança pública, é extinta a Força Policial do Rio Grande do Sul e criada em seu lugar a 

Guarda Cívica. Rocha (1987) consigna que: 

“(...) a missão da Guarda Cívica era praticamente a mesma da Força 
Policial. Entretanto, por ser definida com palavras de significado aberto 
permitindo englobar uma grande variedade de ações, pela instabilidade 
política vivida na época, pela sua ligação direta ao governador e pela 
restrição quanto às ligações com o Chefe de Polícia, tudo leva a crer que a 
atividade policial ficava em plano secundário” (ROCHA, 1987, p.75). 

 

Por outro lado, Costa (1982), ao apontar o advento da Federação como uma das 

causas que contribuiu para o declínio do Exército, a quem os grandes proprietários rurais 

não perdoariam a decisiva participação nos lances históricos da abolição dos escravos e da 

proclamação da República, destaca a concepção político-ideológica que influenciava a 

forma de estrutura predominantemente militar das milícias estaduais.  

 “É que os excessos de euforia federalista que substituiu o regime unitário 
imperial - de forma artificial e pouco gradual - levaram à criação de milícias 
estaduais, concebidas à maneira de exércitos regionais autônomos e 
poderosos, antagônicos e rivais do próprio Exército Brasileiro” (COSTA, 
1982, p. 28). 
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Apenas três anos depois da sua criação, a Guarda Cívica sofre uma transformação, 

determinada pela junta governativa que assumiu o governo em 28 de março de 1892, e que 

passou à história com o nome de “Governicho”. Esta junta decretou a reorganização da 

Guarda Cívica que retomou o nome de Corpo Policial. 

Conforme acentua Rocha, “O Corpo Policial passou a ter uma estrutura tipicamente militar, 

pois as quatro seções da Guarda Cívica foram transformadas em um batalhão de infantaria e um 

regimento de cavalaria” (ROCHA, 1987, p. 7). 

Em 15 de outubro de 1892, o Vice-Presidente do Estado, Fernando Abott, extinguiu a 

Guarda Cívica e criou com o Ato n°. 357 a Brigada Militar, cuja denominação se mantém até 

os nossos dias. (MARIANTE, 1972) 

Por outro lado, no início da Era Republicana, o policiamento voltado à segurança 

pública, ainda dentro de uma concepção militar, era exercido por guardas municipais, em 

regra treinados e comandados por Oficiais da Brigada Militar. 

A partir de 1935, em decorrência da nova Constituição Estadual, a atividade policial 

passou a ser competência exclusiva do Estado. A guarda civil e a guarda de trânsito 

passaram a fazer o policiamento ostensivo na capital, enquanto a Brigada Militar assumia o 

policiamento no interior. 

Em meados de 1950, a Brigada Militar passou a preocupar-se em organizar formas 

de policiamento adequadas a locais e objetivos específicos, originando-se dessa 

preocupação o policiamento rural montado. Nesse período, surge também o policiamento 

urbano com emprego de duplas de policiais militares, que passou a ser conhecido como 

“Pedro e Paulo”, tendo como referência o emprego de policiais também em duplas, no Rio 

de Janeiro, denominado “Cosme e Damião”. 

A partir da edição do Decreto-Lei n°. 317, de 13 de março de 1967, que organiza as 

Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, a Brigada Militar assume a atribuição 

legal de executar, com exclusividade, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul o 

policiamento preventivo ostensivo fardado. Essa situação foi ratificada pela atual 

Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Atualmente, a organização forma, aperfeiçoa e especializa seus policiais em todos os 

níveis, e planeja e executa as atividades de polícia ostensiva com ampla autonomia 

operacional e administrativa, estando subordinada diretamente ao Governo do Estado. 
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Após essa breve retrospectiva histórica da Brigada Militar, no tópico a seguir, busca-

se melhor compreensão sobre as características atuais da organização, a partir do exame 

dos seus aspectos legais e estruturais. 

 

2.3.2 Aspectos Legais e Estruturais da Organização 

A Constituição Federal, no capítulo intitulado “DA SEGURANÇA PÚBLICA”, em seu 

artigo 144, enumera de forma taxativa os órgãos que detêm competência para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Entre esses 

órgãos, figuram, no inciso V do mencionado dispositivo legal, as polícias militares e os 

corpos de bombeiros militares. 

Nos parágrafos do referido dispositivo legal, verifica-se que o legislador constitucional 

procurou definir, de forma geral, as competências de cada órgão no contexto da Segurança 

Pública. Nesse sentido, afirma o parágrafo 50. do artigo 144: “Às polícias militares cabem a 

polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil”. 

No âmbito da Federação Brasileira, as polícias militares e os corpos de bombeiros 

militares são instituídos e mantidos pelos estados-membros e subordinados aos respectivos 

governadores dos Estados. 

Nesse sentido, Silva (1994) destaca que há uma repartição de competências nessa 

matéria entre a União e os Estados, de tal sorte que o problema da segurança pública é de 

competência e responsabilidade de cada unidade da Federação, tendo em vista as 

peculiaridades regionais e o fortalecimento do princípio federativo, como, aliás, é da tradição 

do sistema brasileiro.  

No Estado do Rio Grande do Sul, as atividades de segurança pública, conforme 

dispõe a Constituição do Estado, em seu artigo 124, são exercidas por três órgãos: Brigada 

Militar, Polícia Civil e Coordenadoria Geral de Perícias. 

A Brigada Militar, conforme dispõe a Carta Estadual, tem a seu encargo a polícia 

ostensiva, a preservação da ordem pública, a guarda externa dos presídios, a polícia 

judiciária militar, além das atividades de prevenção e combate de incêndios, as buscas e 

salvamento e a execução das atividades de defesa civil exercidas pelo seu corpo de 

bombeiros. 
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Para situar a Brigada Militar como organização, pode-se reportar a Mintzberg (1995) 

que constrói uma tipologia das organizações, baseada nos modos como se estruturam para 

fazer face às várias contingências que enfrentam. 

- O primeiro tipo é a estrutura simples. A supervisão é direta. As organizações são 

pequenas e existem em ambientes dinâmicos. Sua tecnologia não é sofisticada; 

- O segundo tipo é a burocracia mecanizada. Tem, em especial, as características do 

trabalho padronizado, do grande porte, dos ambientes estáveis e do controle por algum 

órgão externo; 

- O terceiro tipo é a burocracia profissional. O trabalho é padronizado mediante formação 

profissional ou ocupacional e o ambiente é estável, mas não há controles externos às 

organizações. O fator-chave, nesse caso, são as aptidões e o conhecimento dos 

trabalhadores atuantes, que são profissionais liberais ou trabalhadores altamente 

especializados; 

- O quarto tipo é a forma departamentalizada. Cada divisão tem uma estrutura própria, 

que pode apresentar algumas das outras formas indicadas nesta tipologia; 

- O quinto tipo é a organização ad hoc (adhocracia). Seu ambiente é dinâmico e 

desconhecido e sua estrutura pode modificar-se rapidamente, à medida que os 

acontecimentos exijam uma adaptação. 

Destaca-se, dentre estas configurações de estruturas organizacionais, a da 

burocracia mecanizada cujos parâmetros mantêm semelhança com os princípios clássicos 

da administração, pois “A autoridade formal infiltra-se de cima para baixo em uma hierarquia 

claramente definida, através da qual é cuidadosamente mantido o princípio de unidade de comando, 

como também o é a rígida distinção entre linha e assessoria” (MINTZBERG, 1995, p. 167). 

Observa-se, portanto, que o controle é um dos fatores predominantes neste tipo de 

estrutura, encontrando-se disseminado do topo à base. Além do controle interno, há o 

controle externo que, segundo Mintzberg (1995), é notadamente mais destacado em 

repartições públicas, originando um subtipo comum desta configuração denominado pelo 

autor de burocracia mecanizada pública. Assim, muitos órgãos públicos são burocráticos, 

não apenas porque a tônica da sua atividade operacional repousa na rotina, mas porque 

estão sujeitos ao controle da população pelas suas ações. 

De outra parte, Vasconcellos e Hemsley, na tentativa de estabelecer um conceito 

para estrutura organizacional, afirmam:  
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 “A estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de 
um processo através do qual a autoridade é distribuída, as atividades desde 
os níveis mais baixos até a Alta Administração são especificadas e um 
sistema de comunicação é delineado permitindo que as pessoas realizem 
as atividades e exerçam a autoridade para o atingimento dos objetivos 
organizacionais” (VASCONCELLOS e HEMSLEY, 1986, p.14). 

 

Essa definição, segundo os citados autores, se enquadra num conjunto de formas 

estruturais utilizadas ao longo do tempo, pelos mais variados tipos de organizações e 

ficaram conhecidas como estruturas tradicionais. Atividades repetitivas e ambientes estáveis 

favorecem esse tipo de estrutura. 

Sinteticamente, as principais características das estruturas tradicionais são: o alto 

nível de formalização, unidade de comando, especialização, comunicação vertical e uso de 

formas tradicionais de departamentalização. 

A estrutura organizacional da Brigada Militar segue o modelo preconizado pelo 

Decreto-Lei no 667, de 02 de julho de 1969, que prescreve, em linhas gerais, a forma de 

organização e funcionamento das Polícias Militares, calcada em padrões derivados do 

Exército Brasileiro.  

No plano estadual, o documento basilar é a Lei Complementar no 10.991, de 18 de 

agosto de 1997, que dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar e dá outras 

providências. 

“Art. 10. - A Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, é 
uma instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia e 
na disciplina, destinada à preservação da ordem pública e à incolumidade 
das pessoas e do patrimônio”. 

 

Pelo exame do mencionado diploma legal, e do organograma da Brigada Militar, 

contido no anexo 1, constata-se que a organização está estruturada de forma burocrática ou 

tradicional, evidenciando um alto nível de formalização; cultivando o princípio da unidade de 

comando; apresentando comunicação vertical; e utilizando a departamentalização e a 

especialização. Coaduna-se, portanto, com os modelos de estruturas apresentados por 

Mintzberg (1995) e também por Vasconcellos e Hemsley (1986). 

Após essa análise dos aspectos legais e estruturais em que está assentada a 

Brigada Militar, busca-se examinar, na próxima seção, como ocorre o processo de seleção e 

formação do policial militar.  
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2.3.3 Construção do Policial Militar 

A Brigada Militar realiza o recrutamento e a seleção dos candidatos aos diversos 

cargos da organização, através da Seção de Recrutamento e Seleção, pertencente ao seu 

Departamento Administrativo. Logo, compete, pois, a este órgão operacionalizar os 

mencionados processos. 

As condições gerais e específicas para o ingresso voluntário na Brigada Militar são 

estabelecidas pela Lei Complementar no. 10.990, de 18 de agosto de 1997, e pelos Decretos 

Estaduais no. 31.964, de 13 de agosto de 1985; 35.651, de 25 de novembro de 1994; e 

37.326, de 26 de março de 1997. Dentre as condições básicas exigidas para os candidatos 

ao concurso de ingresso como servidor militar estadual na condição de soldado masculino, 

podem-se destacar as seguintes: limite máximo de 25 anos de idade no momento da 

inscrição, escolaridade mínima equivalente ao 2o grau completo; possuir carteira nacional de 

habilitação que lhe permita conduzir veículo automotor, classificada, no mínimo, na 

categoria “B”, no momento da inscrição.  

No que tange ao processo seletivo, este é regulado mediante edital publicado no 

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, de forma específica para cada certame. 

Basicamente, o candidato ao cargo de Soldado da Brigada Militar realiza exames 

intelectuais, médicos, físicos e psicológicos, nesta ordem. O exame intelectual tem caráter 

classificatório e eliminatório e os demais, apenas eliminatório. 

No exame intelectual, são aferidos os conhecimentos dos candidatos mediante uma 

prova com questões de português, matemática e conhecimentos gerais. É considerado apto 

o candidato que alcança nota igual ou superior a 5 (cinco). 

O exame de saúde é realizado por uma junta médica que avalia os candidatos quanto 

ao seu estado clínico geral e dentário. 

Quanto ao exame físico, este fica a cargo da Comissão Permanente de Avaliação 

Física, que avalia as condições físicas dos candidatos, com os seguintes exercícios e 

respectivos índices mínimos: 03 flexões de barra, 35 abdominais em 60 segundos e corrida 

de 2.600 metros em 12 minutos. 

Quanto ao exame psicológico, este tem por finalidade avaliar as condições do 

candidato para o desempenho da função, abrangendo a capacidade de raciocínio, nível de 
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inteligência, vocação para a função, bem como as suas manifestações quanto ao perfil 

previsto, a ser aferido do candidato a Soldado da Brigada Militar.  

Verifica-se, portanto, que o exame psicológico busca selecionar indivíduos que se 

identifiquem com os valores militares e possam compor um grupo mais ou menos 

homogêneo. Essa homogeneidade é imprescindível ao exercício do poder disciplinar. 

(FOUCAULT, 1989) 

Após a aprovação no concurso, os futuros servidores militares passam por um 

período de habilitação em uma das escolas de formação específica. Se destinado ao 

desempenho das atividades de Polícia Ostensiva, é enviado para a Escola de Habilitação e 

Especialização de Praças – EsHEP – com três pontos de formação localizados nos 

municípios de Montenegro, Porto Alegre e Santa Maria. Porém, se o seu objetivo é a 

habilitação para o exercício de atividades de bombeiro militar e de defesa civil, então é 

encaminhado à Escola de Bombeiros – EsBO – sediada em Porto Alegre. 

Nos dois casos, os candidatos deverão freqüentar o Curso de Habilitação à Carreira 

de Servidor Militar Estadual, com carga horária de 1.425 horas-aula e duração de 

aproximadamente 09 (nove) meses. O curso tem o caráter formal e representa a iniciação 

na cultura militar. 

Ao ingressar no Curso Básico de Formação de Policial Militar, o recruta (aluno-

soldado) passa, inicialmente, por uma fase de adaptação à vida militar, quando toma contato 

de forma massiva com a estrutura, a linguagem, a cultura e o cotidiano de uma instituição 

fechada. Nesta etapa, ele é submetido, por um período de aproximadamente 30 dias, ao 

pernoite obrigatório nos dias úteis, tendo o seu afastamento (folgas) estabelecido pelo 

Comando da Escola, em dias e horários predeterminados. Todas as atividades formais são 

realizadas de forma coletiva e por meio de estratégias de despojamento. (GOFFMAN, 1996) 

A formalização do processo se manifesta pelo conjunto de normas e de 

procedimentos burocráticos. Além das normas gerais de conduta, que regem a vida de 

todos os servidores militares, contidas no Estatuto dos Servidores Militares da Brigada 

Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no Regulamento Disciplinar da Brigada Militar – 

RGBM – dentre outros, a vida do aluno-soldado é detalhadamente regrada por um 

documento originado na própria escola, denominado Norma Geral de Ação para o Corpo de 

Alunos – NGA. 

Essa NGA, de caráter normativo-prescritivo, trata minuciosamente dos vários 

aspectos que permeiam a vida no estabelecimento de ensino, como os horários de alvorada 
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e silêncio (início e término das atividades diárias), as refeições, a faxina, o serviço, as aulas, 

o pernoite, o fardamento, a visita médica e odontológica, o uso da barbearia, do telefone e 

outros. Goffman, ao descrever o que ele denomina de sistema de privilégios, aponta como 

um dos elementos básicos desse sistema as “regras da casa” as quais define como “um 

conjunto relativamente explícito e formal de prescrições e proibições que expõe as principais 

exigências quanto à conduta do internado. Tais regras especificam a austera rotina diária do 

internado” (GOFFMAN, 1996, p. 50). 

Durante o período de formação (nove meses) os alunos-soldados cumprem horários 

rígidos e cursam disciplinas, que, além do aspecto técnico necessário ao exercício da 

profissão, introduzem os valores e a ética militar e possibilitam “docilizar” os corpos, 

tornando-os úteis (Foucault, 1989). O currículo do curso revela que, entre as matérias 

direcionadas à formação técnico-profissional, figuram, dentre outras: policiamento ostensivo 

(geral; urbano e rural; de trânsito urbano e rodoviário; de guarda, escolta e diligência; 

radiomotorizado; ambiental, florestal e de mananciais; comunitário), direito administrativo, 

noções de socorros públicos, armamento e tiro, criminologia, direitos humanos, 

comunicações. Entre as que buscam introjetar os valores e a ética militar, encontram-se, por 

exemplo: História da Brigada Militar, relações humanas, psicologia social aplicada, 

legislação aplicada à organização policial militar, inteligência policial, técnicas de expressão 

oral e, por fim, aquelas cujo propósito é “docilizar os corpos”: educação física; defesa 

pessoal e ordem unida. 

Os alunos-soldados são avaliados formalmente em todas as disciplinas, mediante 

provas escritas ou práticas, devendo atingir um grau de aproveitamento mínimo (cinco) em 

cada matéria, estabelecido pelo Regimento Interno da Escola, para obterem aprovação. 

Ao final do curso, os aprovados participam de um ato formal e solene materializado 

na formatura de conclusão de curso, que representa o último ato deste rito de passagem, 

marcando a morte simbólica da identidade civil e o nascimento do soldado de polícia militar.  

Pelas considerações até aqui apresentadas, pode-se inferir a importância das obras 

de Goffman (1996) e Foucault (1989), especialmente quanto à análise dos valores, mitos, 

símbolos e ritos para a compreensão do processo de socialização de novos integrantes na 

Brigada Militar . 

Após a conclusão do curso básico o policial militar recém-formado é classificado num 

dos diversos órgãos de polícia militar que constituem a estrutura da Brigada Militar, onde ele 

passará a desenvolver as atividades de execução do policiamento ostensivo, cuja rotina se 

constitui em alvo de análise no item a seguir.  
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2.3.4 Cotidiano Laboral 

As atividades de polícia ostensiva em Porto Alegre são realizadas por diversos 

órgãos policiais militares (1o Batalhão de Polícia Militar; 9o Batalhão de Polícia Militar; 11o 

Batalhão de Polícia Militar; e pelos Destacamentos Especiais: do Alto Petrópolis, Sarandi, 

Tristeza, Partenon, Restinga, Centro), cada qual com um espaço territorial sob sua 

responsabilidade, ficando a coordenação a cargo do Comando Regional de Polícia 

Ostensiva – Área Metropolitana. 

O efetivo pertencente a cada uma das unidades citadas é empregado em postos de 

policiamento, em conformidade com o planejamento elaborado por suas próprias 

administrações, em estrita observância aos preceitos da doutrina de polícia ostensiva. 

Os policiais militares, regra geral, cumprem uma jornada diária de trabalho de seis 

horas ininterruptas. São distribuídos por quatro turnos de serviços diários: 1o turno, 

correspondendo ao horário das 23h e 30min às 6h; 2o turno, compreendendo das 6h às 12h; 

3o turno, englobando das 12 h às 18 h e o 4o turno, abrangendo das 18 h às 23 h e 30 min. 

O policial militar é fixado a cada turno de serviço pelo período de um mês. Além desses 

turnos de serviços convencionais, outros horários são estabelecidos para realizar as 

denominadas operações de polícia ostensiva, cujo propósito é o de concentrar esforços para 

coibir a criminalidade sobre atividades específicas. Figuram, entre outras, as seguintes 

operações: táxi; volta à escola; ônibus; barreiras; papai noel; golfinho; praças desportivas; 

bancos.  

Os policiais militares realizam o serviço em uma escala de 6x18 , ou seja, cumprem 

normalmente uma jornada de seis horas diárias ininterruptas no policiamento ostensivo, por 

dezoito horas de folga. Além disso, o policial militar tem direito a uma folga de um dia útil por 

semana, e a um dia em final de semana (sábado ou domingo) por mês. 

Quanto ao sistema de punições e recompensas, os policiais militares estão 

submetidos ao prescrito no Código Penal Militar, no Regulamento Disciplinar da Brigada 

Militar e no Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do 

Sul. As punições variam desde a simples advertência verbal até o licenciamento a bem da 

disciplina. Quanto ao sistema de recompensas, este oferece dispensas, elogios, concessões 

de medalhas e promoções por atos de bravura. 
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Todavia, a questão concreta mais aflitiva repousa no baixo salário pago pelo Estado 

que impõe uma série de dificuldades a esses servidores militares, evidenciada pelas 

precárias condições de subsistência, de moradia e baixa expectativa com relação ao futuro.  

De outra parte, objetivando alcançar um aprofundamento na compreensão de sua 

forma de organização e no comportamento da sua força de trabalho, procura-se apoio, na 

literatura, de abordagens que tratem de “instituições fechadas”, como é assinalado por 

Goffman (1996), de forma a identificar pontos de contato que permitam reconhecer a ação 

da Instituição sobre os integrantes da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Tal 

perspectiva será enfocada no item subseqüente. 

 

2.4 A BRIGADA MILITAR SOB A ÓTICA DAS INSTITUIÇÕES TOTAIS 

A Brigada Militar é uma instituição pública pertencente à administração direta do 

Estado do Rio Grande do Sul, instituída para a realização das atividades de polícia 

ostensiva e de preservação da ordem pública. Sua estrutura e regime jurídico são militares, 

pautados nos princípios da hierarquia e disciplina, que a distingue totalmente de outros 

entes ou órgãos públicos existentes no Estado. 

Ao analisar as diversas instituições existentes na sociedade ocidental, Goffman 

constatou: 

“(...) que algumas são muito mais fechadas do que outras. Seu ‘fechamento’ 
ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social com o 
mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas 
no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame 
farpado, fossos, água, florestas ou pântanos”(GOFFMAN, 1996, p. 16). 

A esse tipo de organização denominou de instituições totais, destacando: 

 “Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e 
trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 
separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 
levam uma vida fechada e formalmente administrada” (GOFFMAN, 1996, p. 
11). 

Goffman (1996) caracterizou as instituições totais em cinco grupos, de acordo com a 

sua finalidade social: 

- instituições voltadas para o cuidado de pessoas incapazes ou inofensivas (casas para 

cegos, velhos, órfãos ou indigentes); 
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- instituições destinadas ao cuidado de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si 

mesmas e que representam também uma ameaça à sociedade, embora sem intenção 

(sanatórios, hospitais psiquiátricos, leprosários); 

- instituições organizadas para proteger a comunidade contra perigos intencionais 

(cadeias, penitenciárias); 

- instituições estabelecidas para realizar de modo mais adequado algum tipo de trabalho e 

que se justificam apenas com tais fundamentos instrumentais (quartéis navios, escolas 

internas); 

- instituições direcionadas a servir de refúgio do mundo (abadias, mosteiros conventos). 

Cumpre destacar que esta classificação não se constitui numa listagem que esgote 

todas as espécies de instituições totais, mas representa um marco referencial para a 

definição de suas características gerais. 

Ao referir-se aos aspectos que caracterizam uma instituição total, o autor menciona 

como fato básico: “O controle de muitas necessidades humanas pela organização burocrática de 

grupos completos de pessoas (...)” (GOFFMAN, 1996, p. 18). 

A partir do exame desta afirmação, podem-se destacar três expressões-chave que se 

constituem nos fundamentos sob as quais estão edificadas as instituições fechadas: 

controle de necessidades; organização burocrática; grupos de pessoas. 

Basicamente, esta forma especial de controle tem como pressuposto o fato de que a 

movimentação das pessoas em conjunto facilita a sua supervisão por um pessoal cuja 

função principal não é a orientação ou inspeção periódica, mas vigilância. (GOFFMAN, 

1996) 

De outra parte, verifica-se que as instituições totais se organizam sob a forma 

burocrática. Robert Merton afirma que “(...) a estrutura burocrática exerce uma pressão constante 

sobre o funcionário, para que ele seja `metódico, prudente, disciplinado” (MERTON, 1970, p. 275). 

Dessa forma de direção burocrática de um grande número de pessoas, decorrem 

duas conseqüências fundamentais que merecem ser analisadas para a compreensão desse 

tipo de instituição: a divisão entre equipes dirigente / internado; e o significado do trabalho. 

Fundamentalmente, nas instituições totais há o estabelecimento de uma divisão 

básica entre um grupo majoritário controlado (internos) e uma equipe minoritária supervisora 
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(grupo dirigente). Dessa divisão decorrem algumas conseqüências que servem para tipificar 

as instituições totais: 

- o seu caráter binário, expresso no fato de que normalmente os internos vivem na 

instituição e têm pouco contato com o mundo externo, enquanto a equipe dirigente 

trabalha em uma jornada diária de oito horas e está socialmente integrada ao mundo 

externo; 

- há uma tendência dos dois grupos (internos e equipe dirigente) de conceber um ao outro 

com estereótipos limitados e hostis; 

- existe uma limitação à mobilidade social entre os dois estratos, materializada 

normalmente por uma grande distância social, muitas vezes formalmente prescrita; 

- existem restrições de contato, manifestadas no controle da comunicação entre os 

internados e os níveis mais elevados da equipe dirigente e em limitações na transmissão 

das informações, principalmente quanto às decisões dos dirigentes sobre a vida dos 

internos. 

Outro aspecto peculiar das instituições totais é o que diz respeito ao significado do 

trabalho. Nesse tipo de instituição, a função do trabalho pode ter motivos diversos, bem 

como persiste uma tendência dos seus integrantes em adotar diferentes atitudes com 

relação a ele. Verifica-se uma incompatibilidade entre tais instituições e a estrutura- padrão 

de pagamento pelo trabalho vigente na sociedade. Qualquer que seja o estímulo monetário 

oferecido pelo trabalho realizado, o interno não tem liberdade para usufruí-lo. 

Outra incompatibilidade emergente situa-se entre a vida coletiva das instituições 

totais e a família. A situação de internamento conduz a uma ruptura da vida familiar. O fato 

da equipe dirigente manter suas famílias fora do local de trabalho funciona como uma forma 

de escape da tendência dominadora e envolvente deste tipo de instituição. 

Na verdade, as instituições totais constituem-se num híbrido social, na medida em 

que se apresentam, em parte, como comunidade residencial e, em parte, como organização 

formal. Sua estrutura e forma de administração burocrática atuam sobre o “eu”, conduzindo 

a transformações nas pessoas. 

 “O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo 
que se tornou possível por algumas disposições sociais estáveis no seu 
mundo doméstico. Ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado por 
tais disposições. Na linguagem exata de algumas da nossas mais antigas 
instituições totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações e 
profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora muitas vezes não 
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intencionalmente, mortificado. Começa a passar por algumas mudanças 
radicais em sua carreira moral, uma carreira composta pelas progressivas 
mudanças que ocorrem nas crenças que tem a seu respeito e a respeito dos 
outros que são significativos para ele” (GOFFMAN, 1996, p. 24). 

 

Para Motta, “A mortificação do eu talvez represente a forma mais típica de ação do poder 

disciplinar nas instituições totais. A mortificação faz parte do cotidiano do interno” (MOTTA, 1990, p. 

79). 

Albuquerque (1980) busca analisar os aparelhos ideológicos e políticos das 

instituições totalitárias, baseado na classificação destas instituições apresentada por 

Goffman, destacando a ocorrência de certas singularidades comuns a três destes tipos de 

instituições, os conventos, as escolas militares e as instituições de ensino. 

A partir dessa constatação, aponta alguns indicadores que permitem particularizá-las 

em relação a outras instituições totais. Um desses aspectos reside no caráter voluntário da 

filiação. Se tomarmos apenas como objeto de análise as escolas militares, verifica-se que as 

pessoas ingressam e permanecem neste tipo de instituição, porque acreditam nelas. 

Portanto, para pertencer a uma instituição militar, é necessária uma certa identificação. 

Nessa linha, alude Goffman: “A participação em uma entidade social impõe compromisso e 

adesão” (GOFFMAN, 1996, p. 148). 

Igualmente, nesse diapasão, Janowitz afirma: “A seleção de uma carreira militar, como 

de qualquer outra, representa a interação de oportunidade mais um complexo de fatores sociais e de 

personalidade” (JANOWITZ, 1967, p. 106). 

Outro ponto de distinção “(...) é a ausência de uma barreira intransponível entre o estafe e 

os pensionistas” (ALBUQUERQUE, 1980, p. 138). Isto fica evidente numa organização militar, 

como, por exemplo, a Brigada Militar em que a ascensão funcional é permitida, mediante 

previsão legal expressa (plano de carreira), possibilitando que o soldado ou aluno-soldado 

de hoje tenha oportunidade de se tornar o oficial de amanhã. 

Ainda com relação ao membro da equipe dirigente, numa instituição militar, ele, além 

de assumir o papel de modelo, toma como modelo algum vulto histórico da organização. 

Portanto, esse tipo de instituição totalitária produz uma imagem com a qual os seus filiados 

devem-se identificar. Para Albuquerque, “A produção dessa imagem, que é o que está em jogo 

no aparelho ideológico da instituição, sobredetermina, portanto, todas as práticas repressivas. É o 

efeito dominante que determina os efeitos subordinados do aparelho repressivo” (ALBUQUERQUE, 

1980, p. 139). 
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Na verdade, as práticas repressivas vigentes nas instituições militares, embora 

aceitas e até procuradas pelos próprios pensionistas, têm efeitos idênticos às adotadas nas 

outras instituições totais.  

Desse modo, pode-se admitir que as instituições totais elencadas por Goffman, 

podem ser categorizadas em dois tipos diversos: as com predomínio de formação ideológica 

e as com predomínio de formação repressiva, onde podem ser enquadradas as militares. 

Diante do exposto, conclui-se que, na Brigada Militar, se identifica a presença de 

algumas particularidades comuns às instituições fechadas, especialmente nos ambientes 

das suas escolas de formação, que exercem influência sobre o comportamento de seus 

integrantes. 

Tal conclusão remete à necessidade de examinar-se quais as características 

predominantes no modelo de administração adotado pelas instituições militares, como se 

procurará abordar no segmento seguinte. 

 

2.5 FORMAS DE GESTÃO DE INSTITUIÇÕES MILITARES 

Este item tem por objetivo destacar dentro do quadro teórico existente, instrumentos 

analíticos (formas ou modelos) que auxiliem a compreender o estilo de liderança e a 

constituição do trabalho em organizações militares. 

A busca por modelos ou formas teóricas para análise de organizações reveste-se de 

importância, à medida que cada um deles destaca uma dimensão ou característica particular 

que permite categorizá-las para fins de estudo. 

Katz e Kahn (1966, p. 18) sugerem que os modelos “(...) são esquemas de sistema 

aberto ou fechado”. Sua distinção reside no fato de que os modelos fechados estão voltados 

quase que exclusivamente para os processos internos das organizações, enquanto que os 

modelos de sistema aberto dão ênfase às inter-relações das organizações com o meio 

ambiente. 

Champion “(...) seleciona e agrupa diversos modelos organizacionais mais populares sob a 

classificação de sistemas fechados” (CHAMPION, 1979, p. 28). 

Dentre estes sistemas racionais fechados destaca-se o primeiro, que ele denomina 

modelo-máquina, que se subdivide em: a) administração científica e b) burocracia. 
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(CHAMPION, 1979) As suas figuras exponenciais foram Frederick Taylor e Henry Fayol de 

um lado e Max Weber de outro. 

Morgan, ao comentar sobre as origens da organização mecanicista, destaca: “Muito 

foi aprendido do militarismo que, pelo menos desde os tempos de Frederico, o Grande, da Prússia, 

emergiu como protótipo da organização mecanicista”. E, logo a seguir, acrescenta: “No enfoque à 

organização militar de Frederico o Grande, encontram-se, assim muitos princípios básicos 

posteriormente elaborados pelos teóricos da Administração clássica” (MORGAN, 1996, p. 56 ).  

O surgimento da abordagem clássica no início deste século foi estimulado pelo 

avanço da Revolução Industrial, que trouxe em seu bojo a mecanização, a automação, a 

produção e o consumo em massa, acompanhados pelo aumento do capital e do número de 

empresas. Com a emergência destas mudanças, os padrões tradicionais de direção e 

controle tornaram-se insuficientes, sendo alvos de preocupações e estudos na busca de 

maior eficiência e competência para as organizações. 

Ao referir-se à teoria clássica, Etzione (1973) afirma que talvez o designativo mais 

adequado para ela seja o de Administração Científica, por expressar a tônica dessa 

abordagem da organização, a seguir sintetizada pelo autor: “(...) os trabalhadores eram vistos 

como motivados pelas recompensas econômicas e a organização se caracterizava por uma divisão 

de trabalho claramente definida, com um pessoal muito especializado e pronunciada hierarquia de 

autoridade. Provém desta tradição a caracterização da organização formal, como um esquema de 

acordo com o qual as organizações devem ser construídas, e a que devem obedecer” (ETZIONE, 

1973, p. 36). 

As idéias de Taylor, calcadas no valor do trabalho árduo, na racionalidade 

econômica, no individualismo, na premissa de que cada pessoa tem o seu papel a 

desempenhar na sociedade, denotam forte influência do racionalismo e da ética protestante 

reinante na última parte do século dezenove. (KAST e ROSENZWEIG, 1980) 

Tragtenberg (1977), ao comentar a técnica de tempos e movimentos, afirma: “Cada 

operação é decomposta em tempos elementares; auxiliado pelo cronômetro, Taylor determina o 

tempo médio para cada elemento de base do trabalho, agregando os tempos elementares e mortos 

para conseguir o tempo total do trabalho, com a finalidade messiânica de evitar o maior dos pecados 

– a perda de tempo” (TRAGTENBERG, 1977, p. 74). 

O estudo de tempos e movimentos tinha dois propósitos bem claros, pois, além de 

buscar um tempo-padrão para cada operação, objetivava definir atributos físicos capazes de 

construir o perfil do operário ideal.  
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Sua vinculação com a disciplina é destacada por Tragtenberg (1977, p. 78) quando 

afirma: “Elemento básico na teoria clássica da administração, em Taylor e Fayol é o papel conferido 

à disciplina copiada dos modelos das estruturas militares”.  

Observa-se, portanto, no método de Taylor, clara identificação com o mecanismo da 

disciplina, utilizado, dentre outras, pelas organizações militares, e profundamente analisado 

por Michel Foucault, principalmente quanto aos aspectos de desenvolvimento do controle do 

corpo, pautados na necessidade de ampliar ao máximo o seu potencial produtivo, à medida 

que reprime o seu potencial político. 

A idéia de coerção direta sobre o corpo é afastada mediante desenvolvimento dos 

saberes pelo corpo, materializados pela introdução de métodos científicos, que buscavam 

“educar” ou, em outras palavras, domesticar o corpo para fins produtivos. 

Disso resultou forte resistência à doutrina de Taylor, oposta pelos trabalhadores e 

sindicatos, que redundou na criação de uma Comissão Especial do Senado em 1911, para 

instaurar um inquérito com a finalidade de investigar o sistema Taylor. 

Enquanto a administração científica concentrou esforços apenas em nível de fábrica 

ou das operações, consistindo, desse modo, num enfoque apenas parcial, surge na França, 

na primeira metade do século vinte, outra corrente na teoria administrativa que se 

preocupou com a forma orgânica das empresas, sua estrutura e componentes, e com a 

fixação de princípios administrativos gerais aplicados aos escalões mais elevados da 

organização. Sua análise cinge-se apenas aos aspectos formais da organização. 

A teoria da administração de Fayol (1965), fruto de suas experiências colhidas no 

exercício de altas funções executivas, foram apresentadas em sua obra na qual define as 

funções da Administração usando cinco expressões: “Administrar é prever, organizar, comandar, 

coordenar e controlar” (FAYOL, 1965, p. 13). Esses elementos constituíram-se nos fundamentos 

para o estudo dos processos ou funções básicas da direção. 

Fayol (1965) buscou também desenvolver uma relação de processos e princípios 

gerenciais, que poderiam ser aplicados não somente às empresas, mas a qualquer tipo de 

organização, como as governamentais, militares, religiosas e outras. 

No intróito dos seus princípios gerais de Administração, Fayol afirma:  

“Para a saúde e o bom funcionamento do corpo social é necessário certo 
número de condições, a que se pode dar indiferentemente o nome de 
princípios, leis ou regras. Empregarei de preferência a palavra princípios, 
afastando, entretanto, de sua significação toda a idéia de rigidez. Não existe 
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nada rígido nem absoluto em matéria administrativa; tudo nela é uma 
questão de medida. Quase nunca se aplicará o mesmo princípio duas 
vezes em condições idênticas: é necessário ter em conta circunstâncias 
diversas e variáveis, homens igualmente variáveis e diferentes e muitos 
outros elementos também variáveis” (FAYOL, 1965, p. 29). 

 

Seus quatorze princípios são: 1o) a divisão do trabalho; 2o) a autoridade e a 

responsabilidade; 3o) a disciplina; 4o) a unidade de comando; 5o) a unidade de direção; 6o) a 

subordinação do interesse particular ao interesse geral; 7o) a remuneração do pessoal; 8o) a 

centralização; 9o) a hierarquia; 10o) a ordem; 11o) a eqüidade; 12o) a estabilidade do 

pessoal; 13o) a iniciativa; 14o) a união do pessoal. (FAYOL, 1965) 

O caráter prescritivo da teoria clássica fica bem expresso com estes princípios gerais 

de administração de Fayol, pois são propostos como uma espécie de receita diária para o 

administrador. O mencionado autor, ainda, ao introduzir as concepções de unidade de 

comando, de unidade de direção, e de hierarquia, transpõe para o campo da administração 

industrial alguns preceitos que fundamentam a hierarquia militar, preexistentes ao fayolismo. 

A concepção de organização com características tradicionais, rígidas e 

hierarquizadas, bem como os conceitos de estrutura linear, organização funcional, linha-

staff, revelam a influência recebida das organizações militares. No exame de alguns 

documentos militares vigentes na Brigada Militar, constata-se a presença de muitas idéias 

contidas nos princípios formulados por Fayol. 

Faria (1977), ao tentar distinguir os traços mais marcantes encontrados no taylorismo 

e no fayolismo, assinala que enquanto Taylor põe em relevo as tarefas, Fayol se caracteriza 

pela ênfase na estrutura e no funcionamento das organizações. Nesse sentido, Motta (1986, 

p. 7) afirma que “Taylor preocupou-se muito mais com a racionalização dos métodos e sistemas de 

trabalho do que com a racionalização da organização do trabalho” (MOTTA, 1986, p. 7). 

Pagés (1987), ao referir-se à distinção entre o papel de decisão dos responsáveis 

hierárquicos e o papel dos membros do staff, apontada por Fayol, afirma que ela não 

demonstra a realidade desse sistema, cuja função é ideológica, no sentido de preservar a 

autoridade mítica dos legítimos decisores, os chefes, em via de extinção. 

Fayol afirma: “A disciplina consiste, essencialmente, na obediência, na assiduidade, na 

atividade, na presença e nos sinais exteriores de respeito demonstrados segundo as convenções 

estabelecidas entre a empresa e seus agentes” (FAYOL, 1965, p. 33).  
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Na verdade a disciplina se expressa na separação entre os que planejam, organizam 

e controlam e os que executam ou, em outras palavras, obedecem. Segundo Aktouf, “Como 

conseqüência do modelo militar e das interpretações dos trabalhos de Taylor, surge a separação 

radical entre os que pensam e os que devem obedecer” (AKTOUF, 1996, 

p. 31). 

Por outro lado, o modelo burocrático de estrutura organizacional formulado por 

Weber “ (...) não é um modelo prescritivo, mas uma abstração descritiva”, pois ele não procurou 

definir as organizações e nem tampouco ditar padrões que elas devessem atender. A 

burocracia é concebida teoricamente como uma “(...) máquina completamente impessoal” 

(MAXIMIANO, 1997, p. 34). Ela guarda semelhança com a teoria clássica em sua ênfase na 

eficiência técnica e na estrutura hierárquica da organização. 

A organização é encarada por ele como um sistema fechado, tendo-se orientado em 

idéias e princípios de Taylor. Neste sentido, Kast e Rosenzweig afirmam que “(...) o modelo 

de Weber é altamente mecanista”. Para os autores, “Weber encarou a burocracia como a forma 

mais eficiente, aquela que poderia ser usada com maior eficácia, para as organizações complexas – 
empresas, governo e forças armadas, por exemplo, que brotam das necessidades da sociedade 

moderna” (KAST e ROSENZWEIG, 1980, p. 78). 

Robbins (1978, p. 290) enfatiza que a burocracia é o modelo estrutural que mais se 

vincula à idéia de sistema fechado, e que a razão da sua existência é que “(...) elas se 

revelaram ao longo do tempo, como a maneira mais eficiente de estruturar certos tipos complexos de 

atividades”. 

Weber, ao investigar sobre a origem da burocracia, afirma:  

“(...) a tendência burocrática foi principalmente influenciada pelas 
necessidades oriundas da criação de exércitos permanentes, determinadas 
pela política de poder e pelo desenvolvimento das finanças públicas ligadas 
ao estabelecimento militar. No Estado moderno, a crescente exigência à 
administração baseia-se na crescente complexidade da civilização e no 
impulso no sentido da burocratização” ( WEBER, 1974, p. 247). 

 

De uma forma geral as características básicas da forma pura ou tipo ideal de 

burocracia são: 1) divisão do trabalho e especialização de funções; 2) hierarquia da 

autoridade; 3) ênfase em normas e procedimentos; 4) impessoalidade; 5) sistema de 

carreira. 

Observa-se, tanto em Taylor/Fayol, como em Weber, uma clara preocupação com a 

eficiência, materializada quer na preocupação com o estabelecimento de padrões e 
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exercício de controle, como na definição dos cargos, de acordo com a posição hierárquica, a 

nomeação de pessoal qualificado, e o estabelecimento de regras para categorias de 

atividades. 

A forma de administração praticada na Brigada Militar ancora-se, de maneira geral, 

nessas correntes, caracterizando-se por enfatizar o controle dos servidores, privilegiar uma 

disciplina rígida e ser dotada de um caráter normativo e prescritivo. 

Em conclusão, pode-se afirmar que na Brigada Militar podemos identificar, com maior 

intensidade, traços marcadamente fayolistas e burocráticos a caracterizarem a sua forma de 

gestão. 

Na seqüência, procura-se abordar o sentido das relações de poder no trabalho 

policial militar. 

 

2.6 SIGNIFICADO DAS RELAÇÕES DE PODER NO TRABALHO POLICIAL MILITAR 

Michel Foucault (1989), em seus estudos, apresenta uma nova alternativa para 

estudar o poder, diversa das abordagens weberiana, marxista e estrutural-funcionalista. Ele 

destaca a existência de formas de exercício do poder diferentes do Estado, mas que se 

encontram vinculadas a ele de várias maneiras, tornando-se indispensáveis para sua 

sustentação e atuação eficaz. 

Extrai-se da obra de Michel Foucault (1989) três fatores (dimensões): o regime do 

saber, os espaços do poder e a instituição. Pela correlação entre esses elementos busca-se 

transferir para o campo de ação da Brigada Militar esses três fatores. 

Michel Foucault (1989) chama de disciplina ou poder disciplinar a um mecanismo de 

poder individualizante que encontrou nas instituições militares um campo propício para o 

seu desenvolvimento. 

Para Foucault, o poder disciplinar necessita de um campo constituído por uma 

população homogênea para poder tecer as suas malhas. A disciplina constitui-se num 

instrumento de poder, consistindo em “(...) métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

utilidade-docilidade (...)” (FOUCAULT, 1989, p. 126). 
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Esse método específico de exercício do poder nasceu nos mosteiros e no exército, 

tendo alcançado o seu ideal de expressão no exército prussiano. No curso dos séculos XVII 

e XVIII, tornou-se uma fórmula geral de dominação. 

Seu principal objetivo é moldar os corpos, a fim de produzir sujeitos dóceis e úteis ao 

mesmo tempo. Assim, a disciplina, na expressão de Foucault (1989), constitui-se numa “(...) 
técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 

instrumentos do seu exercício” ( FOUCAULT, 1989, p. 153). 

Ele se utiliza de pequenos procedimentos, de instrumentos simples, tais como o olhar 

hierárquico, a sanção normalizadora e o exame. 

A dinâmica de reprodução de poder em uma organização militar repousa numa 

multiplicidade de variáveis. Dentre essas, buscou-se focalizar duas, estudadas por Foucault: 

o isolamento e a sanção normalizadora. 

O isolamento é um mecanismo que se caracteriza pelo balizamento de um território, 

fechando-o em si mesmo, separando-o da comunidade, formando uma comunidade à parte, 

distinta do todo. O paradigma para esse tipo de instituição fechada é o convento. Embora se 

reconheça a existência de diferenças entre os conventos e as instituições militares, resultam 

algumas similitudes entre elas. 

Um destes pontos de semelhança reside no espaço fechado, no isolamento, no 

princípio do enclausuramento. As escolas militares utilizam-se deste mecanismo, impondo 

períodos intensivos de isolamento do mundo externo, aos indivíduos que ingressam nos 

seus quadros. Seu objetivo é transformar o “eu”, pelo corte abrupto com os vínculos 

exteriores. 

Por outro lado, as instituições disciplinares utilizam-se de instrumentos 

normalizadores, consubstanciados num micromecanismo penal, que estabelece um sistema 

de gratificações e sanções. 

A sanção normalizadora está presente, nas instituições militares, por uma série de 

normas, e em especial nos regulamentos disciplinares, que regram a maior parte das 

atividades e estabelecem penalizações contra o seu descumprimento. 

Ao compulsar-se, por exemplo, o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar – RDBM 

– verifica-se que existe o estabelecimento de penalidades, cujo controle abrange toda a vida 

do indivíduo. Existem, deste modo, penalidades relativas ao tempo (atrasos, ausências); às 

atividades funcionais (negligência, trabalho malfeito); à maneira de comportar-se 
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(descumprimento de ordem, freqüência a lugar incompatível); às formas de falar e ao tom de 

voz ( conversa ou ruído em lugares impróprios, divulgação de boatos); e às formas de 

apresentar e representar o corpo (mal uniformizado; pouco cuidado com o asseio). A 

aplicação destas normas sofre uma espécie de variabilidade na sua interpretação 

determinada pela autoridade que detém poder de mando sobre o infrator.  

Como a ênfase deste estudo está centrada na vivência subjetiva de parcela dos 

trabalhadores da segurança pública, isto requer uma análise de alguns conceitos que 

compõem a base teórica da corrente de pensamento denominada de psicopatologia do 

trabalho, constituída por Christophe Dejours e outros pesquisadores, a qual passa a ser 

abordada no item a seguir. 

 

2.7 CONTRIBUIÇÕES DA PSICOPATOLOGIA DO TRABALHO 

Neste tópico, serão examinados os pressupostos teóricos contidos nos estudos de 

psicopatologia do trabalho de Chistophe Dejours, que permitem determinar o significado e a 

importância das condições e da organização de trabalho sobre o sofrimento e prazer 

experimentados pelos indivíduos no trabalho. 

 

2.7.1 Significado da Psicopatologia do Trabalho 

As atividades laborais realizadas por seres humanos, sob condições insalubres ou 

irregulares, exercem influência direta sobre a saúde física e mental dos trabalhadores, razão 

pela qual alguns pesquisadores e profissionais vinculados ao tema saúde e trabalho 

humano procuram investigar as formas peculiares pelas quais o trabalho atua sobre o 

funcionamento psíquico do indivíduo. 

Destaca-se, nessa perspectiva, Christophe Dejours e seus estudos fundamentados 

na psicopatologia do trabalho, corrente teórica que atualmente assume a condição de 

ciência interdisciplinar e adota como suporte contribuições de diversas áreas do 

conhecimento humano, especialmente da psicologia e das teorias psicanalíticas. 

(SELIGMAN-SILVA, 1994 ) 

As pesquisas iniciais em psicopatologia do trabalho aconteceram nos anos cinqüenta 

e focalizaram, sobretudo, algumas síndromes e perturbações psíquicas, provocadas pelas 

exigências de determinadas realidades ocupacionais. Nesse sentido, surgem como marco 
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os estudos realizados por Le Guillant (1952) e colaboradores evidenciando as 

manifestações psicossomáticas e os distúrbios mentais provocados por exigências de 

trabalho específicas. Esses estudos quebraram, de certa forma, a predominância 

caracterizada, até aquele momento, de estudos baseados na patologia profissional e na 

medicina do trabalho, cuja preocupação se concentrava nos danos físico-químico-biológicos 

ocasionados pela situação de trabalho. (DEJOURS, 1996 ) 

A partir da evolução das pesquisas, ocorre uma reorientação epistemológica em 

relação ao seu objeto de estudo, à medida que emerge como alvo de investigação científica 

a normalidade do indivíduo em situação de trabalho, e não mais a caracterização de 

doenças mentais oriundas do trabalho. Desse modo, a questão central que agora sobreleva 

é a de que a normalidade passa, então, a ser considerada como um enigma. 

Tendo como ponto inicial essa perspectiva e com fundamento na comprovação de 

que a doença nem sempre emitia sinais de manifestação visíveis e objetivos no contexto 

laboral é que a psicopatologia do trabalho busca respostas para a nova problematização 

estabelecida: como os trabalhadores, em sua maioria, conseguem preservar um equilíbrio 

psíquico e manter-se na normalidade, apesar das situações constritivas vivenciadas no 

trabalho? (DEJOURS, 1996). Com base nessa formulação, a psicopatologia do trabalho 

desloca o vértice da sua investigação, voltado originalmente para as doenças mentais, 

conduzindo-o agora na direção das estratégias defensivas elaboradas pelos indivíduos na 

conjuntura do trabalho, cujo significado é criar mecanismos psicológicos individuais e 

coletivos de defesa dos trabalhadores diante de pressões organizacionais. Em outras 

palavras, trata de investigar os indivíduos que, ao par das pressões que tem que enfrentar 

no dia-a-dia do trabalho, conseguem evitar a doença e a loucura. 

Assim, a abordagem atual da psicopatologia do trabalho parte da premissa de que as 

pressões potencialmente capazes de colocar em risco o equilíbrio psíquico e a saúde mental 

das pessoas resultam da forma como o trabalho está organizado. Desse modo, a 

organização do trabalho coloca-se como pano de fundo para discussão do sofrimento e do 

prazer no seu contexto, à proporção que possibilita investigar, nas vivências dos 

trabalhadores, os elementos do cotidiano de trabalho, considerados insatisfatórios ou 

satisfatórios, que possam causar sofrimento ou prazer, com reflexos na sua saúde mental. 

Em resumo, verifica-se que a psicopatologia do trabalho está edificada sobre três 

pontos fundamentais: o sofrimento no trabalho; o papel da organização do trabalho; e as 

estratégias defensivas. Revisitar mais detidamente esses pressupostos teóricos, dentre 

outros, constitui-se o objetivo dos itens subseqüentes deste trabalho.  
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2.7.2 Visão Dejouriana do Trabalho Taylorizado 

No decorrer dos últimos cinco séculos, constata-se que a evolução da organização 

do trabalho está inter-relacionada com as transformações econômicas, tecnológicas e 

sociais ocorridas no mundo. Observa-se, igualmente, que o seu desenvolvimento 

progressivo, principalmente a partir da Idade Média, determinou-se sempre em função de 

pressões externas provocadas pelo avanço da sociedade.  

Nessa linha, o trabalho apresenta-se como um fenômeno que sofre profundas 

reformulações na sociedade moderna a partir da Revolução Industrial. Ela representa o 

limite histórico que decreta de forma definitiva o afastamento das estruturas corporativas e 

da base humanista presentes na Idade Média. O homem, como figura central deste 

processo, foi partícipe de uma série de experiências e transformações que o influenciaram 

enquanto trabalhador, provocadas pelos fatores condicionantes que predominavam em cada 

época. Do mestre-artesão, dono da matéria-prima e dos meios de produção, até as formas 

atuais, nota-se que a relação entre o homem e o trabalho, na maioria das vezes, se mostrou 

extremamente sofrida. 

É justamente com a questão do sofrimento humano no trabalho que se preocupa a 

psicopatologia do trabalho, pois, conforme assinala Dejours, “(...) vemos que o modelo do 

homem construído pela Psicopatologia do Trabalho é inteiramente centrado no sofrimento e seus 

destinos em função da situação real de trabalho e das características da organização do trabalho” 

(DEJOURS, 1996, p. 161). 

Para o autor, o sofrimento mental é decorrente da organização do trabalho formulada 

pela denominada escola científica ou clássica que exerceu profunda influência no modelo de 

administração adotado no pós-guerra dos anos 20 e cujos principais idealizadores foram F. 

Taylor, H. Fayol e H. Ford. 

O fundamento dessa escola repousa na divisão do trabalho entre a gerência e os 

trabalhadores, isto é, estabelece uma separação entre cérebro e mão, preconizando que a 

organização do trabalho deve ser formal, hierarquizada, autoritária e racionalizada para 

elevar ao máximo a produção, devendo exercer um controle rígido sobre o trabalho, 

definindo o seu ritmo, e prescrevendo uma só maneira pela qual a atividade deve ser 

executada. (COHN, MARSIGLIA, 1993) 

À medida que esta forma de organização do processo produtivo decreta uma 

apropriação dos conhecimentos dos trabalhadores, reservando-os para a gerência, ela 



 39

contribui para criar um clima de relações sociais hostis e antagônicas e de trabalho alienado. 

Dessa ruptura entre concepção e execução decorre, no mínimo, “(...) uma desumanização do 

processo de trabalho em que os trabalhadores ficam reduzidos ao nível do trabalho em sua forma 

animal” (FARIA, 1985, p. 48).  

Diante dessa verdadeira tecnologia de submissão, de disciplina do corpo, produtora 

de exigências fisiológicas totalmente desconhecidas à época de sua introdução, 

particularmente aquelas determinantes do ritmo e tempo de trabalho, é necessário que se 

evidenciem os efeitos da organização científica do trabalho sobre a saúde do corpo, que 

passa a figurar como principal receptor dos impactos nocivos das atividades laborais.  

Nessa perspectiva, Dejours (1992) destaca que o aparelho psíquico não se constitui 

na primeira vítima deste sistema, mas particularmente o corpo dócil e disciplinado que se 

traduz em um “Corpo sem defesa, corpo explorado, corpo fragilizado pela privação de seu protetor 

natural, que é o aparelho mental. Corpo doente, portanto, ou que corre o risco de tornar-se doente” 

(DEJOURS, 1992, p. 19). 

Esta docilidade do corpo, na verdade, é obtida mediante uma estratégia de atuação 

da organização taylorista do trabalho sobre o aparelho psíquico, anulando a possibilidade de 

ele opor resistências de forma espontânea à exploração 

Dejours afirma que “(...) a organização do trabalho é, de certa forma, a vontade de outro. 

Ela é, primeiramente, a divisão do trabalho e sua repartição entre os trabalhadores, isto é, a divisão 

dos homens: a organização do trabalho recorta assim, de uma só vez, o conteúdo da tarefa e as 

relações humanas de trabalho” (DEJOURS, 1994, p. 26). 

Dejours (1992), referindo-se à organização do trabalho, destaca que o sofrimento 

mental inicia quando o trabalhador esgota todos os meios de defesa em tentativas de 

modificá-lo, atingindo níveis de insatisfação elevados, que marcam o início do sofrimento. 

Para Wisner (1994, p. 11), os sinais de sofrimento psíquico materializados pela 

expressão verbal, pelo comportamento neurótico e pelas enfermidades psicossomáticas 

podem estar relacionados aos aspectos específicos de certos grupos de tarefas. Estes 

aspectos configuram modalidades perigosas de organização. “Dentre elas, podemos citar o 

trabalho sob exigência de tempo, mas também as situações de conflito, o uso de códigos múltiplos, 

as tarefas freqüentemente interrompidas, as atividades que induzem a auto-aceleração mental”. 

Seligman-Silva (1994, p. 613) destaca a existência de tarefas que, em razão da sua 

natureza e conteúdo, envolvem a esfera psicoafetiva. Por exemplo, “(...) as situações que 

envolvem riscos para a própria vida ou integridade física; as que exigem permanente e intenso 
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autocontrole emocional; as que implicam em elevadas responsabilidades com vidas humanas, com 

valores vultuosos ou com a própria continuidade da produção”. 

Chega-se, assim, à conclusão de que as formas de organização derivadas do 

Taylorismo são capazes de neutralizar totalmente a vida mental durante o trabalho, gerando, 

desse modo, sentimentos de indignidade, inutilidade e desqualificação. Essa situação, 

normalmente, provoca nos trabalhadores uma ausência de motivação e de conteúdo afetivo 

para a realização das suas tarefas, exigindo, em contrapartida, um grande esforço volitivo 

para executá-las, o que pode levá-los à fadiga, ao estresse e à depressão.  

 

2.7.3 Efeitos do Trabalho sobre o Aparelho Psíquico 

Uma adequada compreensão do funcionamento psíquico do indivíduo nas situações 

de trabalho requer um exame da noção de carga psíquica de trabalho formulado por Dejours 

(1994). 

O autor inicialmente subdivide carga de trabalho em dois ramos distintos, 

denominados de carga física e carga mental, respectivamente. A carga de trabalho mental é 

constituída por uma mescla de fatores que incluem tanto os de natureza racional e cognitiva 

como aqueles ligados aos aspectos afetivos e relacionais do indivíduo. 

A carga psíquica pode ser explicada da seguinte forma: o trabalhador está sujeito a 

excitações de ordem psicosensorial (exteriores) e pulsionais ou instintivas (interiores), que 

são transformadas no aparelho psíquico em energia pulsional. Esse indivíduo dispõe 

basicamente de três vias para descarga dessa energia, que são a psíquica, a motora e a 

visceral. Quando esta energia não pode ser liberada pelas duas primeiras formas, ela fica 

acumulada no aparelho psíquico, dando causa ao aparecimento da chamada tensão 

psíquica ou tensão nervosa como é popularmente conhecida.  

Assim, quando a via mental e a via motora não forem utilizadas para a descarga 

dessa tensão, a energia pulsional será descarregada pela via do sistema nervoso autônomo 

e pela desregulação das funções somáticas, isto é, pela via visceral. Como conseqüência da 

utilização pelo indivíduo da via visceral e de sua atuação no processo de somatização, 

surge a fadiga, que evolui para astenia e a partir daí para patologia propriamente dita. 

Ainda, Dejours assinala que, no período de desenvolvimento da personalidade, 

estrutura-se uma hierarquia entre os canais de descarga de energia, que permite que a via 



 41

visceral seja coberta progressivamente e suplantada pela via motora, e esta pela via 

psíquica, respectivamente. 

O grau de evolução da personalidade do indivíduo aliado às suas características 

pessoais constituem-se em fatores determinantes na escolha das vias de descarga 

pulsional. 

Tendo por base essas premissas, Dejours torna evidente algumas constatações: 

 “ O organismo do trabalhador não é um ‘motor humano’ , na medida em 
que é permanentemente objeto de excitações, não somente exógenas, mas 
também endógenas. 

 “ O trabalhador não chega ao seu local de trabalho como uma máquina 
nova. Ele possui uma história pessoal que se concretiza por uma certa 
qualidade de suas aspirações, de seus desejos, de suas motivações, de 
suas necessidades psicológicas, que integram sua história passada. Isso 
confere a cada indivíduo características únicas e pessoais. 

 “ O trabalhador, enfim, em razão de sua história dispõe de vias de 
descarga preferenciais que não são as mesmas para todos e que participam 
na formação daquilo que denominamos estrutura da personalidade” 
(DEJOURS, 1994, p. 24). 

 

Em conseqüência destas afirmações e considerando que o tipo de trabalho pode ou 

não determinar canais para aliviar a energia pulsional do indivíduo, o autor conduz a uma 

questão-chave, que resume toda a problemática que envolve a relação entre trabalho e 

aparelho psíquico: a atividade a que está submetido um trabalhador permite uma descarga 

adequada de sua energia psíquica? Ou, em outras palavras, existe alguma espécie de 

trabalho ou de organização do trabalho mais conveniente à saúde psíquica do homem ? 

 

2.7.4 Sofrimento e Prazer no Trabalho 

As peculiaridades específicas do trabalho, bem como a forma com que está 

organizado, concorrem diretamente para o sofrimento ou o prazer psíquico experimentado 

individualmente pelo trabalhador. 

A noção de prazer está estreitamente vinculada à de sofrimento, que para a 

psicopatologia do trabalho figura como o ponto central da relação psíquica estabelecida 

entre o homem e o trabalho. 
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Em linhas gerais, segundo Dejours (1992) o sofrimento decorre do conflito entre o 

projeto de vida individual e uma forma de organização do trabalho apartada dessas 

pretensões pessoais. 

Seligman-Silva afirma que Dejours, em uma publicação de 1987, esclarece melhor 

esta conceituação de sofrimento da seguinte forma:  

 “O sofrimento designa então, em uma primeira abordagem, o campo que 
separa a doença da saúde. Dentro de uma segunda acepção, o sofrimento 
designa um campo pouco restritivo. Ele é concebido como uma noção 
específica válida em Psicopatologia do Trabalho, mas certamente não 
transferível a outras disciplinas, notadamente à psicanálise. Entre o homem 
e a organização prescrita para a realização do trabalho, existe, às vezes, 
um espaço de liberdade que autoriza uma negociação, invenções e ações 
de modulação de modo operatório, isto é, uma invenção do operador sobre 
a própria organização do trabalho, para adaptá-la as suas necessidades, e 
mesmo para torná-la mais congruente com seu desejo. Logo que esta 
negociação é conduzida a seu último limite, e que a relação homem-
organização do trabalho fica bloqueada, começa o domínio do sofrimento – 
e da luta contra o sofrimento” (DEJOURS apud SELIGMAN-SILVA, 1994, p. 
15). 

 

A partir deste conceito, percebe-se que o prazer ou o sofrimento no trabalho está 

associado à extensão do limite de liberdade oferecido pela organização do trabalho à ação 

psíquica do trabalhador. 

Essa forma de organização do trabalho referida por Dejours (1992) como geradora 

de sofrimento mental para o indivíduo consiste na organização científica do trabalho, 

concebida por Taylor, e que apresenta como fundamento a separação das atividades dos 

trabalhadores entre execução e concepção. Tal divisão é materializada pela hierarquização 

das pessoas nas organizações e pela definição do modo operatório, determinando, com 

isso, prejuízos ao equilíbrio e à saúde mental do indivíduo, à medida que desconsidera as 

individualidades.  

Portanto, para o mesmo autor, o trabalho que se coloca em oposição à liberdade, 

afastando-se do controle e da vontade individual do trabalhador é aquele que desgasta e 

determina o estranhamento e a despersonalização dos indivíduos que o realizam.  

Mas, por outro lado, o trabalho às vezes pode ser favorável ao equilíbrio mental e à 

saúde do corpo, quando possibilita, de alguma forma, que o indivíduo possa por ele 

reconciliar-se com os seus desejos e aspirações individuais mais profundos, alcançando a 

sua realização. Esse fenômeno é denominado por Dejours de ressonância simbólica e 

consiste na condição em que:  
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“(...) o sujeito aborda a situação concreta sem ter que deixar sua história, 
seu passado e sua memória no ‘vestuário’. Ao contrário, ele confere à 
situação de trabalho o poder de engajamento para realizar através do 
trabalho sua curiosidade e sua epistemofilia. O trabalho oferece-lhe de 
alguma maneira uma ocasião suplementar de perseguir seu questionamento 
interior e traçar sua história” (DEJOURS, 1996,  
p. 157 ). 

 

Verifica-se, pois, que o sentimento de sofrimento ou de prazer experimentado pelo 

indivíduo é determinado pela amplitude de espaço de liberdade existente entre organização 

prescrita e o que realmente ocorre na execução do trabalho. 

Deste modo, a maior ou menor rigidez da organização do trabalho permite um maior 

ou menor esforço de liberdade de ação ao trabalhador, para que esse possa interagir com 

maior ou menor intensidade na reorganização dos modos operatórios prescritos. 

As questões relativas às condições e à organização do trabalho sob a luz da teoria 

dejouriana serão analisadas com maior profundidade no próximo item. 

 

2.7.5 Condições e Organização do Trabalho na Perspectiva Dejouriana 

Em linhas gerais, os impactos causados pela organização do trabalho sobre o 

indivíduo estão invariavelmente associados aos efeitos de determinadas condições físicas, 

químicas e biológicas existentes nos postos de trabalho. 

Dejours estabelece uma clara distinção entre condições de trabalho, a qual alia 

fatores que se relacionam à saúde do corpo e à organização do trabalho, a que vincula as 

questões relativas à saúde mental. Nessa perspectiva, conforme conceituação do autor: 

 “Por condição de trabalho é preciso entender, antes de tudo, ambiente 
físico (temperatura, pressão, barulho, vibração, irradiação, altitude etc), 
ambiente químico (produtos manipulados, vapores e gases tóxicos, poeiras, 
fumaças etc), o ambiente biológico(vírus, bactérias, parasitas, fungos), as 
condições de higiene, de segurança e as características antropométricas do 
posto de trabalho. 

 “Por organização de trabalho designamos a divisão do trabalho, o 
conteúdo da tarefa(na medida em que dela deriva), o sistema hierárquico, 
as modalidades de comando, as relações de poder, as questões de 
responsabilidade etc” (DEJOURS, 1992, p. 25)”. 

 

O conceito de organização do trabalho foi estabelecido por oposição às condições de 

trabalho que já eram alvo de estudos de pesquisas por profissionais das áreas médicas e 
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ergonômicas. Portanto, partindo da percepção de que as condições de trabalho 

compreendem as pressões físicas, mecânicas, químicas e biológicas do posto de trabalho 

que têm como ponto de convergência o corpo dos trabalhadores, ao qual elas podem causar 

desgaste, envelhecimento e doenças somáticas, é que foi estabelecido o significado de 

organização do trabalho que apresenta dupla dimensão. De um lado, contém a divisão das 

tarefas, o modo operatório prescrito e os ritmos a seguir, e de outro, inclui a divisão dos 

homens, que consiste nos mecanismos de hierarquia, comando, controle, divisão de 

responsabilidades, relações de poder, que definem e codificam as relações de trabalho. 

(DEJOURS, ABDOUCHELI, 1994) 

Embora o conceito de organização do trabalho tenha sido cunhado pelo contraste 

com o de condições de trabalho, parece relevante que estes dois aspectos sejam 

examinados em conjunto, visto que ambos exercem efeitos sobre a saúde mental do 

trabalhador.  

Seligmann-Silva reforça esta idéia de relação mútua entre as condições e a 

organização do trabalho, ao destacar que as repercussões dos aspectos do ambiente físico, 

químico e biológico do local de trabalho na esfera mental, se materializam de duas formas: 

ou diretamente, ou “(...) pela mediação da organização do trabalho, sempre que imposições de 

maior tempo de exposição a condições desfavoráveis, intensificação de ritmos de trabalho e outros 

fatores organizacionais atuam determinando, inter-relacionadamente, a dimensão dos agravos” 

(SELIGMANN-SILVA, 1994, p. 615).  

Levando em consideração as influências do trabalho sobre a saúde física e 

especialmente psíquica do trabalhador, determinadas pela multiplicidade de manifestações 

que se desvelam, não somente na dimensão psíquica, mas também nos seus aspectos 

psicossomáticos e comportamentais, entende-se que as investigações realizadas neste 

campo devem ter um caráter ampliado, contemplando tanto quanto possível a sua 

diversidade biopsicossocial. 

 

2.7.6 Organização Real e Organização Prescrita 

Dejours, Dessors, Desriaux (1993) em seus estudos sobre a organização do trabalho 

revelam a existência de uma defasagem entre o que eles denominam de organização do 

trabalho prescrita e a organização do trabalho real. 

Segundo os autores, este descompasso entre o trabalho prescrito e o real se 

constitui em fonte geradora de sofrimento. ”Parece que o conflito que opõe o desejo do 
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trabalhador à realidade do trabalho coloca face a face seu projeto espontâneo e a organização do 

trabalho que limita a realização desse projeto e prescreve um modo operatório preciso” (DEJOURS, 

DESSORS, DESRIAUX, 1993, p. 104). 

A organização do trabalho prescrita é aquela que “(...) materializa-se por um tipo de 

manual de procedimentos, em que para cada operação a efetuar há uma grade muito detalhada de 

tarefas elementares a realizar” (DEJOURS, 1994, p. 51). Na prática, esta organização prescrita 

do trabalho torna-se inaplicável, necessitando de adaptações. Os trabalhadores, por sua 

vez, estabelecem rearranjos desta organização prescrita do trabalho, para que se torne 

realizável. 

Segundo Dejours, essas adaptações, via de regra, implicam avanços obrigatórios 

sobre os limites da legalidade ou exposição a riscos de cometimento de transgressões 

disciplinares e até a perigos relacionados a questões de proteção e segurança. Para que a 

prescrição possa ser operacionalizada, ela necessita sempre ser reajustada e reinterpretada 

pelos trabalhadores (DEJOURS, DESSORS, DESRIAUX, 1993). Esta contradição entre 

organização prescrita e organização real conduz a que os vários grupos de trabalhadores 

elaborem maneiras variadas de burlar a organização prescrita e construir uma ou várias 

organizações reais. 

Conforme os mesmos autores, tais situações inevitáveis de reajustes da organização 

do trabalho prescrito, que implicam driblar os mecanismos de controle, tornam-se fontes 

geradoras de desconforto e angústia para os trabalhadores e, como defesa contra estes 

sentimentos, eles encobrem os ajustamentos realizados pelo segredo, pelo sigilo sobre os 

modos operatórios adotados por cada uma das equipes. Esta tática defensiva do segredo no 

mesmo local de trabalho provoca desconfiança, entre os próprios trabalhadores, 

deteriorando a atmosfera e as relações de trabalho e, em última instância, acaba solapando 

as próprias bases da cooperação. 

 

2.7.7 Mecanismos Psicológicos de Defesa e Estratégias Defensivas 

A evolução da área de estudo da psicopatologia do trabalho tem como marco 

referencial o momento em que esta assume como objeto de análise a situação de 

normalidade dos indivíduos no trabalho, causando, com isto, uma reviravolta epistemológica 

na qual a normalidade passa a ser considerada um enigma. Com o objetivo de decifrá-lo, os 

estudiosos de psicopatologia do trabalho vêm-se debruçando sobre as seguintes 

indagações: quais as razões que levam os trabalhadores, a despeito de todos os 
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constrangimentos oriundos das situações de trabalho, a apresentar estados de normalidade 

em sua saúde física e psíquica? A que preço e com quais mecanismos esses trabalhadores 

preservam o seu equilíbrio psíquico em situações de pressão manifestas ? 

Diante da exigência em buscar respostas a estes questionamentos, os estudos em 

psicopatologia do trabalho foram direcionados para o aprofundamento da temática do 

sofrimento no trabalho e dos mecanismos individuais e coletivos de defesa dos 

trabalhadores em face das pressões organizacionais. Deste modo, a investigação não mais 

foi procedida na direção das doenças mentais, mas passou a se preocupar com as 

estratégias elaboradas pelos trabalhadores, no sentido de enfrentar mentalmente a situação 

de trabalho. 

A situação de normalidade surgiu, então, como um fator de equilíbrio psíquico 

precário situado entre constrangimentos de trabalho desestabilizantes ou patogênicos e 

defesas psíquicas. Assim, considerável parcela do equilíbrio emocional e físico dos 

trabalhadores advém de estratégias individuais e coletivas de defesa que despontam 

naturalmente em seus contextos profissionais. (DEJOURS, 1996) 

Essas estratégias defensivas se interpõem entre a organização do trabalho e o 

funcionamento psíquico, atuando como uma espécie de amortecedor contra as pressões 

organizacionais do trabalho. 

Segundo o autor, entre essas reações de defesa, figuram as defesas individuais 

estabelecidas com base em fatores vinculados à vivência individual de cada trabalhador, e 

defesas construídas pelo coletivo de trabalhadores, denominadas de “(...) defesas coletivas e 

de ideologias defensivas de profissão, cuja principal distinção, em relação às primeiras reside no fato 

de que seu funcionamento exige a participação coletiva dos trabalhadores no espaço das interações 

sociais onde estão organizadas” (DEJOURS, 1996, p. 154). 

Esses mecanismos psicológicos de defesa individuais e coletivos representam um 

importante papel, porque tornam possível a permanência do trabalhador em meio a uma 

realidade permeada pela pressão e pela rigidez. O seu alvo é modificar, transformar e de 

uma forma geral eufemizar a percepção desses trabalhadores diante da realidade das 

situações de trabalho que os agridem permanentemente. (DEJOURS, ABDOUCHELI, 1994) 

Quanto à estruturação ou funcionamento desses mecanismos verifica-se que, 

enquanto o mecanismo individual é sensibilizado por aspectos subjetivos, interiorizados, 

pertencentes ao sujeito singular, portador de uma história particular, que possibilita que este 

mecanismo persista, mesmo sem a presença física de outros, as estratégias defensivas 
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funcionam como regras, que pressupõem um consenso ou um acordo normativo partilhado 

por vários indivíduos e somente se mantém pela vontade do coletivo, estando, portanto, 

dependentes de condições externas. (DEJOURS, ABDOUCHELI, 1994) 

No que tange ao impacto das estratégias coletivas de defesa sobre os mecanismos 

psicológicos de defesa de cada indivíduo, Dejours e Abdoucheli (1994,  

p. 129) afirmam que ainda não é possível responder a esta questão com exatidão, mas logo 

a seguir asseveram “Há casos em que estas estratégias defensivas coletivas, logo de saída, 

consagram-se à luta contra o sofrimento engendrado pela organização do trabalho, conferindo ao 

sujeito uma estabilidade que ele será incapaz de garantir com a ajuda de apenas suas defesas 

próprias”. Por outro lado, no que concerne aos efeitos das estratégias coletivas de defesa na 

constituição e funcionamento do coletivo, os autores afirmam que elas cumprem uma função 

fundamental na própria formação deste coletivo, além de contribuir para a obtenção de 

coesão grupal e na sua estabilização). 

Um outro aspecto que deve ser abordado é o que diz respeito à eficácia dos 

mecanismos individuais e das estratégias coletivas de defesa. Na verdade, eles estão 

fortemente correlacionados com a alienação, porque, apesar de protegerem os indivíduos, 

atuam pela transformação, pela suavização da realidade, podendo, desse modo, enganar os 

trabalhadores, mascarando o sofrimento e diminuindo sua ação contra as pressões do 

trabalho. Nessa perspectiva, tornam-se instrumentos de aumento de produtividade e de 

exploração pela organização do trabalho, conduzindo, por conseqüência, à alienação das 

pessoas. A partir do momento em que estes mecanismos e estratégias falham, aparecem 

perturbações psíquicas, tais como o alcoolismo, o uso de drogas, a depressão, as fobias e 

as doenças psicossomáticas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

Neste capítulo, busca-se especificar o plano de pesquisa utilizado para o 

desenvolvimento do presente estudo.  

Inicia-se com a classificação da pesquisa. Em seguida, discorre-se sobre a 

delimitação da população. Posteriormente, aborda-se a escolha da amostra, e finaliza-se 

com a apresentação dos instrumentos de pesquisa e coleta de dados. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO 

Esta pesquisa, em razão da natureza do problema em estudo e das questões e 

objetivos que orientam a investigação, apresenta um caráter predominantemente qualitativo. 

Minayo, ao distinguir a pesquisa qualitativa da abordagem quantitativa, destaca que a 

primeira se ocupa com um nível de realidade que não admite quantificação. Nesse sentido, 

reforça a autora “(...) ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 1998, p. 21).  

Para Godoy (1995), a pesquisa qualitativa apresenta algumas características básicas, 

tais como: 1) considera o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

como instrumento fundamental; 2) é descritiva; 3) a preocupação essencial do investigador 

está centrada no significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida; 4) os 

pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados. 
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Este estudo, em função dos seus objetivos e das suas particularidades, classifica-se, 

ainda, como descritivo. Nesse sentido, Gil (1991, p. 46) afirma: “As pesquisas descritivas têm 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.  

Rúdio, (1989, p. 56) assinala que “(...) a pesquisa descritiva está interessada em descobrir 

e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los.  

A estratégia de pesquisa utilizada é o estudo de caso, “(...) cujo objeto é uma unidade 

que se analisa aprofundadamente” (TRIVIÑOS, 1987, p. 133). 

Nesta linha, Chizzotti acrescenta que : 

 “O caso é tomado como unidade significativa do todo e, por isso, 
suficiente tanto para fundamentar um julgamento fidedigno quanto propor 
uma intervenção. É considerado também como um marco de referência de 
complexas situações socioculturais que envolvem uma situação e tanto 
retrata uma realidade quanto revela a multiplicidade de aspectos globais, 
presentes em uma dada situação”(CHIZZOTTI,1998, p. 102). 

 

Neste estudo, a unidade social que se buscou analisar aprofundadamente foi 

constituída pelo grupo de policiais militares que atuam no policiamento ostensivo em Porto 

Alegre. 

 

3.2 MÉTODO DE ABORDAGEM 

A metodologia escolhida para a realização desta pesquisa inspirou-se na 

preconizada pela psicopatologia do trabalho, com algumas adequações em face da 

realidade estudada, as características e os propósitos da pesquisa. 

Em linhas gerais, este método objetiva, essencialmente, a vivência subjetiva dos 

trabalhadores, isto é, aquela que provém do inconsciente, afastando do seu campo de 

interesse, em contrapartida, a objetividade dos fatos, representada pela realidade do 

trabalho humano em suas dimensões físicas e cognitivas. Dentro dessa perspectiva não 

despertam interesse direto a realidade dos fatos na situação de trabalho, tampouco a 

descrição efetuada pelos trabalhadores de seus trabalhos, mas sim a vivência subjetiva que 

é expressa pela fala. 

Outra característica desta metodologia é que ela está centrada, fundamentalmente, 

no comentário verbal de um grupo de pessoas, pois este se constitui no canal fundamental 
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para o estabelecimento de contato com a subjetividade do trabalhador. Seu significado, de 

certa forma, representa a formulação do pensar dos trabalhadores sobre a sua própria 

situação. (DEJOURS, 1992) 

O grupo foi constituído de nove policiais militares que trabalham diretamente na 

execução do policiamento ostensivo como participantes, de um pesquisador, que atuou 

como moderador das sessões, e de uma assistente social, que participou na qualidade de 

observadora, acompanhando e auxiliando na coleta de dados. 

O trabalho foi desenvolvido em quatro sessões, realizadas em dias distintos, com a 

duração de duas horas, cada uma, sendo que o primeiro encontro foi considerado como um 

teste-piloto. Para a condução das sessões foi elaborado um roteiro de questões. Os 

mesmos policiais militares participaram de todas as sessões. 

As reuniões foram realizadas em uma sala localizada na sede da unidade a que os 

policiais militares estavam vinculados. As sessões foram gravadas, com o consentimento 

dos entrevistados, e durante estas o moderador e o observador também fizeram anotações. 

Após cada sessão, o pesquisador e o observador trocaram as suas impressões sobre o 

desenvolvimento, gravando ou anotando estas idéias. Esses dados, apesar de não 

integrarem o material colhido durante a realização das sessões propriamente ditas, 

auxiliaram a interpretação do pesquisador. 

 

3.3 DELIMITAÇÃO DA POPULAÇÃO DA PESQUISA 

Do ponto de vista de sua estrutura e organização operacional, o serviço de 

Policiamento ostensivo realizado no município de Porto Alegre, pela Brigada Militar, está a 

cargo do Comando Regional de Polícia Ostensiva – Área Metropolitana (CRPO-AM), cuja 

finalidade é, dentre outras, a de coordenar as atividades de várias unidades de policiamento, 

que repartem a área de responsabilidade territorial pelo policiamento ostensivo, contida 

neste espaço geográfico delimitado.  

Assim, a atividade de policiamento ostensivo no município de Porto Alegre é 

realizada pelas unidades operacionais a seguir nominadas, com seus respectivos espaços 

de responsabilidade territorial: Primeiro Batalhão de Polícia Militar – 1o BPM; Nono Batalhão 

de Polícia Militar – 9o BPM; Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar – 11o BPM; 

Destacamento Especial do Centro; Destacamento Especial do Partenon; Destacamento 

Especial da Restinga; Destacamento Especial do Sarandi; Destacamento Especial da 
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Tristeza; Destacamento Especial do Alto Petrópolis. Os recursos humanos para a realização 

das atividades de policiamento encontram-se distribuídos em cada uma dessas unidades 

mencionadas, cujos comandantes possuem um determinado grau de autonomia para 

gerenciá-los. 

Conforme definição de Rúdio (1989, p. 49), em pesquisa o termo população “Designa 

a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado 

estudo”. 

Nessa linha, foram escolhidos para compor o universo populacional, deste estudo 

apenas os cabos e soldados do sexo masculino que atuam na execução do serviço de 

policiamento ostensivo em Porto Alegre e que estão lotados em unidades operacionais que 

detêm responsabilidade territorial, totalizando 2.185 policiais militares.  

As razões que conduziram a caracterização da população que constitui esta pesquisa 

estão a seguir fundamentadas: a opção pelo estudo das condições e organização do 

trabalho do segmento de cabos e soldados, em detrimento de outros, tais como dos 

sargentos e oficiais, vincula-se à flagrante precariedade das condições e organização do 

trabalho desses servidores, submetidos a uma atividade de alto risco, desprestigiada no 

meio social e que oferece baixa remuneração. Agrega-se a isto o fato de que aos cabos e 

soldados competem, primordialmente, as atribuições de execução do serviço de 

policiamento ostensivo, estando por isso expostos mais intensamente ao contato com a 

criminalidade.  

De outra parte, a eleição dos cabos e soldados pertencentes ao sexo masculino, 

como objeto desta pesquisa, deixando de considerar os do sexo feminino, deve-se, em 

primeiro lugar, à baixa representatividade desse gênero em termos percentuais (8,6%) no 

universo populacional, cuja predominância é de policiais masculinos. Aliado a isto, 

evidencia-se o fato de que os Policiais Militares femininos são de certa forma preservados 

quando do planejamento do policiamento ostensivo, sendo escalados para atuar em postos 

e turnos de serviço menos perigosos, não se submetendo, por conseqüência, às mesmas 

condições de trabalhos dos homens. Assim, diante dos argumentos apresentados e 

pressentindo que a participação do efetivo feminino na população estudada pudesse causar 

algum viés, optou-se por considerar apenas o universo dos servidores militares do sexo 

masculino. 

Diante do exposto, buscou-se selecionar os participantes entre os cabos e soldados 

pertencentes ao sexo masculino, pois se acreditava que este segmento seria capaz de 

fornecer informações mais significativas. 
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3.4 ESCOLHA DA AMOSTRA 

A escolha dos participantes teve como fator determinante recrutar pessoas que 

trabalhassem estritamente na atividade de execução do policiamento ostensivo. 

Em razão do expressivo número de indivíduos que compõem a população, procurou-

se selecionar uma parte representativa deste universo. A unidade de amostragem foi 

constituída por nove cabos e/ou soldados que atuam diretamente na execução do 

policiamento ostensivo em Porto Alegre, e que pertencem ao efetivo de uma das unidades 

de policiamento com espaço de responsabilidade territorial definido.  

Para a seleção dos elementos que integraram a amostra, buscaram-se indivíduos 

que tivessem uma história prévia com vários fatores em comum, dentre esses, indicadores 

sócio-culturais e regimes de trabalho semelhantes. Além disso, nesse universo, os 

participantes foram escolhidos em razão do interesse demonstrado em participar da 

pesquisa. 

A definição pela composição do grupo com um número de nove participantes levou 

em conta a possibilidade de que ele tivesse um tamanho médio, isto é, que fosse pequeno o 

suficiente, de forma a permitir que todos tivessem a oportunidade de partilhar suas 

percepções e, ao mesmo tempo, grande o suficiente para fornecer diversidade de 

percepções. 

Segue-se uma breve caracterização de cada sujeito entrevistado, objetivando a 

melhor compreensão de suas falas. Os nomes dos entrevistados foram omitidos, tendo em 

vista resguardar o caráter sigiloso da pesquisa. 

- PM 1 – 29 anos de idade; solteiro; natural de Canoas; trabalha há 06 anos na Brigada 

Militar; possui o 2°. Grau de escolaridade; 

- PM 2 - 26 anos de idade; casado; natural de Porto Alegre; trabalha há 06 anos na 

Brigada Militar; possui o 2°. Grau de escolaridade; 

- PM 3 - 26 anos de idade; solteiro; natural de Gravataí; trabalha há 06 anos na Brigada 

Militar; possui o 2°. Grau de escolaridade; 

- PM 4 - 48 anos de idade; separado; natural de Uruguaiana; trabalha há 23 anos na 

Brigada Militar; possui o 1°. Grau de escolaridade; 



 53

- PM 5 – 27 anos de idade; casado; natural de Porto Alegre; trabalha há 08 anos na 

Brigada Militar; possui o 1°. Grau de escolaridade; 

- PM 6 – 28 anos de idade; casado; natural de Lavras do Sul; trabalha há 08 anos na 

Brigada Militar; possui o 2°. Grau de escolaridade; 

- PM 7 – 34 anos de idade; casado; natural de Porto Alegre; trabalha há 10 anos na 

Brigada Militar; possui o 2°. Grau de escolaridade; 

- PM 8 – 37 anos de idade; casado; natural de São Borja; trabalha há 17 anos na Brigada 

Militar; possui o 1°. Grau de escolaridade; 

- PM 9 – 28 anos de idade; casado; natural de Porto Alegre; trabalha há 06 anos na 

Brigada Militar; possui o 2° Grau de escolaridade.  

 

3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se fundamentou nas seguintes fontes: 

A. Dados primários: 

a) Consistiram em depoimentos obtidos em entrevistas coletivas semi-estruturadas, técnica 

que possibilita o estabelecimento de uma relação dialogal entre pesquisador e 

informante, proporcionando a participação de ambos na produção da entrevista e, 

portanto, da geração de conhecimento. (TRIVIÑOS, 1987) 

 A utilização desse tipo de instrumento de coleta de dados objetivou, basicamente, 

atingir a um propósito, ou seja, descrever as representações dos policiais militares sobre as 

condições e a organização de seu trabalho.  

O roteiro elaborado para a condução das entrevistas procurou abranger os seguintes 

tópicos: 

- condições e organização do trabalho vistas perante as pressões cotidianas; 

- aspectos relativos à saúde devido ao trabalho diário; 

- aspectos vinculados à natureza e conteúdo das tarefas; 

- a responsabilidade e os conhecimentos necessários;  
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- a estrutura temporal no trabalho (duração das jornadas; organização de turnos; 

distribuição de folgas; escala de serviços; ritmos); 

- o controle (espaço de autonomia para tomar decisões), a supervisão e a hierarquia; 

- o trabalho prescrito e o trabalho real; 

- o sistema coletivo de defesas contra o sofrimento; 

- a percepção sobre o reconhecimento social na situação de trabalho. 

 

B. Dados secundários: 

a) material bibliográfico – compreendendo obras especializadas relativas aos diversos 

aspectos abordados neste estudo e em artigos de revistas e publicações, referentes à 

psicopatologia do trabalho, à teoria geral da administração e aos aspectos relativos à 

sociologia das instituições e organizações; 

b) documentação – normas internas, boletins, relatórios, planos e estatísticas obtidas 

especialmente na Secretaria da Justiça e Segurança e Brigada Militar; 

c) publicações – abrangendo (jornais de grande circulação, boletins, panfletos e outras 

publicações de associações de servidores militares), com o intuito de obter informações 

concernentes à conjuntura, julgadas indispensáveis a um estudo desta natureza e não-

disponíveis em outras fontes, em razão da atualidade do estudo. 

 

3.6 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados colhidos foram analisados por meio da metodologia de análise de dados 

qualitativos, denominada de análise de conteúdo, através da qual foi atribuída relevância 

aos comentários diretos extraídos da discussão, considerando-se as palavras utilizadas e os 

seus significados, o contexto em que foram colocadas as idéias, a consistência interna, a 

freqüência e a extensão dos comentários, e a especificidade das respostas, sempre levando 

em consideração que a psicopatologia do trabalho está apoiada num modelo de homem e 

de subjetividade. 

Para Bardin (1977, p. 38) a análise de conteúdo pode ser definida “ (...) como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 
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objectivos de descrição do conteúdo das mensagens (...)”. Nesse sentido, ela se constitui numa 

ferramenta muito eficaz para o processamento de dados científicos, pois possibilita, a partir 

de uma série de procedimentos especiais, captar o sentido simbólico de uma mensagem e 

entender os seus múltiplos significados. 

Segundo Barros e Lehfeld esta técnica “É atualmente utilizada para estudar e analisar 

material qualitativo buscando-se melhor compreensão de uma comunicação ou discurso, de 

aprofundar suas características gramaticais às ideológicas e outras, além de extrair os aspectos mais 

relevantes.” (BARROS E LEHFELD, 1991, p. 70) 

Minayo (1998, p. 74), destaca que uma das funções na aplicação da técnica de 

análise de conteúdo é aquela que diz respeito “(...) à descoberta do que está por trás dos 

conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo comunicado”.  

Para Olabuenaga e Ispizúa (1989), a análise de conteúdo é uma técnica que permite 

ler e interpretar o conteúdo de toda a classe de documentos que, após analisados 

adequadamente, possibilitam o acesso ao conhecimento de aspectos e fenômenos da vida 

social de outro modo inacessíveis. 

 

Segundo Chizzotti (1998) a fonte de matéria-prima da análise de conteúdo pode se 

constituir de qualquer material originado de comunicação verbal ou não-verbal, reduzida a 

um texto ou documento. Ainda, para o autor, “Esta técnica procura reduzir o volume amplo de 

informações contidas em uma comunicação a algumas características particulares ou categorias 

conceituais que permitam passar dos elementos descritivos à interpretação ou investigar a 

compreensão dos atores sociais no contexto cultural em que produzem a informação ou, enfim, 

verificando a influência desse contexto no estilo, na forma e no conteúdo da comunicação ” . 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 99) 

A escolha deste método de análise foi motivada pela constatação de que ele permite 

trabalhar as informações e os dados que não se mostram explícitos a partir dos 

depoimentos dos sujeitos entrevistados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise das entrevistas coletivas representa a interpretação dos policiais militares 

quanto à realidade do seu trabalho. Em primeiro lugar, procura-se verificar de que forma o 

trabalho atua como fonte de insatisfação, desinteresse, sofrimento, frustração e 

insegurança. Em segundo lugar, busca-se analisar como o trabalho contribui para a 

satisfação das necessidades psicossomáticas e aspirações dos cabos e soldados, servindo 

como mecanismo de auto-afirmação e crescimento pessoal. E, finalmente, aborda-se a 

dimensão do espaço de defasagem existente entre o trabalho prescrito e o trabalho real e a 

possibilidade do exercício de criatividade e autonomia por ele proporcionada. 

O conteúdo das entrevistas foi agrupado em torno de três eixos temáticos, assim 

descritos: Manifestações de Sofrimento; Vivências de Prazer; Trabalho Prescrito e 
Trabalho Real. O primeiro deles representado pelas “Manifestações de Sofrimento” foi 

desdobrado em vinte categorias emergentes:  

- precariedade das condições de trabalho;  

- sentimento de falta de reconhecimento de seus méritos específicos;  

- sentimento de desamparo e de falta de apoio institucional;  

- sentimento de constituir-se em objeto descartável;  

- sentimento de desconfiança;  

- sentimento de estigmatização;  

- sentimento de iniqüidade em face dos níveis de remuneração;  
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- medo como expressão de sofrimento;  

- sentimento de injustiça e discriminação em relação aos superiores hierárquicos; 

- sentimento de injustiça em relação a outros órgãos;  

- sentimento de frustração com o desfecho das ocorrências;  

- sentimento de insegurança no encaminhamento de ocorrências;  

- sentimento de falta de solidariedade entre os pares;  

- imagem da instituição;  

- tempo fora do trabalho;  

- trabalho por turnos;  

- formação de equipes de trabalho formalmente diferenciadas;  

- sentimento de exercer uma atividade de menor valia;  

- ascensão profissional como expressão de sofrimento;  

- poder disciplinar – punições.  

 

O segundo eixo temático denominado “Vivências de Prazer” desdobrou-se em três 

categorias:  

- o prazer de sentir-se útil; 

- a identificação com a profissão;  

- um projeto para o futuro.  

 

Finalmente, o terceiro eixo temático com o título “Trabalho Prescrito e Trabalho Real” 

não comportou desdobramento em categorias. 
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4.1 MANIFESTAÇÕES DE SOFRIMENTO 

Preliminarmente cumpre destacar que “sofrimento mental”, para os efeitos deste 

trabalho, constitui-se em algo muito mais amplo do que doença mental, a partir do 

pressuposto construído pela psicopatologia do trabalho de que o sofrimento atinge a todos 

os trabalhadores, de forma mais ou menos intensa, podendo ou não conduzir à doença 

mental.  

A partir dos dados colhidos, podem-se recensear algumas formas de sofrimento que 

a seguir estão descritas. 

 

 

De outra parte, os policiais militares revelaram expressões de sofrimento causadas 

por alguns fatores vinculados à precariedade de material, equipamento e fardamento 

fornecidos pelo Estado para o exercício da atividade de policiamento ostensivo.  

Uma dessas expressões de descontentamento está centrada no fato de que não há 

coletes à prova de balas suficientes para que cada policial receba um colete individualizado 

para uso no trabalho. Portanto, os mesmos coletes são repassados entre os policiais 

militares a cada turno de serviço. Com isso, muitas vezes, em dias de temperaturas altas, os 

servidores que estão entrando de serviço recebem um colete suado de seu antecessor. 

“( ... ) Mas uma variante que o pessoal não falou é em relação ao material 
que é precário, tem que passar o colete de um para o outro, suado. O colete 
seca no corpo. Essa é uma das dificuldades que o pessoal tem” (PM 7). 

 “Quanto aos coletes, exigem apresentação pessoal de cada PM, aí cada 
um tem a sua apresentação. Aí chega ali o colete é um só. No nosso caso a 
gente é o terceiro a pegar. Pega o da manhã, pega o da tarde”... (PM 4). 

“(...) no momento em que aqueles coletes molham eles já perdem a 
validade, eles não podem molhar. E quantos banhos já tomaram ! Tanto de 
chuva como de suor. O cheiro é que nem largar um gambá por cima do 
corpo. Tem os novos aí , mas a maioria já tomou banho” (PM 2). 

 

Outra precariedade relatada é a que diz respeito à carência no fornecimento de luvas 

descartáveis para a utilização principalmente em socorro a vítimas de acidentes, que 

funcionam como proteção ao policial, evitando o seu contato direto com sangue e/ou 

secreções. 
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 “Luva é o seguinte: se o senhor tem do senhor (particular) o senhor usa. 
Nem nas viaturas tem” (PM 4). 

 

Quanto ao fardamento, o artigo 161 da Lei Complementar n°. 10.990/97 (Estatuto 

dos Servidores da Brigada Militar ) assegura expressamente a concessão pelo Estado deste 

benefício a todas as praças da Brigada Militar. O fardamento de serviço, segundo 

preconizam as normas, deveria ser fornecido aos policiais militares semestralmente. Ocorre 

que, por questões de restrições orçamentárias, o Estado não destina volume suficiente de 

verbas para a aquisição regular do fardamento.  

 “Fardamento a gente está se virando com um só” (PM 5). 

 “A gente usa esta farda aqui, chega em casa e tem que lavar, porque 
sabe que só tem esta aqui” (PM 3). 

 “Faz mais de um ano que eles não pagam fardamento” (PM 6). 

 

Na maioria dos casos os policiais militares acabam tendo que adquirir peças do 

fardamento com recursos próprios. 

 “O custo de uma farda é de R$ 90,00 (noventa reais)” (PM 9). 

Outro ponto manifestado pelos entrevistados é quanto ao desconforto do fardamento, 

inadequado às condições climáticas locais. 

 “No verão ela é quente demais, no inverno é fria demais” (PM 8). 

 “Porque quando vem remessa de farda, elas vêm todas do mesmo 
tamanho, elas vêm num tamanho pra entrar um elefante dentro” (PM 9). 

Ainda no que tange ao fardamento, os cabos e soldados se mostram ressentidos por 

não serem consultados, quando a instituição decide introduzir uma nova peça de 

fardamento. 

 “O grande problema da Brigada é que ela não te consulta quando tem 
que mandar uma inovação. Simplesmente adquiriu e deram pro pessoal 
usar” (PM 5). 

 

 “Eu acho que todos nós deveríamos ter uma pistola, porque vagabundo 
nenhum assalta com ‘38’ e pistola ainda é pouco, porque eles vêm com 
armas ainda mais pesadas e nós com o nosso ‘38’ seis tiros. No mínimo que 
eles vêm é com pistola de 12 e 15 tiros, enquanto nós com 06 tiros (...)”  
(PM 1). 
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 “Como é que eu vou combater a criminalidade com uma arma dessas” 
(PM 3). 

  

Outra dificuldade manifestada pelos policiais militares entrevistados que 

desenvolvem suas atividades no quarto turno, que corresponde ao horário entre 18h e 23h e 

30min, está concentrada no transporte coletivo noturno, que nesse horário é precário. 

 “Às vezes a gente entra na área judiciária às 19h e sai às 7h do outro 
dia. Sempre passa três ou quatro horas do horário. De madrugada o horário 
do ônibus é quebrado e passa de hora em hora. Se saio às 4h e 30min, 
pego o ônibus das 5h e chego às 6h da manhã. Aí já acostumamos, virou 
rotina” (PM3). 

 

A questão da moradia é outra fonte de angústia para os policiais, pois grande parcela 

reside em municípios próximos a Porto Alegre ou na periferia da capital em condições de 

habitação precárias. 

 “Eu trabalhei de estafeta um tempo, bah! Os nossos colegas moram mal. 
Sabe a vila Dique lá, tens uns quantos que moram lá. A vila Dique é o terror 
dos terrores. Eu já fui lá no meio. Para encontrar eles, tem que fazer uma 
investigação né, acesso não sei o que, beco não sei da onde. Tu entra lá 
dentro, sem saneamento básico, um chiqueiro mesmo. Pô! Como é que este 
colega vai poder se apresentar (...)” (PM 9). 

 

Em todos os relatos aparece a manifestação de um claro sentimento de 

desconformidade com as condições materiais de trabalho, porém desprovido de uma visão 

crítica mais aprofundada sobre as possíveis causas que determinam essa precariedade das 

condições físicas de trabalho. Aliada a esta constatação, observa-se também uma ausência 

de perspectivas de ação com vista à melhoria dessa situação.  

 

Sentimento de Falta de Reconhecimento dos seus Méritos Específicos 

Os entrevistados tornam evidentes por suas falas, a sensação de decepção pela falta 

de reconhecimento de seu trabalho. Entendem que a sociedade não reconhece os aspectos 

positivos do desempenho da atividade policial. Expressam com clareza este sentimento os 

seguintes depoimentos: 

“(...) geralmente a Brigada Militar é malvista, ninguém reconhece o nosso 
serviço. Às vezes a gente acha que fez uma grande coisa, sabe que fez, 
mas tem uma grande porção da sociedade que contesta, que acha que não 
deveria ser desta forma” (PM 9). 
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 “Eu nunca vi assim num jornal lá: ‘fulano salvou tantas vidas’, aí botar 
assim duas páginas inteiras. Aparece bem pequenininho, ‘salvou vidas’, 
aparece bem pequenininho” (PM 7). 

 

Emerge dos relatos um significativo anseio em mostrar-se aos outros e obter 

reconhecimento pelo seu trabalho. Esta aspiração erige-se no mais elementar e 

fundamental requisito para a construção de uma subjetividade saudável com o trabalho. 

Nesse sentido, reforça Dejours (1992) ao inferir que, quando há um reconhecimento social 

por uma tarefa bem-feita, não é apenas o resultado concreto de um trabalho executado que 

se exalta e confirma, mas também é o próprio sujeito trabalhador que se confirma e se 

reconhece no espaço social do trabalho. 

Os cabos e soldados percebem, também, que não há reconhecimento do seu 

trabalho no âmbito interno da organização, como revela o trecho abaixo: 

 “A satisfação que a gente tem é o reconhecimento, é dar o melhor de si. 
E o aborrecimento é tentar fazer o mais correto e ninguém reconhecer. 
Depois a pessoa pensa e vê que está correto, mas o nosso serviço é de 
momento, não é pensado, é o que acontece na hora” (PM 7). 

 

Desse modo, a falta de reconhecimento inscrita no cotidiano de trabalho dos policiais 

militares, conforme fica manifesto nos seus relatos, causa sentimentos de angústia e 

insatisfação. 

 

Sentimento de Desamparo e de Falta de Apoio Institucional 

Outra questão explicitamente abordada pelos servidores militares é a relativa à 

ausência de apoio da instituição. Esta falta de apoio faz com que o policial se sinta 

desamparado em várias situações. A primeira delas é a que diz respeito à carência de apoio 

jurídico, especialmente quando o policial se vê processado judicialmente por situações 

decorrentes da sua atuação no serviço de policiamento ostensivo. 

 “Um colega, não vou citar o nome, me pediu uma certa quantia, porque 
não tinha como pagar o seu advogado, e uma quantia até muito alta. Eu 
emprestei este dinheiro para ele, e eu fiquei pensando: e quando eu 
precisar de um apoio jurídico, aonde é que iria arrumar, no clube de cabos e 
soldados ? Uma vez eu usei e me apavorei, tanto é que eu não sou mais 
sócio, o advogado totalmente fora do ar” (PM 9). 
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Uma segunda manifestação de privação de apoio institucional está retratada no fato 

de que muitas vezes o policial militar tem o seu nome estampado em um jornal, com 

imputações graves ao seu desempenho profissional, decorrendo prejuízos à sua imagem e, 

posteriormente, após ser submetido à criteriosa investigação, nada resta provado. Esta 

situação de exposição pública sem uma contrapartida tem causado sentimento de revolta e 

indignação. 

 “Geralmente, o que sai na imprensa não é o verdadeiro, eu nunca vi o 
comando da Brigada exigir uma carta de retratação, deixam o cara ser 
marginalizado, deixam acontecer tudo com ele e depois não é nada daquilo 
ali. Mas daí eles não pedem para a imprensa botar, ‘não, não foi assim que 
funcionou’. Por que não funciona assim?” (PM 7). 

 

Outra situação relatada pelos entrevistados e que denota o sentimento de 

desamparo institucional está centrada na dificuldade em obter transporte da própria 

instituição para conduzir um cabo ou soldado doente, que não esteja de serviço, ou um 

familiar seu acometido de uma enfermidade qualquer. Esse sentimento recrudesceu, a partir 

do momento em que o Governo do Estado colocou à disposição da Brigada Militar, algumas 

ambulâncias, que ficavam distribuídas em pontos estratégicos de Porto Alegre, com o 

propósito de socorrer pessoas necessitadas de atendimento médico, especialmente a 

população desprovida de recursos, transportando as pessoas até um hospital e vice-versa. 

Como as ambulâncias se destinavam ao atendimento da comunidade, o seu deslocamento 

para o transporte de policiais militares enfermos ou familiares destes, nesta situação, era 

muito criterioso. Isso gerou grande insatisfação materializada nos depoimentos a seguir. 

 “Eu acho que essas ambulâncias deveriam ficar em cada unidade, pelo 
seguinte: muitas vezes nós carregamos esses ‘chibungos’, que nós 
chamamos, tanto nas nossas viaturas, como nas ambulâncias, mas quando 
chega na hora que os praças precisam para os parentes, aí não tem. Não 
liberam a viatura, a ambulância está estragada. Eu acho que deveria ter 
uma ambulância em cada unidade, já que estão aí, deixar dentro da 
unidade, qualquer motorista pega prá prestar apoio para os próprios praças, 
porque a situação não está das melhores” (PM 5). 

 

Sentimento de Constituir-se em um Objeto Descartável 

Outro aspecto explicitamente abordado pelos policiais militares consiste na sensação 

de ser “coisa”, “objeto descartável”.  

 “Na Brigada é assim, ó! Todo soldado é bom, quando ele vale, quando 
ele tá em pé. Eu posso dizer, o soldado vale, quando ele tá de pé, quando 
ele tá produzindo, ele é bom” (PM 4). 
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O discurso dos entrevistados revela em seu conteúdo um processo de desencanto 

ao desvelar a realidade da organização do trabalho da instituição policial e o caráter 

descartável do policial militar na relação de trabalho. 

Esse sentimento fica claramente expresso, quando os servidores relatam a situação 

de um colega acometido de uma grave enfermidade e a sensação de que, após o seu 

afastamento do trabalho, motivado pela doença, ele se encontra abandonado pela 

instituição, por não mais se constituir em força de trabalho útil. 

 “Nós temos um colega que está muito mal no hospital, que era um baita 
de um ‘polícia’, trabalhava na ***. Agora saiu um tumor na cabeça dele, aí 
operaram um, saiu mais outro, tá cego e surdo de um ouvido. Agora não 
ganha etapa, não vai pro ‘bico’, não faz nada. Esses dias eu estava 
ajudando ele aí, tá mal. Quer dizer, desse jeito assim, a gente consegue se 
equilibrar, mas se acontece um horror desses aí, mas credo!” (PM 9). 

 “No caso desse aí, que está precisando de dinheiro, já perdeu a etapa, já 
perdeu o vale, quer dizer o cara fica só com o salário deste tamanhozinho, e 
provavelmente com uma montoeira de descontos, que todo o brigadiano 
tem” (PM 2). 

 “A gente não consegue assimilar, por saber que o cara era uma pessoa 
normal, ficar daquele jeito ali e agora tá ... a mulher dele vem aí, eles vão 
embora e a gente fica uma pilha de nervos. E olhar o sofrimento daquela 
mulher em tentar ajudar ele. Ela que não tem nada a ver no caso assim, tá 
fazendo o papel dela de esposa, né. Ela vem tentar pedir alguma ajuda e 
daí é sempre não” (PM 3).  

 

Na verdade, não há um lugar no imaginário social para um indivíduo que não 

trabalha ou adoece, e especialmente no grupo de policiais militares, em que a saúde 

corporal, a força e a convivência com o perigo se constituem em traços identificadores e 

estruturantes dos que integram essa atividade profissional. Assim, fica evidente pelos 

relatos, a percepção pelos cabos e soldados de que, a partir do momento em que alguém se 

afasta por ter sido acometido por alguma enfermidade, conseqüentemente ocorre um 

processo de exclusão desta pessoa, evidenciado na individualização da doença e na 

posição marginal que ocupa o doente. Este sentimento é vivenciado por todos como 

expressão de fracasso e impotência. 
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Sentimento de Desconfiança 

Ao abordar o significado e a importância das relações de confiança, Dejours e Jayet 

afirmam que:  

 “A confiança é antes de mais nada, uma relação psicológica e afetiva. 
Ela não pode estruturar-se a não ser sob certa transparência, uma 
experiência partilhada e a certeza de que se pode crer na palavra dada 
pelos colegas” (DEJOURS, JAYET, 1994, p. 107). 

 

No decorrer dos encontros, os entrevistados verbalizaram que o universo relacional 

na instituição é pautado por relações de desconfiança. 

 “Tu chega lá e diz: estou com o meu filho doente. Quando dispensam tu 
tens que trazer um catatau do médico, doença, não sei, tem que trazer tudo. 
Em princípio, soldado da Brigada ninguém confia no cara” (PM 8). 

 

Esse sentimento de desconfiança relatado é direcionado especificamente em relação 

ao comportamento esperado dos superiores hierárquicos, especialmente dos oficiais a 

quem compete fazer cumprir o conjunto de normas prescritas. Ocorre que esta pressão 

exercida pelo caráter essencialmente formal e prescritivo das condutas deixa muito pouco 

espaço, para que possam ser permitidas concessões. 

 

Sentimento de Estigmatização 

Dejours (1992) destaca o sofrimento experimentado pelos trabalhadores tendo em 

vista o sentimento de indignidade, que se constitui numa espécie de frustração narcísica, 

determinada pela vergonha de parecer robotizado, de não dispor de inteligência, de estar 

despersonalizado. 

Nesse sentido, os policiais militares que executam o policiamento ostensivo sentem-

se estigmatizados em razão da profissão que exercem. Pesa sobre seus ombros a marca de 

que a atividade policial é uma atividade menos nobre, executada por indivíduos rudes, 

incultos e com baixa qualificação. O estigma de desvalorização social aponta formas de 

sofrimento que repercutem na vida dos policiais significativamente.  

 “Às vezes, a gente vai em uma padaria perto de onde trabalha, eles não 
me encaram como uma pessoa normal: ‘Ah! O brigadiano!’ Ficam largando 
piadinha, te perguntam se não tem munição, vem sempre com uma piadinha 
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e outra. Às vezes eu nem ando fardado, para poucos saberem que sou PM” 
(PM 9). 

 

Os cabos e soldados consideram-se “usados” pela comunidade do local onde 

prestam serviço, que tenta cooptar a sua confiança oferecendo pequenos “agrados”, para 

contar com a sua presença por perto, o maior tempo possível, e com isso assegurar maior 

segurança ao seu estabelecimento comercial, por exemplo. Tal comportamento motivado 

pelo puro interesse em resguardar o seu patrimônio individual revela o caráter individualista 

que marca a sociedade capitalista. Se, por outro lado, não há nenhum interesse individual 

em jogo, desprezam o policial, não dispensando a ele a mínima forma de atenção.  

 “E como ele disse, muita gente gosta de fazer amizade com brigadiano 
porque tem comércio, porque tem uma lojinha ali: ‘vou tratar bem o 
brigadiano, vou dar uma água gelada quando está quente, vou dar alguma 
coisinha pra ele, para manter ele aqui na frente. Amigo, o que está 
precisando, quer alguma coisa?’ Para manter o brigadiano. Agora, caso 
contrário, se não tem nada, passa pelo brigadiano e nem cumprimenta. 
Agora, se ele for assaltado ali na esquina, ele vai voltar correndo, já 
querendo alguma providência, alguma coisa, mas não que goste” (PM 2). 

 “A gente está naquela função de guarda-chuva, só serve quando está 
chovendo” (PM 7). 

 

Sentimento de Injustiça e Iniqüidade em Face dos Níveis de Remuneração 

Uma das expressões de sofrimento que mais afeta os cabos e soldados é a que está 

concentrada na sensação de iniqüidade salarial, com relação aos outros níveis hierárquicos 

da Brigada Militar e com outras categorias de servidores públicos estaduais. 

 “É difícil falar em valores. Para mim, salário ideal é aquele que vai 
atender às necessidades de lazer, com gasto pessoal, sustento legal da 
minha casa. Atualmente, eu sinto que o que se ganha não atende. Tem 
muita gente morando de aluguel, sem a menor perspectiva de melhorar. O 
que se ganha mal dá para o sustento da família, lazer é um luxo que não se 
tem direito” (PM 5). 

 “Eu acho que a Polícia Civil é uma polícia que está indo para um 
caminho independente da Brigada, a Brigada está indo para trás. E a civil foi 
lá, fez a reivindicação dela e ela levou, eles ganham bem mais do que nós” 
(PM 3). 

 “A Brigada sempre obteve alguma melhoria dos governos, mas imposta 
pelo empenho dos demais, da Polícia Civil, do CPERS. Eu acho que está 
muito aquém. Teria que se alterar isso, dar um maior gerenciamento para 
que os praças tenham um campo mais aberto para tratar desses assuntos. 
A Brigada quando ganha é pelo respaldo de outros órgãos que vão lá e 
batalham” (PM 5). 
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Dejours, ao comentar o conteúdo significativo do salário afirma que ele: 

“(...) contém numerosas significações: primeiramente concretas (sustentar a 
família, ganhar as férias, pagar as melhorias da casa, pagar as dívidas) mas 
também mais abstratas na medida em que o salário contém sonhos, 
fantasias e projetos de realização possíveis. No caso inverso, o salário pode 
veicular todas as significações negativas que implicam as limitações 
materiais que ele impõe” (DEJOURS, 1992, p. 51). 

Também o policial militar faz sua avaliação do que representa o salário:  

“(...) eu acho que na Brigada, se não der uma melhorada, acho que não 
melhora mais, quem está fica e quem não está contente tem que sair, 
procurar outra coisa. Tem colegas meus aí que se viram na rua, trabalham o 
1°. Turno, trabalham de madrugada, chegam em casa às 2 horas, tem duas 
bocas pedindo comida, mulher, contas de água e luz, aluguel. Eu sou 
solteiro, não tenho esse problema, moro com a minha mãe, mas tem 
colegas que às vezes não falam da necessidade para não perder o moral” 
(PM 3). 

 

Os depoimentos são fortemente marcados pela necessidade de se auto-sustentar, 

“ganhar a vida”, ainda que de forma precária e sem perspectivas de melhoria. 

Por outro lado, a partir da Constituição Federal de 1988 e da Constituição do Estado 

do Rio Grande do Sul de 1989, ocorreu o fenômeno da constitucionalização dos direitos 

sociais que alcançou também os militares. Desse modo, os servidores militares estaduais 

passaram a ter direito a auferir benefícios sociais que antes eram exclusivos dos servidores 

públicos civis. Ocorre que algumas dessas conquistas sociais inseridas, principalmente na 

Carta Estadual, nunca foram materializadas para os integrantes da Brigada Militar, tais como 

a percepção de remuneração especial do trabalho que exceder à jornada de quarenta horas 

semanais (hora-extra), bem como a do trabalho noturno (adicional noturno), constituindo-se 

em fonte de insatisfações, retratadas por manifestações por melhores salários efetivadas 

pelas associações de classe ao Governo do Estado e à opinião pública. 

Verifica-se, portanto, pelos relatos dos cabos e soldados que o salário por eles 

percebido restringe as possibilidades de garantir o sustento e o lazer desejados para si e 

sua família, levando-os a uma provável depressão. 

 

Medo como Expressão de Sofrimento 

Christophe Dejours assinala que o medo está presente em todos os tipos de 

ocupações profissionais, até mesmo nas atividades repetitivas e nas de escritório. E, logo a 
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seguir, destaca: “Algumas categorias profissionais são expostas a riscos relacionados à integridade 

física” (DEJOURS, 1992, p. 63 e 64). 

A sensação de medo, em razão do grau de risco de exposição física a que estão 

sujeitos os policiais militares no exercício da sua atividade, é retratada nos depoimentos a 

seguir. 

 “Tem ocorrência que não oferece tanto risco de vida e tem ocorrência 
que oferece risco de vida. A gente vai, mas vai naquela de ... o pessoal fica 
com medo. Pra mim não existe aquele policial que é sangue azul, que não 
tem medo, não existe. Na hora que a bala pega (...)” (PM 3). 

 “Mas não tem quem não fique. Eu não acredito no homem vir falar numa 
situação dessas, um confronto feio, de um tiroteio e vem dizer que não ficou 
com medo. Eu não acredito. Se falar para mim eu digo que está mentindo, 
eu não acredito que não tenha, não acredito mesmo” (PM 1). 

 

Outra situação que retrata a vivência de medo experimentada pelos policiais militares 

está contida no relato da situação que envolveu um enfrentamento da Brigada Militar com 

colonos “sem-terra”, que haviam ocupado um prédio público, num ato de protesto. 

 “Nós ficamos de frente com eles (colonos) ficamos assim, questão de 
meio metro com eles assim, e eles ali com as foices, uns pedaços de pau e 
nós nem escudo não tínhamos, porque nós não éramos do pelotão de 
choque. O pelotão de choque estava lá porque eles tinham pegado o *** 
como refém. O *** estava lá dentro e eles estavam negociando para soltar o 
*** e eles formaram em linha para a Brigada não entrar. Nós ficamos de 
frente com eles e nós olhávamos nos olhos deles e nós víamos que eles 
estavam com medo e nós estávamos também. Nós não tínhamos nada, nós 
só estávamos com o bastão na mão, estávamos só com o bastão aqui 
(gesticulando para mostrar a posição) esperando né. Se manda a Polícia 
Militar, numa passada, um monte de cabeças iam rolar. Eu estava 
apavorado” (PM 3). 

 

Outro aspecto apontado por Dejours refere-se à ideologia defensiva contra o medo, 

consubstanciada em uma atitude de desprezo pelo risco e até de um certo gosto pelo 

perigo. Para o autor, “(...) as atitudes de negação e de desprezo pelo perigo são uma simples 

inversão da afirmação relativa ao risco” (DEJOURS, 1992, p. 70).  

Tais atitudes podem ser observadas na fala do policial militar: 

 “Eu já acho que o que diferencia a nossa atividade das demais é isso aí, 
o risco. É uma coisa que te dá uma satisfação, sim. Sem ser masoquista, é 
claro né, mas te dá ... te empolga, te estimula” (PM 5). 

 



 68

A vivência do medo está presente, mas apenas emerge em raros momentos, pois se 

encontra refreada pelos mecanismos de defesa. Nesse sentido, o autor citado assevera que: 

  “Apesar do risco de crítica, afirmamos que se o medo não fosse assim 
neutralizado, se pudesse aparecer a qualquer momento durante o trabalho, 
neste caso os trabalhadores não poderiam continuar suas tarefas por muito 
tempo mais” ( DEJOURS, 1992, p. 70). 

Com relação a esse assunto, os policiais militares assim se expressam: 

 “( ... ) é interessante quando a gente vai numa ocorrência e há um risco 
ali. E quando não acontece nada, depois a gente dá risada, comenta”  
(PM 9).  

 “Até porque na hora tu não pensa, tu não avalia, se tu parar para avaliar 
o risco que tu vai correr, tu não vai” (PM 5). 

 “Tem que parar para avaliar o risco depois que ocorreu” (PM 3). 

 

Observa-se, portanto, que ocorre uma banalização do risco pelos policiais militares 

que passam a aceitá-lo como algo natural e presente no seu cotidiano. Encarada a partir 

dessa perspectiva, a convivência com o risco passa a ser parte integrante da sua existência, 

e o ferimento em serviço ou a morte figuram como acontecimentos admissíveis de ocorrer 

com os integrantes desta categoria de trabalhadores.  

 

Sentimento de Injustiça e Discriminação em Relação aos Superiores Hierárquicos 

Os cabos e soldados, talvez em razão da posição que ocupam na escala hierárquica 

formal da Corporação, isto é, encontram-se na base da pirâmide, julgam-se injustiçados e 

discriminados em relação aos seus superiores hierárquicos.  

 “(...) quando chega a vez do praça não adianta. Quer ver aqui, esses 
dias deu um soldado que saiu fora do horário, não tinha como ir embora, 
não puderam levar ele. Foram ali e fizeram um intercâmbio, levaram até a 
área do *** BPM, o *** BPM pegou e continuou levando. Esse foi um 
problema. Aí passou dois dias, eu estava sexta de serviço, mandaram uma 
viatura sair aqui do *** BPM, do policiamento, ir lá no ***, pegar um capitão e 
levar pra lá de Gravataí, pra lá não sei onde. Uma viatura de policiamento, 
saiu do policiamento, foi lá no *** pegou o Oficial, capitão da Brigada, levou 
na residência dele. Um cara que não tinha nada a ver, era horário de 
ônibus, não estava doente, agora quando é um problema de doença nossa 
(...)” (PM 8). 

 “Eu conheci até hoje só dois oficiais que se interessassem por soldados. 
Quer fossem nas horas boas e nas ruins eles sempre estavam ao lado dos 
soldados. Graças a Deus eu nunca precisei deles, sempre olhei eles com 
bons olhos” (PM 4). 
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Esses comentários permitem inferir a presença de dois fatores geradores de pressão 

no ambiente de trabalho policial militar relacionados com a divisão social e técnica do 

trabalho. O primeiro diz respeito à existência de círculos hierárquicos de convivência 

distintos, previstos no Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar que estabelece 

divisão entre oficiais e praças. O segundo refere-se à separação entre concepção e 

execução na realização das tarefas. Tais aspectos denotam a presença de características 

tayloristas na forma de organização do trabalho na Brigada Militar.  

Dejours (1992) afirma que a organização científica do trabalho, ao subtrair a 

atividade de concepção dos trabalhadores, estabelece entre eles uma ruptura entre o corpo 

e o pensamento, em que o corpo fica submetido a diretivas elaboradas por uma vontade 

exterior ao sujeito.  

Esta cisão prescrita no modo de divisão de tarefas e dos homens determina uma 

distinção social entre os policiais no trabalho que se concretiza na constatação de que 

quanto mais baixa for a posição hierárquica ocupada pelo policial na escala, menor 

possibilidade ele terá para pensar e conceber. Desse modo a divisão entre concepção e 

execução funciona como agente inibidor à criatividade dos cabos e soldados que somente 

poderia ser alcançada em um ambiente que proporcionasse maior liberdade à expressão de 

sua subjetividade.  

 

Sentimento de Injustiça em Relação a Outros Órgãos 

Em razão da forma como está estruturada a atividade policial no Brasil, dividida em 

polícia militar ou preventiva, e polícia civil ou repressiva, quase todas as infrações atendidas 

pela polícia militar são encaminhadas para a polícia civil, para fins de registro de ocorrência 

ou lavratura de flagrante, conforme o caso. Desse contato que se estabelece entre o policial 

militar que encaminha a ocorrência e o policial civil que vai adotar os procedimentos 

cartoriais compatíveis, decorrem várias situações conflituosas, geradoras de tensões e 

angústias entre os policiais militares, que evidenciam uma rivalidade histórica existente entre 

as duas organizações policiais, manifestada por atitudes de seus agentes. 

 “Aborrecimento é se eu pegar uma ocorrência fácil, desmembrar ela, e a 
gente passar às vezes dez horas do nosso horário na área judiciária, 
sentado, esperando pela boa vontade do colega da civil para fazer a 
ocorrência para nós” (PM 3). 
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 “Muitas vezes a gente chega na área judiciária lá, fica esperando, não 
tem nenhuma ocorrência na frente e eles estão de ‘bolinho’ conversando e 
tomando café. A gente fica tipo bobo ali, esperando a boa vontade deles, 
que eles não têm nenhuma. Daí eles vêm, perguntar para a gente o que é 
que é, a gente diz a situação, fala a respeito da ocorrência e eles vão lá 
para dentro mais um tempão batendo papo e a gente fica esperando a boa 
vontade deles. Teve caso que a gente cansou de ficar seis ou sete horas 
sem ter ninguém na frente da gente, sendo a nossa a única ocorrência”  
(PM 1). 

 

Outro aspecto extraído dos relatos dos cabos e soldados, e que está relacionado 

indiretamente com outras atividades profissionais, é o fato de que eles se sentem 

“diferenciados” na comparação com outros trabalhadores, especialmente públicos, calcados 

na premissa de que possuem uma vivência específica de sofrimento, materializada no 

regime militar mais rigoroso a que estão submetidos, na exposição a uma atividade que 

envolve maior grau de risco, no desenvolvimento de atividades em turnos alternados e na 

exigência predominante de higidez física para o desempenho de suas tarefas. 

 

Sentimento de Frustração com o Desfecho das Ocorrências 

Os entrevistados referem um sentimento de frustração causado pelo desfecho da 

ocorrência policial, quando ela é encaminhada à polícia civil. Muitas vezes, o policial militar 

realiza um grande esforço para prender um infrator, até com risco para sua integridade 

física, e no momento em que é encaminhado para a lavratura de um auto de prisão em 

flagrante, por exemplo, ele vê a sua expectativa frustrada pela ação da polícia judiciária. 

 “Às vezes entra uma ocorrência, tenho certeza que a ocorrência é 
correta. Chego lá, como eles dizem na gíria deles, ‘vamos esfriar’ essa 
ocorrência, porque o vagabundo é apadrinhado por esse ou por aquele” 
(PM 4). 

 “Partindo do princípio de que está todo mundo preparado para conduzir 
uma ocorrência, mas a gente chega lá e se torna impotente, eles conduzem 
a ocorrência, às vezes para outro lado” (PM 7). 

 “A Polícia Civil é muito mais polícia do que a Brigada fardada, tanto 
numa ocorrência, como pegar e como prender, porque nós dependemos 
deles para dar o aval para prender, e ao mesmo tempo eles vão soltar. E a 
Brigada prende e eles soltam. O poder deles é maior que o nosso, sempre 
foi” (PM 3). 
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Na verdade, sob o ponto de vista doutrinário, a atividade policial não deveria ser 

dissociada, entre duas organizações distintas e antagônicas, como ocorre atualmente no 

Brasil, por constituir-se num “continuum” , num prolongamento que não admite interrupção. 

Desse modo, o que ocorre quando do encaminhamento de uma ocorrência pelo 

policial militar ao policial civil é uma fragmentação do trabalho, cujo significado simbólico se 

constitui para o policial militar em um roubo sobre o controle do produto do seu esforço 

pessoal. Assim, o roubo do trabalho é representado pela atividade acumulada do policial 

civil, que, dessa forma, se erige no agente apropriador do esforço laboral do policial militar. 

Portanto, a perda do controle sobre o desfecho da ocorrência que, muitas vezes, não 

toma o rumo desejado pelo policial militar dá causa a sentimentos de impotência, frustração 

e revolta. 

 

Sentimento de Insegurança no Encaminhamento de Ocorrências 

Os servidores militares evidenciam sentirem-se inseguros pela falta de maior 

capacitação, especialmente no que diz respeito ao conhecimento jurídico, manifestado 

quando do momento em que devem encaminhar a ocorrência à polícia judiciária. Julgam-se 

despreparados com relação aos agentes da polícia civil. 

 “(...) eu não era preparado, mas vou dizer no português chulo, eu cansei 
de ‘tomar ferro’, chegar lá e ‘pagar vale’, eles sabem mais, né! Até porque 
eles têm o código penal ali. Então eu procurei me ater mais a essa questão 
e estudar. E deu certo, eu não pago mais vale. Eu me sinto um pouco mais 
preparado, mas falta bastante ainda” (PM 9). 

 “Eu acho que na teoria todos estão preparados, mas na prática uma 
ocorrência é diferente da outra. A gente chega lá e eles fazem o que 
querem” (PM 6). 

 

A falta de qualificação e o sentimento de desvalorização desses policiais apontam 

formas de enfrentamento no trabalho que repercutem na vida dos sujeitos 

significativamente. 

Dejours (1992, p. 49) reforça esta constatação ao comentar sobre o sentimento de 

insatisfação gerado pela desqualificação: “Trata-se mais da imagem de si que repercute no 

trabalho, tanto mais honroso se a tarefa é complexa, tanto mais admirada pelos outros se ela exige 

um know-how, responsabilidades e riscos”.  
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Dos relatos dos policiais militares, evidencia-se que eles se manifestam perdidos e 

confusos, quando do encaminhamento de ocorrências à Polícia Civil, redundando em 

sentimentos de frustração, inutilidade e improdutividade. 

 

Sentimento de Falta de Solidariedade entre os Pares 

Os entrevistados deixam transparecer, de forma muito sutil, que não há um espírito 

de cooperação, uma unidade, entre os cabos e soldados que trabalham na execução do 

policiamento ostensivo. 

 “(...) é natural que em um grupo de diversos homens, jamais tu vai te 
afinar, vai te dar com todos, eu acho que é natural. Tem pessoas que eu 
particularmente, eu me adapto ao sistema delas, gosto deste tipo de 
pessoa. Mas, como são profissionais do mesmo meio, a gente tem que 
saber usar o profissionalismo acima de qualquer coisa” (PM 5). 

 “Eu procuro não misturar, minha vida é um negócio, a particular é outro. 
Faço o máximo para não misturar nada, cada um tem a sua função e deu” 
(PM 1). 

 “Não há união” (PM 3).  

 “Isso é como em todas as empresas, como em tudo que é local, é assim, 
ó: as vezes um tapinha sincero, um tapinha falso...Esse é o nosso círculo” 
(PM 4). 

 

De acordo com Dejours (1993), o sofrimento e as defesas contra o sofrimento 

originadas pela organização prescrita do trabalho promovem uma desorganização da 

cooperação e introduzem um sentimento de desconfiança entre os trabalhadores. 

 

Imagem da Instituição 

A imagem negativa da Brigada Militar evidencia-se nos depoimentos como um fator 

de sofrimento. Ao demonstrar preocupação com a imagem da corporação, está na verdade 

indicando a sua percepção sobre a auto-imagem que incorpora, porque a imagem da 

instituição se confunde com a sua própria imagem.  

 “(...) a Brigada é malvista, por mais que se tente fazer um ‘marketing’ 
favorável, ela é malvista por todo o mundo” (PM 9). 

 “Eu acho que a característica da nossa função é muito antipática, é 
trabalhar em cima do problema das pessoas, tem de advertir as pessoas, 
tem que ... a profissão em si, ela tem um caráter muito antipático, claro que 
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vai ser favorável para quem nunca precisou, mas sabe que ao lado alguém 
algum dia solicitou a Brigada e foi bem atendido. E aquele camarada que 
leva uma notificação de trânsito, que ultrapassou um semáforo é evidente 
que ele não vai estar contente, porque a ação da polícia naquele instante é 
de repressão. Mas eu acredito que a maioria das pessoas se identifica, 
gosta do policiamento, até porque é um mal absolutamente necessário, se 
com a polícia militar está ruim, está difícil, imagina sem” (PM 5). 

 

A preocupação com a imagem da instituição ocupa com muita freqüência um lugar 

nos relatos dos policiais militares e soa quase como um refrão obsessivo à preocupação de 

que a sua atividade tenha um reconhecimento social, enfim uma significação humana. 

Para Dejours (1992, p. 49), uma tarefa desprovida de significação humana gera 

sofrimento, pois “(...) ela não significa nada para a família, nem para os amigos, nem para o grupo 

social e nem para o quadro de um ideal social altruísta, humanista ou político”. 

 

Tempo Fora do Trabalho 

O tempo fora do trabalho é utilizado basicamente de duas formas: ou para efetuar 

atividade fora da corporação, com a finalidade de complementar o orçamento familiar, 

conhecido popularmente como ‘bico’ ou para a realização de atividades de lazer.  

O desenvolvimento de atividades de lazer fora do contexto do trabalho foi referido 

pelos cabos e soldados como necessário, mas nem sempre vivenciado, principalmente em 

razão das limitações financeiras. 

 “O meu lazer é onde eu não vou gastar muito, porque eu não tenho 
condições e gastar. Eu levo o meu filho para um parque, zoológico, porque 
eu dou um ‘carteiraço’ e não pago. Não estou fazendo ‘bico’ agora, porque 
não consegui, mas estou atrás, a gente está sempre atrás, porque o 
dinheiro não dá realmente. Às vezes, jogo um futebol no final de semana. 
Eu queria pegar a minha folga e ir para uma praia me divertir, mas não 
tenho condições de fazer isso. O meu lazer é mais em prol da minha família, 
não é praticamente meu mesmo” (PM 1). 

 

Observa-se que as limitações de tempo livre, impostas pelo trabalho e pelas 

condições sociais dos cabos e soldados, determinam uma restrição nas suas possibilidades 

de consumo, enclausurando-os nos limites domésticos, delimitando, dessa forma, o seu 

espaço de liberdade ao convívio familiar rotineiro. 

Ao lado das dificuldades relativas à falta de dinheiro para poder usufruir de um 

tempo livre de melhor qualidade, agrega-se a questão da exigüidade de tempo para o lazer. 
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Essa ausência de momentos em que o indivíduo possa dispor efetivamente do tempo para 

si, para realizar atividades relacionadas com o prazer ou a satisfação pessoal, ou 

simplesmente não fazer nada, apenas utilizando o tempo para descansar ou refletir, emerge 

como um sentimento de insatisfação.  

 “Eu acho que a gente está sempre em busca do melhor para a família, aí 
a gente acaba esquecendo dessa hora com a família. A gente trabalha 
muito para conseguir as coisas e esquece esse outro lado. Aí a gente está 
de serviço, geralmente a gente está num lugar onde as pessoas estão se 
divertindo, aí fica pensando: ‘pô, eu estou aqui, está todo o mundo se 
divertindo, eu trabalho em dois lugares e não tenho tempo para isso’. Isso 
que é meio sacanagem da coisa. A gente está sempre em busca do tal 
dinheiro e esquece do tempo, que é meio escasso” (PM 7). 

 

Trabalho por Turnos 

O serviço de policiamento ostensivo em Porto Alegre tem por característica a sua 

realização em turnos com duração aproximada de seis horas. Assim, diariamente o efetivo 

empregado no policiamento é dividido em quatro turnos de serviço, de acordo com escala 

previamente elaborada. Os turnos de serviço são assim distribuídos nas vinte e quatro horas 

do dia: 1°. Turno: das 23h e 30 min às 06h; 2°. Turno: das 06h às 12h; 3°. Turno: das 12h às 

18h; 4°. Turno: das 18h às 23h e 30min. 

Seligman-Silva (1993) destaca como fatores de risco para o desenvolvimento do 

sofrimento mental a presença de turnos alternantes e o trabalho noturno. 

Nesse sentido Tittoni (1994, p. 100), ao abordar os impactos dos turnos alternantes 

sobre os trabalhadores, afirma que “(...) a alteração de horários de trabalho coloca a necessidade 

de alteração de hábitos alimentares, de sono e de descanso, que resulta, muitas vezes, em distúrbios 

fisiológicos, psicossomáticos ou mesmo expressa-se em sintomas psicológicos”.  

Os cabos e soldados demonstram um certo desconforto, quando se referem à escala 

de serviço, conforme se pode depreender do depoimento a seguir.  

 “A escala de serviço tem uma variável, de tempos em tempos ela 
melhora, vai muito da cabeça de quem faz, conforme ele deseja, ele altera, 
tem meses que é excelente a escala e tem meses (...)” (PM 5). 

 

Os turnos matutino e vespertino sob o ponto de vista biológico são os melhores, os 

mais adequados ao ser humano, em comparação aos correspondentes ao período noturno, 
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embora nem todos possam ser escalados continuamente nesses turnos de serviço. Este 

fato gera, naturalmente, insatisfações entre os cabos e soldados. 

 “O turno da manhã é o mais “leviano” que tem, este é o melhor. Este o 
cara chega lá e existe uma legítima panela, ninguém pega o 2°. Turno de 
jeito nenhum” (PM 8). 

 “É que na madrugada ninguém quer” (PM 3). 

 

Outro aspecto destacado pelos cabos e soldados é que muitos dos que estão no 1°. 

turno (das 23h às 06h), submetem-se a fixar-se no horário da madrugada como forma de 

dispor de tempo durante o período diurno para trabalhar em outra atividade, fora da 

organização, realizando “bico”, a fim de ampliar os seus ganhos. 

 “Geralmente quem tem turno fixo tem alguma atividade ou antes do 
serviço ou depois. Eu, no caso, tenho uma atividade antes do serviço, por 
isso no caso eu sempre tirei no 4°. Turno” (PM 8). 

 “Eu estou há nove meses no 4°. Turno e hoje em dia se consegue uma 
certa flexibilidade para trabalhar fora” (PM 5). 

 

A influência do trabalho na vida pessoal é mais evidente no trabalho em turnos 

alternados “(...) pois os trabalhadores organizam sua vida pessoal e social em função de seus 

horários de trabalho” (TITTONI, 1994, p. 100).  

Emerge, portanto, dos relatos dos policiais militares o fato de que o trabalho em 

turnos aparece como um elemento da organização do trabalho que repercute 

consideravelmente na sua vida. 

 

Formação de Equipes de Trabalho Formalmente Diferenciadas 

A Brigada Militar é uma organização que desenvolve uma multiplicidade de 

atividades no campo da segurança pública, tais como policiamento preventivo, serviços de 

bombeiros, policiamento rodoviário, segurança em estabelecimentos prisionais, policiamento 

ambiental, atividades de defesa civil, dentre outros. Para realizar essa diversidade de 

atribuições, sua estrutura organizacional é constituída por vários órgãos de polícia militar – 

OPM – e de bombeiro militar – OBM , com comando próprio e um certo grau de autonomia. 

Além disso, existem grupamentos especiais vinculados a determinados OPM, e constituídos 

para atuar em situações que fogem à rotina, em situações de alto risco, tais como o resgate 

de pessoas seqüestradas, motins em presídios e outras. Os componentes desses 
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grupamentos especiais, em razão da natureza das missões que lhe são atribuídas, são 

submetidos a um treinamento mais especializado no sentido de melhor capacitá-los para o 

exercício destas atribuições especiais, que normalmente envolvem alto risco. Uma dessas 

frações é o denominado Grupamento de Ações Táticas Especiais – GATE . Essa 

diversidade de unidades denota, pela fala dos entrevistados, o estabelecimento de um 

sentimento de divisão, de rivalidade, de competição entre os cabos e soldados pertencentes 

às diversas unidades que compõem a Brigada Militar. 

 “Primeiro chegam, como eles (GATE) dizem os ‘comuns’ que vão 
evacuar o local, aí depois chegam eles. Se tem alguma bomba, quem tem 
que chegar são eles. Não, eles não vêm, só depois” (PM 4). 

 “É que a Brigada tem várias classes, normalmente não se misturam”  
(PM 3). 

 

Nesse sentido, Morgan (1996) afirma que o conflito é um fenômeno presente nas 

organizações e que ele pode ser pessoal, interpessoal ou entre grupos rivais e coalizões. 

Normalmente divisões funcionais ou de outras espécies fragmentam interesses e, mesmo 

que haja um consenso sobre os objetivos gerais da organização, normalmente existe uma 

diversidade de interesses sobre os objetivos específicos e aspirações dos indivíduos e suas 

subunidades que, quase sempre, se tornam predominantes. 

 

Sentimento de Exercer uma Atividade de Menor Valia 

Os policiais militares que executam o policiamento ostensivo, muitas vezes são 

escalados no patrulhamento a pé para proporcionar segurança em eventos especiais, isto é, 

que escapam à rotina em razão de alguma particularidade que apresentam. Muitas vezes, 

este tipo de atividade causa uma sensação nos policiais de que a atividade que 

desenvolvem tem menor importância social. 

 “Uma coisa chata também é aquele policiamento particular que a Brigada 
faz, às vezes. Quem aqui na sala nunca fez ? É ridículo isso” (PM 5). 

 “E quem aqui dentro já não teve que ficar na frente daquela festa grande, 
e tu ali de mãozinha para trás, olhando ali, cuidando o estacionamento de 
carro e olhando o pessoal festejar” (PM 2). 

 “Eu já fiz policiamento no interior de igreja, celebração de um casamento 
particular, pessoa civil, não era nem uma autoridade pública. Não sei qual 
foi o mecanismo que usaram, dois policiais militares fardados, armados 
dentro do complexo da igreja, se fosse na parte externa ... e não foi uma, 
nem duas, nem três, foram várias dessas aí” (PM 5). 
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A partir da representação social construída por esse grupo de servidores militares, o 

trabalho policial apresenta um significado integralmente comprometido com o social, com o 

coletivo, com o público. Desse modo, qualquer ameaça de afastamento deste objetivo 

ocasiona uma sensação de frustração, centrada na suposição de desvio de finalidade, isto 

é, de estar exercendo atribuição desprovida de maior utilidade para a sociedade e, portanto, 

em desacordo com o fundamento utilitarista de que se reveste a atividade policial. 

 

Ascensão Profissional como Expressão de Sofrimento 

A Brigada Militar, a partir do mês de agosto de 1997, processou algumas 

transformações em sua estrutura organizacional, formalizadas mediante a edição de um 

conjunto de normas aprovadas pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul. Algumas dessas modificações causaram um certo impacto na cultura organizacional da 

corporação, porque representaram a quebra de paradigmas centenários inspirados na 

cultura militar. 

Uma dessas leis, a de n°. 10.992, de 18 de agosto de 1997, que dispôs sobre a 

carreira dos servidores da Brigada Militar, dividiu formalmente o plano de carreira dos 

policiais militares em dois níveis, de acordo com a escolaridade. Criou, nesse sentido, a 

carreira de servidores militares estaduais de nível superior (que possibilita a ascensão 

funcional de capitão a coronel) e a carreira de servidores militares de nível médio (que 

possibilita ascensão funcional de soldado a 1°. Tenente). Além disso, a mencionada lei, 

unificou os quadros masculino e feminino; estabeleceu o ingresso na Instituição por duas 

formas: na carreira de nível médio, no cargo de soldado, com a exigência de escolaridade 

correspondente ao 2°. Grau; e na carreira de nível superior, no cargo de capitão, com 

exigência de escolaridade de 3°. Grau (especificamente o curso de Ciências Jurídicas e 

Sociais); suprimiu as graduações de Cabo, 3°. Sargento, Subtenente, Aspirante a Oficial e o 

posto de 2°. Tenente.  

Mas a questão mais importante para os cabos e soldados que já integravam a 

Corporação antes da edição da Lei Complementar n°. 10.992/97 reside no benefício previsto 

no artigo 16 da mencionada norma legal, que possibilita a promoção desses policiais 

militares à graduação de 3°. Sargento, desde que contem com mais de 20 anos de serviço 

militar e estejam classificados, no mínimo, no comportamento “bom”.  
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O processo de operacionalização dessas promoções de soldados e cabos à 

graduação de 3°. Sargento tem sido causa de desagrado e descontentamento entre os 

servidores militares que concorrem ao número de vagas disponíveis para cada promoção. 

Isto fica evidente no relato dos entrevistados, a seguir transcritos:  

 “(...) a lei, conforme o que dizem, tem que ter mais de 20 anos de serviço 
prestado à Brigada, aí depois fizeram uma emenda que valia o tempo de 
Exército. Aí passaram muitas pessoas, tinha um que tinha 9 anos de 
exército e 15 anos de Brigada, passou na frente de muitos. Só não vou citar 
nome, mas eu conheço um. Eu servi no Exército um ano antes do que ele, 
ele não trabalhava na época, nós éramos vizinhos. Eu vim para a Brigada 
em 76, ele veio em 78. Então eu sou um ano mais antigo do que ele, e ele 
saiu 3°. Sargento. Por que ele saiu 3°. Sargento? (PM 4)  

 “Pra ser sincero, eu desconheço esse plano de carreira, sei muito pouco 
a respeito, mas acho que a oportunidade, ela se dá quando o trabalho se 
especializa e procura se aperfeiçoar. Claro que, se não me engano, se 
extinguiram algumas funções com o intuito de beneficiar os praças, mas 
acho que a forma como foi instituída está longe da perfeição, vai demorar 
muito, as pessoas vão se aposentar e não vão ser beneficiadas” (PM 5). 

 

Outro aspecto que se extrai da fala dos entrevistados é um certo sentimento de 

negação, de desprezo pelo novo plano de carreira, acompanhado de uma certa dose de 

frustração com os resultados colhidos na prática. Os entrevistados deixam transparecer que 

esperavam obter mais benefícios a partir do momento de sua implantação. 

 “Pra mim não mudou nada” (PM 6). 

 “Ficou confuso e até mais difícil” (PM 7). 

 “Sei muito pouco desse plano de carreira” (PM 2). 

 “(...) até nem quis tomar conhecimento” (PM 3). 

 “Também não tomei conhecimento” (PM 4). 

Observa-se, também, que a ascensão funcional está permeada por dúvidas, 

interrogações, especialmente sobre os novos critérios a que estão submetidos os cabos e 

soldados. Esta aparente indeterminação ou falta de clareza do processo de ascensão 

funcional sugere que as promoções devam premiar aqueles indivíduos que apresentem 

performances mais destacadas, isto é aqueles mais bem adaptados, mais enquadrados às 

normas prescritas. 
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Poder Disciplinar – Punições 

Foucault (1989, p. 163), ao abordar a “arte de punir” no regime do poder disciplinar, 

materializada por regulamentação, afirma que a penalidade tem uma função normalizadora, 

isto é, ela “(...) compara, diferencia, hierarquiza, homogeiniza, exclui. Em uma palavra, ela 

normaliza”. Portanto a regulamentação constitui-se num instrumento eficaz de poder cuja 

função é de “(...) classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares” (FOUCAULT, 1989, p. 

164).  

Dentre os mecanismos de controle que a organização dispõe para fiscalizar a 

conduta ético–profissional de seus integrantes, figura o Regulamento Disciplinar da Brigada 

Militar – RDBM. Ele também funciona como instrumento que assegura a manutenção da 

hierarquia e da disciplina, que se constituem nos princípios básicos de funcionamento das 

organizações militares. A sua capacidade de coerção repousa no caráter sancionatório 

atribuído ao conjunto de condutas tipificadas como transgressões disciplinares. O policial 

militar que apresenta uma conduta em desacordo com a norma estabelecida pratica uma 

transgressão disciplinar. A esta transgressão da disciplina é aplicada uma sanção que varia 

de acordo com a gravidade da falta cometida (advertência, repreensão, detenção, prisão, 

prisão em separado, licenciamento e exclusão a bem da disciplina). Algumas dessas penas 

administrativo-disciplinares se concretizam mediante restrição da liberdade de locomoção do 

indivíduo, devendo este ficar durante um determinado período confinado ao espaço do 

aquartelamento ou a uma sala especial.  

“(...) Certa vez um oficial me disse, e eu fui obrigado a concordar com ele, 
que ele não era favorável à punição do cerceamento da liberdade e sim com 
desconto do pagamento. Em parte é verdade, porque o policial, 
principalmente o mais antigo, já em final de carreira, ele já não dá mais bola 
para isso, dez dias de cadeia, punições das mais diversas, três, quatro 
folhas. Então, uma punição a mais, uma a menos não vai fazer a diferença. 
Eu não sou de acordo de que a punição tem caráter educativo. Sempre que 
se mexe em salário, se mexe na estrutura geral do policial. Não é cerceando 
a liberdade dele e até mesmo da família, que a medida que tu fica preso, 
detido, a tua família indiretamente paga” (PM 5). 

 “A gente que é militar até a gente consegue assimilar, mas explicar para 
a esposa, para vir trazer uma roupa, uma toalha. Ela pensa que a gente 
prende, que a gente cerceia a liberdade dos marginais, não que é preso 
também” (PM 9). 

 “Enfim, outras coisas absurdas, uma poeira a mais no teu coturno, o 
camarada de repente reside lá em Viamão, no interior de Viamão e chega 
(...)” (PM 5). 

 “Como os colegas falam aí, ele tem que ser mais..., mudar algumas 
coisas também...que ele é do exército, da época do exército, tem que mudar 
muita coisa ali eu acho” (PM 3). 
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Nesse sentido, verifica-se que o cerceamento da liberdade provoca um sentimento 

de constrangimento entre os policiais militares. Esse constrangimento fica materializado na 

contradição estabelecida no imaginário social de que o policial tem como função principal 

restringir a liberdade de pessoas que infringem os limites sociais, mas nunca de ter a sua 

restringida.  

 

4.2 VIVÊNCIAS DE PRAZER 

Segundo Dejours (1992), o trabalho pode também contribuir para o equilíbrio mental 

e a saúde do corpo, à medida que permite ao indivíduo alcançar a sua realização. Do relato 

dos entrevistados foram extraídas as seguintes expressões de prazer: o prazer de sentir-se 

útil, a identificação com a profissão e um projeto para o futuro. 

 

O prazer de sentir-se útil 

Os cabos e soldados demonstram um certo orgulho em relação a alguns aspectos 

que a sua profissão lhes propicia. Uma dessas faces é a que corresponde à representação 

que a imagem do policial possui perante a comunidade, carregada de uma certa dose de 

heroísmo. Há um forte sentimento entre os cabos e soldados de constituírem-se em 

guardiões, em referenciais, em seres imprescindíveis ao bom convívio social. Em suma, de 

experimentar o sentimento de “ser necessário”. 

 “Até porque o PM é visto pela sociedade como o salvador. De certa 
forma, algumas pessoas ficam coladas ao policial, qualquer dificuldade, das 
mais absurdas, está lá o policial, a pessoa sempre vai buscar. Até mesmo, 
às vezes sabendo que o policial não vai ter como dar o retorno, solucionar o 
problema, mas é uma forma de desabafo (...)” (PM 5). 

 “Pra mim, eu diria que o principal motivo para que eu exerça a profissão, 
é esta função de ajudar, de auxiliar, pelo menos ouvir” (PM 5). 

 “Geralmente as ‘44’ (assistência) que a gente pega são pessoas idosas, 
é enfarto, é derrame, aí aquela vida vai depender da agilidade do PM até 
chegar o socorro” (PM 3). 

 “Satisfação, além de retornar para casa eu acredito que é o camarada 
retornar com aquele sentimento de dever cumprido. É servir a uma pessoa 
humilde, auxiliar alguém que realmente precisa e o camarada desenvolve o 
trabalho sabendo que está de fato ajudando. Isto é o que deixa mais feliz o 
policial. Isso se sobressai sobre todas as dificuldades” (PM 5). 
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 Depreende-se, portanto, que o prazer está diretamente associado a um sentido de 

finalidade, de utilidade voltada para a satisfação direta dos beneficiários do serviço policial. 

 

A identificação com a profissão 

Os policiais militares procuram evidenciar um sentimento de dignidade pessoal, de 

amor-próprio, ao destacar que se sentem orgulhosos por terem se identificado com a 

atividade policial.  

 “Eu trabalhava no campo, não tinha muita opção. Eu tinha parentes na 
Brigada (...). Me identifiquei com a profissão. Vim aqui e fui aceito, me 
adaptei ao perfil e hoje eu tenho orgulho daquilo que eu faço. Tem muita 
gente que vem e diz ‘ah, tu é um soldadinho’, tu é isso, tu é aquilo, teu pai é 
isso, ou eu pago o teu salário. Mas eu tenho orgulho e a minha família tem 
orgulho. Eu acho que o que vale é a minha idéia” (PM 9). 

 

Os policiais militares relatam que eles próprios, antes de ingressar na organização, 

muitas vezes tinham uma imagem distorcida da atividade policial que foi desfeita a partir do 

momento em que passaram a conhecer e vivenciar a realidade da atividade. 

 “A sociedade tem que vivenciar este outro lado. Eu sou um exemplo vivo 
disso, por que eu era do Grêmio Parobé, eu tinha pavor de Brigadiano e 
hoje eu tenho orgulho de dizer que eu faço uma função boa dentro da 
Brigada. Eu tinha horror de Brigadiano. Hoje eu gosto do que faço” (PM 7). 

 

Segundo Dejours (1996), a compreensão da relação psíquica entre o trabalhador e a 

situação de trabalho requer a análise de duas formas de articulação que se estabelecem 

entre a organização da personalidade e a organização do trabalho. 

Tais articulações decorrem, em primeiro lugar, do encontro entre o registro imaginário 

criado pelo próprio trabalhador e o registro da realidade gerado pela situação de trabalho. E, 

em segundo lugar, do confronto entre a história singular do sujeito, que inclui o seu 

passado, a sua memória e a sua personalidade (registro diacrônico) e o contexto material, 

social e histórico das relações de trabalho (registro sincrônico). 

O exame da articulação entre a organização da personalidade e a organização do 

trabalho busca na psicanálise referenciais que permitam dimensionar melhor o impacto da 

incidência do passado do sujeito sobre a sua atual conduta. 
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Emerge da teoria psicanalítica a visão de que os traços permanentes da 

personalidade se originam na infância. Desse modo, a organização mental não está 

estruturada a partir do nascimento, mas vai paulatinamente sendo construída por fases. 

Cada uma dessas fases é assinalada pelas relações entre a criança e seus pais, permeada 

por obstáculos e incidentes até o atingimento da fase adulta. 

Estes obstáculos que vão de encontro ao desenvolvimento psicoafetivo da criança 

figuram, posteriormente na relação psíquica do adulto com o trabalho. Essa situação é 

transposta, mais tarde para o cenário do trabalho, em que os pais são substituídos pelos 

outros trabalhadores, isto é, os colegas de trabalho. 

Nessa linha, o indivíduo na situação de trabalho transporta o cenário original do seu 

sofrimento psíquico para o cenário da realidade social, fato que não ocorre de forma 

automática, sendo transpassado por diferenças, desvios que estabelecem uma 

ambigüidade. A essa ambigüidade que impulsiona a imaginação e a criatividade, Dejours 

denomina “ressonância simbólica” (DEJOURS, 1996. p. 157). 

A primeira condição da ressonância simbólica é a escolha da profissão que depende 

primordialmente do sujeito, e não do trabalho, ainda que o contexto sócio-histórico possa 

interferir na possibilidade de o indivíduo adquirir a formação necessária para alcançar a 

profissão de sua escolha. A opção por uma profissão surge, então, como uma identificação 

com o tipo e o objeto de trabalho, principalmente quando a escolha da profissão recai 

naquelas que necessitam de formação escolar e não nas ocupações em que os indivíduos 

são inseridos por falta de opções, impostas pelas condições socio-econômicas. 

 

Um projeto para o futuro 

Desponta das entrevistas a esperança em conquistar uma melhor qualidade de vida, 

consolidada em preocupações, como a aquisição de casa própria, a possibilidade de 

proporcionar uma boa educação para os filhos e de estudar para atingir um crescimento 

profissional. 

 “Meu sonho é adquirir uma casa própria, que eu vou ficar bem. Eu moro 
numa casa que é minha, mas o pátio é coletivo. O meu sonho é ter essa 
independência , ter uma moradia só minha. Fazer com que meu filho estude 
em bons colégios, conseguir manter um bom nível de vida para a minha 
família em todos os aspectos: financeiro, saúde. E cada vez mais procurar 
ascensão profissional e como pessoa. Meu sonho principal acho que é 
esse. E ter tranqüilidade dentro da minha vida, um bom trabalho, um bom 
lazer, vir trabalhar com satisfação” (PM 5). 
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 “ O meu sonho é mostrar o caminho para o meu filho, para que ele 
agarre as oportunidades” (PM 7). 

 “ Meu sonho seria poder continuar estudando, não está fácil” (PM 1). 

 “Seria ganhar um aumento para fazer outros cursos. Curso superior para 
poder melhorar de vida, aumentar o plano de carreira também” (PM 2). 

 

Encontra-se presente nos relatos o fato de que os cabos e soldados enfrentam um 

dilema, consubstanciado na opção de dedicar-se de forma mais efetiva aos estudos ou ao 

trabalho. Este dilema está alicerçado na percepção de que a organização tem buscado 

maior qualificação de sua força de trabalho pela imposição de exigências de escolarização 

mais elevada para a progressão funcional dos integrantes de seus quadros.  

De outra parte, observa-se que a idéia de progresso, almejado pelos policiais 

militares, está muito mais vinculada à aquisição de bens materiais do que a um projeto de 

realização profissional com a ascensão dentro da própria organização.  

 

4.3 TRABALHO PRESCRITO E TRABALHO REAL 

A organização do trabalho prescrito em uma instituição pública como a Brigada 

Militar, cujo modelo de gestão é predominantemente fayolista e burocrático, é enfatizada ao 

extremo, materializando-se na existência de um incontável número de normas reguladoras 

das rotinas e procedimentos.  

Por outro lado, o serviço de policiamento ostensivo caracteriza-se por constituir-se 

em uma atividade dinâmica, permeada pelas mudanças sociais e realizada em espaços 

públicos, onde, em muitas oportunidades, o policial militar se depara com situações nas 

quais necessita tomar decisões de forma isolada, que exigem pronta resposta, sem a 

oportunidade de consultar a estrutura de apoio. 

Verifica-se, portanto, que, apesar da rigidez e formalidade do trabalho prescrito, há 

um pequeno espaço para que o servidor militar possa adaptar, criar e modificar normas e 

rotinas prescritas. 

 “A gente trabalha na avenida ***, seria na avenida ***, mas a gente faz 
todas as transversais, isso foi por nossa conta, a gente viu que não é por ali, 
tinha que dar a volta, nós mesmos criamos os nossos espaços e tivemos 
apoio, não veio o superior falar para nós e dizer que nós estamos errados, 
explicamos a situação, e tivemos apoio, coisa que antes a gente não tinha. 
A gente está tendo bem mais abertura. E tu tendo essa abertura, tu tem 
possibilidade de trabalhar bem melhor, expor o teu serviço (...)” (PM 1). 
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 “É que isso está sendo colocado agora, isso não é uma coisa existente 
há tempos. Isso foi dentro desses meses agora, que está sendo colocada 
essa autonomia de o PM saber aonde é que está o problema e não 
simplesmente seguir o que a escala diz. Se tu achar que lá está bom, se lá 
está o problema, e se isso vai resolver o problema daquele setor, aquele 
setor é teu, tu que manda e tu que vai resolver” (PM 2).  

 

A partir desses depoimentos, constata-se que, nos últimos tempos, a instituição vem, 

de certa maneira, flexibilizando o caráter prescritivo do seu processo de trabalho, permitindo 

maior autonomia aos policiais militares no seu posto de trabalho, especialmente àqueles 

que trabalham no patrulhamento a pé. Os policiais têm percebido esta concessão de 

ampliação de seus espaços de liberdade e, com isso, sentem-se prestigiados e motivados a 

ocupá-los exercendo a sua criatividade. 

Outra forma de ocupar um espaço de autonomia, que possibilite uma adequação das 

rotinas prescritas às necessidades do serviço de policiamento ostensivo, está concentrada 

naquilo que popularmente é denominado como “bom senso”. Na verdade, a utilização do 

“bom senso” surge, em muitos casos, como uma espécie de burla a algumas normas e 

rotinas prescritas, funcionando como alternativa para compensar precariedades materiais 

existentes, ou para suprir normas ou procedimentos defasados.  

 “Eu penso que isto vai muito do discernimento de cada policial, porque 
embora haja uma diferenciação, ela não deve se sobrepor ao que preconiza 
a lei, a gente não pode inventar nada. Há algumas peculiaridades 
diferentes, algumas coisinhas que se permite fazer sem que seja o 
corriqueiro, mas isto nunca extrapolando o que a lei manda que seja feito. O 
caso típico é o da ocorrência de trânsito com lesões, onde a técnica Policial 
Militar diz que os dois carros envolvidos devem ser obrigatoriamente 
recolhidos por intermédio de guincho. Eu, já houve casos que envolvia um 
coletivo de grande porte, articulado e um carro pequeno, eu permiti que o 
coletivo fosse rodando até porque a avaria no ônibus era mínima. A 
característica foi o uso do bom senso” (PM 5). 

 

Portanto, o “bom senso” , em certas situações, consiste na capacidade de 

adequação das normas vigentes às necessidades daquele momento, para que o serviço 

possa ser mais bem executado. Seu significado é o de ajustamento do trabalho prescrito ao 

trabalho real.  

Sintetizando o que foi abordado neste capítulo relativo à análise dos resultados, 

apresentamos o quadro a seguir. 
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QUADRO-RESUMO DOS EIXOS TEMÁTICOS E CATEGORIAS EMERGENTES 

EXTRAÍDOS DOS RELATOS DOS CABOS E SOLDADOS 

Eixos temáticos Categorias emergentes 
Precariedade das condições de trabalho 
Sentimento de falta de reconhecimento dos seus 
méritos específicos 
Sentimento de desamparo e de falta de apoio 
institucional 
Sentimento de constituir-se em um objeto 
descartável 
Sentimento de desconfiança 
Sentimento de estigmatização 
Sentimento de injustiça e iniqüidade em face dos 
níveis de remuneração 
 Medo como expressão de sofrimento 
Sentimento de injustiça e discriminação em relação 
aos superiores hierárquicos 
Sentimento de injustiça em relação a outros órgãos 
Sentimento de frustração com o desfecho das 
ocorrências 
Sentimento de insegurança no encaminhamento de 
ocorrências 
Sentimento de falta de solidariedade entre os pares 
Imagem da instituição 
Tempo fora do trabalho  
Trabalho por turnos 
Formação de equipes de trabalho formalmente 
diferenciadas 
Sentimento de exercer uma atividade de menor 
valia 
Ascensão profissional como expressão de 
sofrimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestações 
 

de 
 

sofrimento 

Poder disciplinar – punições 
O prazer de sentir-se útil 
A identificação com a profissão 

 
Vivências de prazer 

Um projeto para o futuro 
Trabalho prescrito e trabalho real  

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O objetivo deste tópico é estabelecer, em primeiro lugar, algumas considerações 

sobre os resultados e implicações deste estudo, com base no referencial teórico utilizado e 

nas conclusões extraídas a partir da análise e interpretação dos dados colhidos nos 

depoimentos dos policiais militares. Num segundo momento, são apontadas algumas 

sugestões com o propósito de contribuir para a melhoria dos níveis de satisfação dos cabos 

e soldados e, finalmente, são apresentadas indicações para temas de futuras pesquisas. 

Os impactos que o trabalho causa à saúde física e mental dos trabalhadores têm-se 

constituído, ao longo do tempo, em fonte de estudos e pesquisas desenvolvidas por 

estudiosos e pesquisadores vinculados aos mais variados campos de conhecimento. Mas a 

perspectiva de analisar esses impactos, a partir das vivências dos próprios trabalhadores é 

relativamente recente no Brasil. 

Assim, a relevância deste estudo está centrada nas contribuições que dele podem 

advir, no sentido de ampliar o entendimento sobre a realidade de trabalho dos policiais 

militares, tomando-se como ponto inicial as falas desses trabalhadores, ao relatarem em 

grupo suas vivências e sentimentos em relação ao trabalho. Nesse sentido, pode-se afirmar, 

ainda, que são escassas as abordagens na área policial que se preocupam com a 

problemática subjetiva dos trabalhadores. 

Cabe destacar, igualmente, que há uma inter-relação entre as condições de trabalho 

assinaladas por fatores vinculados à saúde corporal e à organização do trabalho distinguida 

por questões ligadas à saúde mental, que não recomendam o estudo de cada uma delas 

isoladamente, sob pena de incorrer-se em reducionismos. 
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As condições e a organização do trabalho dos servidores militares merecem especial 

atenção da Brigada Militar, pois, além do ponto de vista do policial militar individualmente, 

demandam reflexos diretos na coletividade que se beneficia com o atendimento público. 

Primeiramente, verifica-se que, do recenseamento das vivências de sofrimento e de 

prazer colhidas dos relatos dos cabos e soldados, houve um predomínio das categorias 

vinculadas ao sofrimento em relação àquelas relativas ao prazer, evidenciando que o 

sofrimento no trabalho dos policiais militares se encontra, de certa forma, institucionalizado.  

Nessa linha, Dejours e Abdoucheli referem o caráter de inevitabilidade e onipresença 

atribuído ao sofrimento. 

 “O sofrimento é inevitável e ubíquo. Ele tem raízes na história singular de 
todo o sujeito, sem exceção. Ele repercute no teatro de trabalho, ao entrar 
numa relação cuja complexidade já vimos, com a organização do 
trabalho”(DEJOURS, ABDOUCHELI, 1994, p. 137).  

 

Pode-se extrair dos comentários verbais dos policiais militares que as condições de 

trabalho apresentam precariedades de várias ordens, que vão desde a ausência de 

suprimento regular do uniforme previsto para o trabalho, passando pela falta de material de 

proteção para o contato com sangue e secreções, até dificuldades com armamento e 

equipamento. Essas carências materiais, observadas do ponto de vista da vinculação entre 

saúde mental e trabalho, têm repercussões sobre a subjetividade, visto que no caso destes 

trabalhadores, cuja situação de atividade laboral envolve riscos para a sua própria vida ou 

integridade física, pode-se imaginar em que grau de importância as questões de 

subjetividade repercutem nas formas de enfrentamento do risco.  

Outro aspecto importante que se pode depreender dos depoimentos colhidos é a 

constatação da existência de problemas de comunicação entre os cabos e soldados, entre 

esses e seus superiores e entre esses e a própria comunidade, que se manifestam por 

expressões de desconfiança, de falta de cooperação e de solidariedade. 

Os policiais militares, ao falarem do seu trabalho, deixam clara a necessidade de 

obterem reconhecimento pelo desempenho de sua atividade, como forma de construção e 

consolidação de sua imagem, tanto por parte de superiores, como de colegas, e até mesmo 

do público externo. Este reconhecimento encerra para os cabos e soldados o significado de 

constituir-se em um profissional na sua área de atuação e sentir-se valorizado em função 

dessa condição.  
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Evidencia-se, também, dos relatos, um significativo antagonismo em relação a outras 

instituições que atuam na mesma área, particularmente com a polícia civil, de onde 

emergem sentimentos de repulsa e discriminação, denotando a presença de um forte 

componente de competitividade, materializado na luta pela hegemonia do saber profissional 

dentro de um mesmo espaço de trabalho, representado pela área de segurança pública.  

Outro aspecto significativo extraído das falas dos policiais militares reside no 

sentimento de desamparo e de falta de apoio da instituição em vários sentidos, cuja 

representação subjetiva remete a um sentimento de traição pela instituição, por abandoná-

los nos momentos em que necessitam de uma contrapartida.  

Uma das vivências de prazer encontradas no trabalho dos policiais militares refere-se 

à satisfação por sentirem-se úteis, necessários. Este sentimento de utilidade faz com que se 

sintam valorizados, especialmente quando a atividade para a qual foram requisitados 

demanda uma certa dose de sacrifício, de empenho pessoal.  

Outra situação que merece destaque reside na constatação de que, apesar da 

expressiva normatização da organização do trabalho policial, ela não consegue alcançar a 

todas as particularidades contidas na dinâmica da atividade, deixando, assim, um pequeno 

espaço de autonomia que é ocupado pelos cabos e soldados e que lhes possibilita 

desenvolver sua criatividade.  

A análise revelou, em linhas gerais, que o desgaste físico e mental causado pelas 

condições e organização do trabalho repercute significativamente na vida dos sujeitos 

estudados. 

O estudo realizado na Brigada Militar demonstrou, ainda, que o trabalho executado 

pelos policiais militares, em razão de suas características peculiares, atinge a vida dos 

trabalhadores, não só em relação às condições e à organização do seu trabalho, mas 

expande-se, refletindo-se na vida afetiva e social desses trabalhadores. Assim, os efeitos da 

relação que se estabelece com o trabalho e com a organização não se limitam à esfera do 

espaço produtivo, mas abrangem o cotidiano do policial e sua família também na esfera do 

privado, do doméstico.  

Conclui-se que o trabalho pode ser realizador e até terapêutico mas, se as condições 

e a organização do trabalho forem inadequados, gerarão insatisfação, frustração, rigidez 

afetiva e tensão, fatores desencadeadores de transtornos mentais naqueles com 

predisposições à sua manifestação. 
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Tendo por objetivo melhorar os níveis de satisfação no trabalho dos cabos e 

soldados, sugere-se: 

- proporcionar um acompanhamento efetivo no aspecto emocional ao policial militar como 

forma de minimizar os efeitos do enfrentamento diário com o perigo; 

- adotar medidas para tornar mais eficiente a estrutura de saúde existente na organização, 

de forma a que possa atender plenamente os policiais militares e seus familiares; 

- introduzir modificações no Regulamento Disciplinar da Brigada Militar – RDBM – 

reavaliando-se, especialmente, a aplicação de sanções disciplinares restritivas de 

liberdade (prisão e detenção), substituindo-as por outras espécies de medidas 

administrativas disciplinares, tais como multas ou suspensões ; 

- estabelecer uma estrutura especial de apoio e acompanhamento de ocorrências 

policiais, por Oficiais da Brigada Militar, com formação jurídica, junto à polícia judiciária, 

especialmente naquelas que resultem na lavratura de auto de prisão em flagrante; 

- introduzir treinamento específico como reforço para os policiais militares que trabalham 

na execução do policiamento ostensivo em Porto Alegre, como forma de melhor 

capacitá-los para o encaminhamento de ocorrências policiais à polícia civil; 

- regular a forma de compensação das horas de repouso despendidas em trabalho 

adicional; 

- implementar estudos no sentido de reavaliar os critérios de aplicação da promoção de 

cabos e soldados, especialmente aquelas decorrentes do benefício estabelecido no 

parágrafo 1° do artigo 16, da Lei n° 10.992, de 18 de agosto de 1997 (aos que contarem 

com mais de vinte anos de serviço e tiverem classificação, no mínimo, no 

comportamento bom); 

- garantir o fornecimento regular de fardamentos, equipamentos e armamentos 

adequados ao exercício da atividade de polícia ostensiva, levando em conta as 

peculiaridades do serviço, bem como as condições climáticas das regiões onde o mesmo 

é desenvolvido; 

- criar canais de comunicação interna, possibilitando que os executores do policiamento 

ostensivo possam ser ouvidos em seus anseios e reivindicações, bem como 

proporcionar espaços para que possam participar e contribuir para a melhoria das 

condições e da organização do seu trabalho. 
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 Por fim, considerando o caráter descritivo da pesquisa em relevo, aliado à 

necessidade de delimitar o tema em face de seu grau de abrangência e complexidade, 

constatou-se, ao longo desta análise, que o assunto oferece uma ampla perspectiva para 

futuras investigações. Nesse sentido, propõe-se para os próximos estudos abordagens 

relativas aos seguintes aspectos: condições e organização do trabalho e estresse dos 

policiais militares; fontes de pressão no trabalho policial militar cotidiano; o impacto das 

condições e organização do trabalho sobre a qualidade de vida dos executores do 

policiamento ostensivo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Estrutura Organizacional da Brigada Militar; 

Anexo 2 – Comando Regional de Polícia Ostensiva – Área Metropolitana – Porto Alegre; 

Anexo 3 – Círculos e Escala Hierárquica na Brigada Militar. 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 - CÍRCULOS E ESCALA HIERÁRQUICA NA BRIGADA MILITAR  

 

CARREIRA CÍRCULO POSTOS E GRADUAÇÕES 

dos Servidores Militares de nível 

superior 

de Oficiais Superiores Coronel 

Tenente-Coronel 

Major 

 de Oficiais Intermediários Capitão 

dos Servidores-Militares de nível 

médio 

de Oficiais Subalternos Primeiro-Tenente 

 de Sargentos 1º Sargento 

2º Sargento 

 de Soldados Soldado 

 

 

Praças 

Especiais 

Em formação, para ingresso 

na carreira de nível superior 

Têm acesso ao Círculo de 

Oficiais Subalternos 

Aluno-Oficial 

Praças Em formação, para ingresso 

na carreira de nível médio 

Têm acesso ao Círculo de 

Sargentos 

Aluno do Curso 

Técnico em 

 Segurança Pública 

  Têm acesso ao Círculo de 

Soldados 

Aluno do Curso de 

Formação de 

Soldado 

 

Fonte: Lei Complementar n° 10.990, de 18 de agosto de 1997.  

 

 


