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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender como as policiais militares do estado da 

Bahia atribuem significados aos seus sofrimentos, como lidam com sintomas de sofrimento 

psíquico no exercício das funções policiais e quais as repercussões e os impactos desse 

sofrimento sobre a vida cotidiana dessas mulheres policiais. O estudo insere-se na perspectiva 

qualitativa, sendo utilizadas entrevistas semiestruturadas, através de instrumento de coleta de 

dados de informações no Departamento de Promoção Social (DPS) da Polícia Militar do 

Estado da Bahia e por meio de um roteiro de entrevistas, com questões relativas à função e 

aos potenciais sofrimentos gerados por ela, de maneira espontânea e induzida, respeitando os 

princípios éticos da corporação e do exercício da psicologia, assim como o código de ética em 

pesquisas com seres humanos. Foram usados referenciais teóricos que tratam de qualidade de 

vida no trabalho, motivações, escolha profissional, processo de formação profissional e 

cultura organizacional militar. Observa-se que os problemas com as condições estruturais da 

organização, as suas relações sociais, o ambiente organizacional, o estilo de liderança, o clima 

organizacional que corresponde às percepções que os líderes possuem da organização, podem 

influenciar de forma a gerarem sofrimento para as policiais, afetando esses fatores na 

qualidade de vida, no trabalho e no comportamento desses agentes. Contudo, cabe destacar 

que a condição do indivíduo que está inserido nesse contexto vem carregada de experiências 

passadas, e, sem que ele perceba, são capazes de determinar suas ações e possibilitar um grau 

maior de sofrimento. 

 

Palavras-chave: Trabalho Policial. Psicologia do Trabalho. Subjetividade. Sofrimento. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to understand how the military police of the state of Bahia attribute 

meanings to their suffering, how it deals with symptoms of psychological suffering in the 

exercise of police functions and what the repercussions and impacts of this suffering on the 

daily life of these police women. The study is part of the qualitative perspective, being used to 

semi-structured interviews, through an instrument of data collection of information in the 

Department of Social Promotion - DPS of the Military Police of the State of Bahia and 

through a script of interviews, with Questions regarding the function and potential sufferings 

generated by it, spontaneously and induced, respecting the ethical principles of the 

corporation and the exercise of psychology, as well as the code of ethics in research with 

human beings. Theoretical references that deal with quality of life at work, motivations, 

professional choice, professional training process and military organizational culture were 

used. It is observed that the problems with the structural conditions of the organization, its 

social relations, the organizational environment, the style of leadership, the organizational 

climate that corresponds to the perceptions that leaders have of the organization can influence 

in order to generate suffering for the Affecting these factors in the quality of life, work and 

behavior of these agents. However, it is important to note that the condition of the individual 

that is inserted in this context is loaded with past experiences, and without his realizing it, are 

able to determine his actions and to enable a greater degree of suffering. 

 

Keywords: Police Work. Work Psychology. Subjectivity. Suffering.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral desse trabalho é compreender os tipos de sofrimento atribuídos à 

função de policial militar no estado da Bahia, a partir dos atendimentos do serviço psicológico 

no Departamento de Promoção Social (DPS) da Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA). 

Já os objetivos específicos podem ser assim sintetizados: 1. Investigar como as policiais 

militares do estado da Bahia usuárias do serviço de psicologia do DPS lidam com os 

sofrimentos atribuídos ao trabalho policial; 2. Identificar as repercussões dos sofrimentos 

sobre o trabalho policial; 3. Identificar as repercussões dos sofrimentos sobre a vida cotidiana 

das policiais. 

A pesquisa pretende responder a seguinte questão norteadora: Como as policiais 

militares que utilizam o Serviço Psicológico do Departamento de Promoção Social da Polícia 

Militar da Bahia atribuem significado aos seus sofrimentos e relacionam diretamente tais 

sintomas de sofrimento psíquico ao exercício das suas funções policiais. Para responder a essa 

questão usaremos os seguintes referenciais teóricos: Dejours (1992), para quem o sofrimento 

implica numa série de mecanismos de regulação. Esses mecanismos podem refletir em 

comportamentos diversos e também em adoecimento, em que, antes de tudo, se configura em 

um estado de luta do sujeito contra forças que o estão empurrando em direção à doença 

mental. Já Souza e outros (2012) destacam como fontes geradoras de sofrimento, o contexto 

de tensão, de medo, de estresse que se refletem nas relações conflituosas desses agentes de 

segurança com o sistema de Justiça e com o público a que atendem.  

Esta pesquisa pretende descrever as percepções, os sentimentos e os modos pelos 

quais as policiais militares usuárias do serviço de psicologia do DPS lidam com o sofrimento 

e suas interfaces com o trabalho policial. Os dados foram obtidos através de coletas de 

informações no DPS e por meio de entrevistas, respeitando os princípios éticos da corporação 

e do exercício da psicologia, assim como o código de ética em pesquisas com seres humanos. 

Os dados obtidos foram analisados em correspondência com cada objetivo dessa pesquisa. 

Metodologicamente, utilizou-se entrevistas em profundidade como método de coleta 

de dados. O instrumento utilizado nas entrevistas foi um roteiro de entrevistas (ver Apêndice 

A), com questões relativas à função e aos potenciais sofrimentos gerados por ela, de maneira 

espontânea e induzida. Essas entrevistas foram realizadas com policiais militares que utilizam 

o Serviço de Psicologia do DPS/PMBA. Foram consideradas as áreas distintas desses 

policiais, sejam elas: operacionais, administrativas; suas categorias: oficiais e praças; idade e 
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tempo de serviço na Polícia Militar do Estado da Bahia. Foi também esclarecido aos 

entrevistados o tema da pesquisa e posteriormente distribuídos os roteiros das entrevistas aos 

participantes. 

As entrevistas foram compostas por uma série de questões, por meio da elaboração de 

um roteiro, com perguntas destinadas a atingir os objetivos pretendidos na pesquisa. Esse 

roteiro foi aplicado individualmente, abordando assuntos relativos ao tema, respeitando a 

disponibilidade das policiais. As policiais escolheram o local, o dia e o horário para serem 

entrevistadas. Buscou-se usar estratégias que não colocassem em constrangimento as 

participantes, dando a real atenção ao local da entrevista, aos riscos de exposição e 

considerando o sigilo dos nomes, graus hierárquicos e relatos que excedessem ao interesse 

dessa pesquisa. Foram entrevistados nove policiais militares. 

Este estudo surgiu da necessidade de compreender os significados atribuídos por 

policiais militares usuárias do Serviço de Psicologia do Departamento de Promoção Social da 

PMBA ao sofrimento relativo à atribuição das suas funções de policial. Para Hayes e Smith 

(2005), o sofrimento não é simplesmente a forma com que os seres humanos lutam contra a 

dor psicológica: emoções, pensamentos difíceis, esperanças desagradáveis, suas necessidades 

e sensações não desejadas, vão além disso, pois, analisado enquanto fenômeno altamente 

complexo e verbal, tem a ver com os reflexos da história do indivíduo, já que são resultados 

de contingências filogenéticas, ontogenéticas e culturais.  

O sofrimento não é somente um sintoma caracterizado como uma dor mas pode ser 

caracterizado como sensações que muitas vezes não se percebe, ou seja, um fenômeno difícil 

de descrever, devido ao desprezo que existe em nossa cultura com relação a sua gravidade. O 

próprio policial muitas vezes passa por situações de sofrimento sem saber como elas se 

refletem no seu cotidiano ou em seu fazer diário. O sofrimento é capaz de alterar nosso 

comportamento. Exemplo disso são as alterações como: insônia, compulsão, nervosismo, 

alteração na voz e outras.  

A função profissional da policial militar é, por sua natureza, carregada de perigos, 

provenientes de situações diversas. Esses perigos perpassam suas atividades policiais, mas 

também atingem a sua vida cotidiana. As policiais são profissionais que convivem 

diretamente com fatores ligados à criminalidade. Tal convivência tem trazido condições de 

impotência e frustrações para esses agentes, principalmente para os que atuam nas ruas. 

Na minha atuação como psicóloga dentro da Organização da Polícia Militar do Estado 

da Bahia muitas vezes ouvi relatos de policiais militares cujo teor das falas indicava 

desconfortos diversos, tais como: falta de reconhecimento social da sua função; falta de 
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segurança no desenvolvimento das suas funções; medo constante da violência contra policiais 

e da violência promovida por policiais. 

Diante desse quadro, os relatos indicavam que as policiais não conseguiam se afastar 

das suas funções, mesmo quando estavam de folga, portanto fora do trabalho. Nas ocasiões de 

folga do trabalho, as policiais, geralmente, buscavam se manter informadas, tendo em vista a 

necessidade de se proteger de potenciais violências. Para a manutenção de uma informação de 

caráter defensivo, usavam, ainda que durante as folgas, equipamentos de comunicação que as 

mantinha conectadas com o que estava ocorrendo no trabalho policial, mantendo-as em estado 

de alerta permanente. 

O sofrimento policial se expressa em angústia, medo, irritabilidade, diminuição de 

afetividade, sensação de vazio, entre outros sinais. Os sintomas desses sofrimentos muitas 

vezes não são reconhecidos prontamente. São reconhecidos apenas em estágios avançados de 

desenvolvimento, quando comprometem a função do policial e tornam-se transtornos. Para o 

maior entendimento da questão do sofrimento do policial no exercício de sua função, é 

possível encontrar em Vygotsky (1934) pistas que apontam para os aspectos do 

funcionamento do pensamento. Para o autor, esses aspectos devem ser levados em 

consideração, pois a intensificação das relações, os aspectos afetivos emocionais, a dinâmica 

das manifestações e as formas de comunicação passam a ser pressupostos para o processo de 

construção e comportamentos. As policiais militares estão sujeitas a alterações 

comportamentais, a exemplo do transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), definido como 

um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas psíquicos, 

físicos e emocionais. 

Sem risco de reducionismos ou simplismos, é possível dizer, do ponto de vista de uma 

profissional de psicologia voltada ao atendimento psicológico de policiais militares no estado 

da Bahia, que os sofrimentos, em diversos tipos e níveis, estão presentes no cotidiano 

funcional das policiais militares. Esses sofrimentos que acometem as policiais geralmente 

produzem diversos prejuízos não só a saúde psíquica como também, consequentemente, em 

suas funções policiais, além de repercutir em diversos outros âmbitos de sua vida, tais como: 

na família, no lazer e nas relações interpessoais. 

Para entender os sofrimentos que acometem as policiais militares não é possível 

descartar as influências da cultura em que essas profissionais estão inseridas. Segundo 

Rodrigues (2010), a cultura organizacional é compreendida através de um conjunto de 

valores, crenças e princípios que caracterizam o ambiente físico de uma empresa, estrutura, 

sistema, missão, formas de recrutamento, socialização e recompensa que medeiam as 
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atividades produtivas, a maneira de vestir das pessoas, as posturas assumidas por esses 

sujeitos em seus comportamentos, suas relações internas e externas, suas formas de viver, a 

linguagem adotada no cotidiano, das atividades que se entrelaçam nas ações e acabam 

fazendo parte do todo. O autor chama a atenção para compreender o quanto a cultura 

organizacional carrega consigo uma concepção ideológica, subjetiva, que auxilia na produção 

da mentalidade humana (RODRIGUES, 2010). 

Para entender a cultura organizacional em que estão inseridos as policiais militares, é 

necessário entender a instituição Polícia Militar da Bahia (PMBA), que foi criada em 17 de 

fevereiro de 1825 por uma ordem do Imperador D. Pedro I, com o objetivo de promover 

tranquilidade e segurança na então Cidade da Bahia, incumbindo o dever da conservação e 

estabilidade da população. Hoje, trata-se de uma força auxiliar e reserva do Exército 

Brasileiro, cuja história vem carregada de rituais, símbolos e valores. C. Santos (2006, p. 128) 

sinaliza que é necessário: 

 

[...] a instituição empreender esforços no sentido de trabalhar as 

possibilidades de mudança de cultura, favorecendo a revisão de suas 

políticas de atenção ao trabalhador, criando espaços para viabilizar a 

expressão de demandas, de resgate da auto-estima, do 

reconhecimento, do papel relevante que esta categoria profissional 

tem para a sociedade, favorecendo a re-significação do trabalho da 

policial militar. 

 

De certa maneira, a cultura organizacional fragiliza o policial, pois, como lembra Silva 

(2009), o policial quando passa por perigo coloca-se diante de um paradoxo: não cabe a ele 

pedir socorro, mas socorrer. Por isso, torna-se ainda mais vulnerável a manutenção do 

sofrimento psíquico que vive. Esta pesquisa se insere justamente em um local em que os 

policiais deveriam buscar ajuda: o Departamento de Promoção Social da Polícia Militar do 

Estado da Bahia. Esse é um setor voltado aos policiais e seus dependentes, no sentido da 

promoção de ajudas diversas, inclusive para suas questões emocionais dentro do Serviço de 

Psicologia, onde a autora deste estudo atua. 

Estudos como este, sobre os sofrimentos das policiais no exercício de suas funções, 

segundo Silva (2009), já vem sendo realizados no Brasil desde os anos 2000. Entretanto, 

ainda há pouco interesse da comunidade acadêmica sobre o tema. Atualmente, alguns 

pesquisadores debruçaram-se com mais ênfase na questão da saúde mental dos profissionais 

de segurança pública, já que estes profissionais, por estarem em contato direto com a 

população em suas ações, têm maior potencial de desenvolver problemas de ordem psíquica, 
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decorrentes das suas atividades profissionais. É preciso refletir sobre a subjetividade dos 

policiais militares, principalmente devido ao fato desses profissionais também serem sujeitos 

vitimizados pela violência que combatem. 

O interesse deste estudo partiu de uma profissional inserida no Departamento de 

Promoção Social da PMBA há cinco anos. Nesse tempo de atuação profissional, 

presenciamos a chegada de policiais militares, em diversos níveis hierárquicos e postos de 

serviço, para o atendimento psicológico. Dessa experiência, nasceu o interesse em investigar 

como as policiais militares que utilizam o Serviço Psicológico do DPS/PMBA significam o 

sofrimento e suas interfaces com o trabalho policial e como esses sofrimentos se manifestam.  

Para Sales (2013), um dos problemas de adoecimento e sofrimento das policiais está 

baseado também em violências simbólicas, provenientes da cultura organizacional, que 

impactam os sujeitos, provocando sofrimento capaz de gerar mudanças comportamentais e 

transtornos. O assédio moral, a humilhação, a falta de reconhecimento profissional, o abuso 

de autoridade, as punições, tudo isso pode gerar frustrações, tristezas, estresse e outros 

sintomas relacionados ao sofrimento. É importante saber como esses policiais sentem e 

atribuem os significados a esses sofrimentos. 

Outro aspecto que evidência a importância deste estudo é que a atividade laboral 

dessas policiais militares, capaz de produzir sofrimentos, deve ser analisada considerando os 

contextos sociais em que as policiais estão inseridas. Alguns psicólogos behavioristas 

afirmam que o contexto do indivíduo é cunhado de termos ―resposta‖ e ―estímulo‖ que 

interagem com o sujeito em suas variáveis ambientais. Isso significa que o homem é estudado 

a partir de sua interação com o ambiente e que também é tido como produtor e produto dessas 

mesmas interações.  

O entendimento comum de Souza e outros (2012) é que os constantes riscos a que as 

policiais militares estão sujeitas em função do exercício de sua profissão levam-nas 

geralmente ao sofrimento psíquico, gerado também pelo medo de serem reconhecidas como 

policiais militares pela sociedade em geral e até pela comunidade onde vivem. Há exemplos 

de policiais militares que, por causa do medo de serem reconhecidos como agentes de 

segurança pública, são capazes de não frequentarem determinados lugares que desejam estar, 

e quando frequentam são carregados de tensões e alertas, que geram sofrimentos diversos.  

Para Silva (2009), o policial sofre por ser vítima da violência, seja trabalhando na rua, 

seja por meio da cultura de sua organização, seja quando esconde seu uniforme para que seus 

vizinhos não descubram sua profissão. Também, e por muitas vezes, as policiais militares são 

obrigadas, pela profissão, a estar sempre disponíveis para as necessidades de segurança do 
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Estado, mesmo que isso implique em sacrifício de finais de semana em família, feriados ou 

férias. Todos esses aspectos devem ser considerados para se entender os níveis e as tipologias 

de sofrimentos psíquicos a que estão sujeitas as policiais militares. Para Farias (2000), a 

cultura organizacional da qual o policial militar faz parte aumenta os sofrimentos relativos ao 

trabalho, em seus vários aspectos. 

Para favorecer a análise pretendida, este trabalho está organizado da seguinte maneira: 

a primeira parte discute-se o trabalho da policial militar, voltada para a história da instituição 

PMBA, a escolha da carreira policial, formação, a escolha do local de trabalho, o trabalho 

após preparo policial e as ocorrências da função que podem afetar as policiais; na segunda 

parte, aponta para a subjetividade e sofrimento no trabalho policial, abrangendo os diferentes 

recortes de gênero da função policial, as policiais como insensíveis e duras: um mito, outras 

habilidades e competências das policiais, o que elas sofrem no trabalho, a carga horária, 

vitimização e os principais sintomas e problemas que chegam ao serviço de psicologia da 

PMBA. Para finalização do trabalho, foram consideradas as atribuições de significados no 

sofrimento funcional, trazida pelas entrevistadas, destacando-se as discussões e análise da 

pesquisa com apresentações das seguintes categorias: a escolha da profissão; satisfação e 

insatisfação no trabalho policial; os desafios e sofrimentos no exercício da atividade policial-

militar; o que faz a policial militar ao passar por sofrimentos no trabalho; a preparação para a 

atividade policial-militar; a chegada dessas policiais ao Serviço de Psicologia do DPS; a 

redução dos impactos geradores de sofrimento no trabalho policial. 
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2 O TRABALHO DA POLICIAL 

 

2.1 A INSTITUIÇÃO 

 

A Polícia Militar da Bahia atua hoje, primordialmente, no policiamento ostensivo 

(PO), em sua modalidade a pé – em que são colocados dois ou mais policiais uniformizados 

nos locais específicos –, e o policiamento de radiopatrulhamento, que é feito através de 

viaturas padronizadas, ambas as modalidades com a finalidade de preservarem a Ordem 

Pública. Sua ação é, tipicamente, preventiva, ou seja, atua no sentido de evitar que ocorra o 

delito. Para tanto, sua ostensividade caracteriza-se por ações de fiscalização de polícia sobre 

matéria de ordem pública, em que o policial é de imediato identificado, quer pela farda, quer 

pelo armamento, equipamento ou viatura. 

A organização da Polícia Militar se dá pela divisão de responsabilidade hierárquica, 

que vai desde o comandante ao subordinado hierárquico, respeitando também a antiguidade 

de tempo na Corporação. O quadro de oficiais é assim composto: coronel PM, tenente-coronel 

PM, major PM, capitão PM e 1º tenente PM. E os que estão no quadro de praças que são: 

subtenente PM, 1º sargento PM, cabo PM e soldado 1ª classe PM.  

Além dos policiamentos específicos, citados acima, são diversas as formas pelas quais 

a Polícia Militar da Bahia presta o seu serviço à comunidade baiana: o policiamento de 

guarda, policiamento rodoviário, policiamento com cães, rondas ostensivas tático móvel, 

rondas especiais (Ronda Maria da Penha, Ronda Escolar, etc.), radiopatrulhamento tático, 

policiamento montado, policiamento aéreo, policiamento com bicicletas, combate a incêndios, 

salvamentos e outros que são criados a partir da necessidade de cada local. 

 

2.2 A ESCOLHA DA CARREIRA 

 

A falta de emprego e a busca de estabilidade têm levado a maioria dos jovens à 

procura de concursos públicos, principalmente no estado da Bahia. Um fator motivador é a 

quantidade de vagas disponibilizada pelos concursos da Polícia Militar da Bahia, sejam para 

praças ou para oficiais. Além de tudo, há grande possibilidade de convocação dos candidatos, 

mediante avaliações e seleções, de acordo os critérios exigidos nos editais. A escolha pela 

profissão policial-militar vem por interesses diversos, e muitas vezes para aqueles que entram 

a visão não é a mesma para os que estão fora. São surpreendidos com as regras, treinamentos 
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durante os cursos, escalas de trabalhos, transferências de unidades, mudanças de grupos e 

horários, premiações diferenciadas, condições financeiras que variam de acordo as 

hierarquias. Para Bock (2002), a possibilidade de escolha do sujeito é limitada, pois ele 

escolhe e, ao mesmo tempo, não escolhe sua profissão. Essa escolha depende da classe social 

a qual o sujeito pertence e este fator lhe dará mais ou menos liberdade de escolha. A maioria 

das policiais, principalmente as praças, não cursam o ensino superior e vem de classe baixa e 

média. Hoje algumas delas vêm demonstrando interesse por motivo próprio ou pelos projetos 

oferecidos em parceria da Polícia Militar e as escolas de ensino superior. 

Para o ingresso na PMBA, é exigido preparo físico e intelectual, em que os candidatos 

selecionados após avaliação teórica passam por testes físico e psicológico. Quem escolhe 

seguir uma carreira militar precisa ter em mente das habilidades exigidas, que vai desde 

equilíbrio emocional, capacidade de relacionamento, condicionamento físico para 

treinamentos diários, até saber lidar com hierarquia e muita disciplina.  

O estudo de C. Santos (2006), sobre o interesse pelas relações do indivíduo com as 

organizações, aborda que a opção pela carreira militar vem sendo motivada 

preponderantemente por aspectos financeiros em detrimento de outros fatores, como a 

identificação com a atividade policial. Tal fato pode potencializar, ainda mais, sofrimentos no 

exercício da função. 

Diante da escolha feita, é considerado o significado do trabalho para esse individuo e o 

sentido dessa escolha. Para Hackman e Oldhan (1975 apud NUNES, 2012), o trabalho que 

tem sentido é importante, útil e legítimo para aquele que o realiza. Hoje, a escolha 

profissional tornou-se mais difícil, devido a questões internas e pressões naturais externas, 

que podem fazer com que a atitude seja tomada inadequadamente, priorizando as questões 

financeiras. Valore (2008, p. 66) afirma que: 

 

Embora habitualmente associado à adolescência, o ato de decidir a 

respeito de uma ocupação profissional constitui momento de crise em 

qualquer época da vida, pois não se trata apenas de executar novas 

tarefas e sim, de apropriar-se de uma nova identidade profissional; 

portanto, mais urgente do que a questão ―O que quero fazer?‖, surge a 

questão ―Quem quero ser daqui em diante?‖. 

 

A escolha da função de policial já pode acarretar uma crise de identidade profissional. 

Escolhida por ser estável, com bom nível de progressão interna e salário considerado acima da 

faixa do mercado provado, a função policial pode não se adequar aos interesses, habilidades e 

competências de muitos que se tornam policiais. O crescente número de exigências que o 
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mercado faz, impulsiona alguns a tomarem decisões que, ao ingressarem em uma determinada 

empresa ou organização, podem superar e outros correm o risco de serem paralisados e 

sofrerem com suas opções, encarando-as como grande obstáculo, com elevada carga de 

estresse, inseguranças, medos e ansiedade.  

 

2.3 A FORMAÇÃO 

 

O processo de formação para ser um policial militar, disponibiliza aos candidatos os 

conhecimentos julgados imprescindíveis para o desempenho de sua atividade cotidiana. Na 

Polícia Militar da Bahia, as instruções envolviam apenas assuntos mínimos: noções policiais e 

princípio de hierarquia e disciplina. Posteriormente, houve a necessidade da criação de um 

estabelecimento de ensino, formativo, fazendo com que as aulas se estendessem até outras 

praças, promovendo, assim, a regularidade dos Cursos de Formação. Tais cursos passaram a 

formar não só soldados, cabos e sargentos mas também oficiais, para um melhor desempenho 

nas instruções e na administração.  

O acesso ao quadro de oficiais policiais militares se dá por meio de vestibular anual 

realizado em convênio com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que promove o 

processo seletivo que visa a selecionar candidatos aptos para serem considerados Alunos-a-

Oficiais do Curso de Formação de Oficiais (CFO). O curso tem duração de três anos, e mais 

seis meses, no mínimo, de estágio. Os Cursos de Formação de Soldados e graduados têm, em 

média, um ano de formação, sendo parte do curso composto por disciplinas teóricas e parte 

por disciplinas práticas. A maioria dos instrutores são policiais militares.  

Para o ingresso a esses cursos de formação, o candidato precisa ser brasileiro nato ou 

naturalizado, ter o mínimo de 18 (dezoito) e o máximo de 30 (trinta) anos de idade completos, 

comprovado por meio de documento de identidade atualizado, possuir o curso de ensino 

médio completo (antigo 2º grau), possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo 

masculino e de 1,55 m para candidatas do sexo feminino. Além dessas categorias, também ter 

aptidão física e mental comprovada mediante exame médico-odontológico, testes físicos e 

exames psicológicos, conforme Portarias n.º 050-CG/08 e n.º 064-CG/11. 

Para serem aptos ao serviço, é considerada a boa preparação física, a obediência aos 

seus superiores hierárquicos, mesmo que sejam ordens para executarem atividades na 

companhia de outros ou não e ter um bom rendimento nas disciplinas passadas pela gestão do 

curso. O equilíbrio também é necessário para que se atinja o resultado desejado na formação 

policial, seja para qualquer hierarquia. Segundo A. Santos (2013), essa preocupação com o 
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equilíbrio na formação e seu preparo para as atividades em campo objetivam prevenir a fadiga 

e capacitar esses policiais a permanecerem acordados, alertas e atentos por mais tempo sem 

sofrer cansaço físico ou mental. A autora relata que algumas pesquisas já vêm sendo feitas em 

outros países, cujo objetivo é expandir a capacidade cognitiva do policial para que ele possa 

tomar mais decisões ao mesmo tempo, com maior rapidez e com menor possibilidade de erro. 

Nota-se a preocupação de bons resultados sem considerar os efeitos que poderão causar no ser 

humano em termos de saúde física e também em termos comportamentais. 

 

2.4 AS ESCOLHAS INSTITUCIONAIS 

 

Outra realidade importante é a disponibilidade que esses policiais precisam ter para a 

mudança de unidades e locais, pois quem presta um concurso para um local não 

necessariamente ficará nele para sempre, havendo, muitas vezes, transferência desses policiais 

para outras unidades que precisam passar por processo de adaptação. Muitos desses policiais 

não escolhem a unidade que querem trabalhar, ficando disponíveis para qualquer que seja o 

remanejamento feito pela posição hierárquica. Sejam eles praças ou oficiais, são selecionados 

pela equipe gestora da instituição de formação, que irá distribuí-los em suas diversas áreas de 

serviço, que vai desde as atividades administrativas até as operacionais. Nesse caso, essa 

decisão precisa ser pensada e estudada desde a escolha da profissão, como também em que 

unidades esses policiais irão desempenhar suas funções, diminuindo alguns desconfortos em 

suas ações, existindo um olhar atento à distância entre residência e instituição, evitando os 

riscos que lhe possa ocasionar nesse trajeto, desde o estresse até situações de risco de 

violência. Todos esses são fatores que precisam ser considerados, até porque exercer 

determinada função em determinado lugar requer uma escolha profissional em que o 

indivíduo se identifique e consiga se inserir perfeitamente no meio ambiente do trabalho, sem 

perder sua motivação, autonomia, liberdade e independência.  

 

2.5 O TRABALHO APÓS A FORMAÇÃO 

 

A natureza do trabalho policial é complexa, uma vez que o policial deve buscar atuar 

na resolução de diversos problemas. Para esses policiais, a sensação após a formação é que 

tudo será resolvido sem ter que reagir ou usar ações que lhe sejam indesejáveis, porém são 

surpreendidos com ocorrências diversas e com sujeitos e grupos de criminosos que não lhe 

permitem o direito de escolher a maneira como poderá atuar, agindo através do uso da força e 
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até mesmo combatendo determinado indivíduo ou grupo. Muitos policiais relatam que é uma 

questão de sobrevivência quando são recebidos de maneira violenta pelos criminosos. 

Exemplo disso são as grandes violências entre grupos rivais, roubos a mão armada, entre 

outras situações violentas.  

Para Basílio (2009), os contextos de trabalho desses policiais ampliam emergindo 

complexidade que deve ser considerada desde o processo de formação, abrangendo 

conhecimentos de ordem jurídica, social e psicológica, inerentes à atividade policial. Até 

porque esses agentes precisam de constante avaliação diante de cada ocorrência passada, 

existindo, assim, a possibilidade de fala e acesso as questões emocionais. 

Para aqueles que, após passarem pelo Curso de Formação de Oficiais, são promovidos 

a 1º tenente PM, existe a função primária de comandar um pelotão de policiais militares, mas, 

segundo Albuquerque, Neves e Rocha (2010), é muito comum o acúmulo de funções e a 

diversidade de papéis que eles podem desempenhar ao mesmo tempo. Esses autores citam que 

é possível que um tenente PM acumule o serviço operacional com uma função administrativa 

(ex.: Comissão de Licitação) e com uma apuração de algum tipo de feito investigatório (ex.: 

Inquérito Policial Militar ou processo disciplinar) com toda a diversidade que rodeia esses 

papéis (ALBUQUERQUE; NEVES; ROCHA, 2010). 

Tem-se na Polícia Militar da Bahia auxiliares e líderes em diversas unidades: 

instituições operacionais, unidades de ensino (ex.: Colégio da Polícia Militar), unidades de 

saúde (Hospital da Polícia Militar da Bahia) e instituições religiosas (capelanias, por 

exemplo), sendo diversos os papéis atribuídos para aqueles que ingressam na Polícia Militar 

da Bahia. Para as policiais, soldados, cabos e sargentos PM, que atuam no serviço 

operacional, e por isso estão sempre em ―linha de frente‖, isto é, estão próximas a ocorrências, 

é preciso estar preparadas para agirem com resultados que não venham ―manchar‖ a 

Instituição, os chamados ―erros policiais‖.  

Os erros policiais são aqueles que, na tentativa de solução de um problema, as 

policiais podem cometer, gerando fatalidades, algumas inclusive consideradas crimes, por 

exemplo quando atingem inocentes, como crianças. Esses erros são muitas vezes criticados 

pela mídia e pela sociedade, sendo que muitas policiais, após julgadas, acabam expulsas da 

corporação. 

A falta de reconhecimento da sociedade em relação às policiais militares pode 

acarretar em diversos fatores, como insatisfação e outros significados para essas policiais. Isso 

pode produzir reflexos tanto no ambiente de trabalho como nas relações sociais, sejam elas de 

ordem familiar ou não. Para alguns especialistas da teoria motivacional do trabalho, os fatores 
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de satisfação devem ser considerados, pois estão relacionados com a natureza da função que a 

pessoa executa. 

 

2.6 AS OCORRÊNCIAS DA FUNÇÃO QUE PODEM AFETAR AS POLICIAIS 

 

As ocorrências da função são amplas e complexas, o policial se envolve em situações 

com as quais ele precisa ter um equilíbrio emocional para poder resolver o problema que está 

em sua frente, isso envolvendo uma mistura de sentimentos e significados, tais como: 

conceitos, tensões e outros no qual o policial está envolvido. A ação do policial, muitas vezes, 

tem que ser em fração de segundos, pois muitos problemas precisam de solução estratégica e 

rápida. Não existe uma receita ou regra para cada problema, pois cada caso é único, mesmo 

quando são semelhantes àquelas ocorrências que existiram antes, já que envolvem pessoas 

diferentes e até mesmo locais diferentes, isso sem considerar o estado do policial no 

momento, que também deve ser ponderado, como já foi dito (carga de estresse, cansaço, etc.).  

Os tipos de ocorrências são diversos, envolvendo situações simples até as mais 

complexas, sejam elas de cunho individual ou grupal. As atividades desenvolvidas nas 

ocorrências policiais vão desde os crimes em andamento, como brigas domésticas e roubos, 

até casos de crianças perdidas, acidentes de automóvel, pessoas suspeitas, supostos 

arrombamentos, distúrbios mentais, mortes não naturais, dentre outros. Todas as ocorrências 

geram tensões para o policial que está envolvido em solucionar o problema. Essas tensões são 

diversas: o medo de morrer, as frustrações de ocorrências anteriores que não foram bem 

sucedidas – ou até mesmo as que foram, mas não gostaria de passar novamente –, as 

insatisfações – sejam elas institucionais ou não –, as questões de relacionamentos conjugais e 

também os significados e conceitos daquilo que se tem para resolver.  

Nas funções de patrulhamento, há uma diferenciação em que uma patrulha, isto é, um 

grupo de policiais militares, podem se tornar mais especializados que outros, os chamados 

―táticos moveis especiais‖, sendo que estes se destacam nas ocorrências tidas como 

específicas ou mais graves, encarando, assim, a violência mais de perto do que outros grupos 

de policiais.  

Para Souza (2013), os policiais não acreditam mais nas instituições, veem-se em 

constante guerra com os denominados agressores da sociedade, e cada dia de serviço é um dia 

de batalha. Podendo, em determinado momento, serem dominados por revolta ou buscarem 

fazer justiça com as próprias mãos, confundindo justiça com vingança, e esse sentimento 

nortear suas ações. 
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3 SUBJETIVIDADE E SOFRIMENTO NO TRABALHO POLICIAL 

 

3.1 OS DIFERENCIAIS DE RECORTES DE GÊNERO DA FUNÇÃO POLICIAL 

 

Para exercer a função policial, não se separam os gêneros, pois, para a instituição 

militar, independentemente de sexo, a função é a mesma. Porém, no decorrer do exercício 

policial, pode-se observar as diferenças nas atividades e também nas interpretações referentes 

ao sexo feminino e masculino. No Brasil, em alguns setores, o trabalho feminino ainda não é 

tão aceito como o é para o público masculino, e isso não é diferente dentro da Polícia Militar, 

em que há algumas áreas que as mulheres ainda encontram dificuldades de inserção ou de 

ascensão na carreira, pois o tratamento dado ao homem, muitas vezes, não é igual ao da 

mulher.  

Na história da cultura brasileira, as mulheres não eram preparadas para sair de casa, 

muito menos para trabalhar, mas eram educadas principalmente para cuidar dos afazeres 

domésticos, existindo pouco tempo que elas avançaram no mercado de trabalho. Na Polícia 

Militar, as vagas para inserção das mulheres, passaram a existir no ano de 1989, com um 

número bem menor que a dos homens. Hoje ainda existe uma diferença muito grande em 

relação à quantidade de vagas, havendo ainda muito mais vagas para homens do que para 

mulheres. 

 As policiais femininas, dentro e fora da Corporação, são ainda consideradas ―frágeis‖, 

passando por treinamentos que, ao mesmo tempo em que precisam deixar de lado a 

sensibilidade feminina, fazem com que se deparem com muitas coisas que se contrariam, 

quando são poupadas, por exemplo, das atividades consideradas mais operacionais. Para a 

Instituição, não é permitido, em uma mesma patrulha, um número maior de mulheres; e no 

policiamento a pé, que geralmente é executado por dois policiais, elas não podem ficar 

sozinhas, sem a presença de um policial do sexo oposto. Até hoje, a atuação dessas policiais 

na rua criam dúvidas entre a população, que muitas vezes as interroga, como se duvidasse de 

que elas são capazes de exercer tal função: ―você já prendeu alguém?‖, ―já pegou em uma 

arma de fogo?‖. Isso demonstra um descrédito com o exercício policial feminino e, ao mesmo 

tempo, por entender suas fragilidades dentro da própria função, existe um olhar diferenciado, 

como já foi citado anteriormente, gerando a necessidade de rever os conceitos e também a 

subjetividade de cada policial, independentemente do gênero.  
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Para Cappelle e Melo (2010), a Polícia Militar é analisada como um espaço 

organizacional de interação social, podendo ser considerada uma espécie de gueto masculino, 

e por isso a inserção de mulheres na organização, principalmente no oficialato, tem ocorrido, 

predominantemente, em funções administrativas e de relações públicas, tidas como 

atividades-meio da Polícia, e não atividades-fim, percebendo-se uma maior dificuldade de 

inserção daquelas policiais que optam por seguir carreira no policiamento operacional. 

Também é observado que as vagas dos concursos para ingresso na Polícia Militar tem uma 

quantidade bem menor para o público feminino, chegando a ser 10% do número de vagas para 

o público masculino. 

Bourdieu (2002) expõe que a dominação masculina está presente em todas as 

sociedades e legitima-se no fato de que todas essas sociedades se constituem de uma 

perspectiva em que se valoriza o ponto de vista masculino, pressupondo e prescrevendo a 

dominação do princípio masculino (ativo) sobre o princípio feminino (passivo). Sendo assim, 

o ambiente policial-militar historicamente foi dominado pelo gênero masculino, e com a 

inserção do gênero feminino houve uma transformação em seu contexto, que foi de 

humanização. Isso porque começa a existir o espaço de sensibilidade humana quando suas 

limitações são respeitadas, existindo um olhar diferenciado para o gênero feminino, 

principalmente quando se trata da maternidade da mulher, uma vez que, nesse período, elas 

precisam de mais cuidados, e as atividades operacionais precisariam de esforço físico e 

também muito tempo se movimentando, seja a pé ou em viaturas, o que expressa a presença 

de singularidades dentro da corporação e também no mercado de trabalho. 

Elas, as policiais, por sua vez, precisam superar seus sentimentos de dores, 

dificuldades emocionais e físicas. O comportamento do homem diferencia-se da mulher desde 

os antepassados, que sempre repassaram a figura masculina como sendo forte e capaz de 

superar tudo, sem haver espaço para suas fragilidades. Dentro da Corporação não é diferente, 

muitos deles já entram carregados de conceitos e valores culturais que a todo o momento são 

demonstrados através de posturas, linguagens e ações que transmitem características de 

durões, insensíveis e cheios de superações psicológicas e físicas. Fazendo com que ocultem 

sensações através de comportamentos que passam despercebidos por ele e pelos próprios 

colegas, amigos e familiares, podendo, assim, lidarem sozinhos com suas dificuldades, 

existindo aquelas que muitas vezes desencadeiam-se em sofrimentos graves, que são 

transformados silenciosamente em dores, angústias, doenças e ações desagradáveis a si 

próprio e a outrem.   
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É preciso haver um espaço de escuta em que as policiais relatem suas dificuldades 

com o trabalho policial, as sensações vividas por elas em seu exercício, que seja capaz de 

reduzir os comportamentos de ocultarem suas fragilidades e sensações internas, evitando 

estranheza ao falarem, piadas, constrangimentos, afastamento dos colegas, tristezas e 

impotência diante de qualquer situação desagradável. Para as mulheres é mais comum falar de 

suas sensações de medo e dificuldades relacionadas ao trabalho policial, pois são mais 

acolhidas e compreendidas, refletindo, assim, na procura de ajuda nos serviços de assistência 

psicológica e de saúde em todo país.  

 

3.2 AS POLICIAIS COMO INSENSÍVEIS, DURAS: UM MITO 

 

Ao entrarem na Instituição Militar, muitos já vêm cheios de conceitos e mitos do que é 

ser um policial. As tradições e os ensinamentos antigos que repassam de geração a geração, 

muitas vezes, não vem sendo questionados, e sim reproduzidos por aqueles que entram na 

Corporação, legitimando cada vez mais o papel dos policiais como pessoas frias, impiedosas e 

incapazes de terem sensibilidade humana, o que reflete nas suas atuações e nas relações 

interpessoais. Ainda existem aqueles que se comportam como se tivessem ―poderes 

sobrenaturais‖, enfrentando situações que muitas vezes levam a fatores de risco e morte. Em 

suas folgas, existem policiais que carregam para seu ambiente familiar e social o mesmo 

comportamento quando estão no trabalho, sem diferenciar os demais papéis de acordo o 

momento e o local que estiver inserido.   

Para Souza (2013), os policiais evocam para si poderes que outras pessoas não 

possuem e, como heróis anônimos, buscam fazer justiça com suas próprias mãos de acordo 

com critérios por eles estabelecidos. Podendo, assim, assumir atribuições diversas que 

norteiam suas ações.  

A lenda do ―heroísmo‖ é também um conceito herdado dentro da cultura policial em 

que eles são vistos como o super-herói e que nada de mal pode lhes acontecer, pois o policial 

é o ―dono do poder‖, tudo isso legitimado através do uso da força e até mesmo de abusos no 

exercício policial. A linguagem entre eles dentro da Corporação traz características desses 

conceitos e mitos, por exemplo: ―o policial é superior ao tempo‖; ―manda quem pode e 

obedece quem tem juízo‖. Isso repercute em sua personalidade e em seu comportamento, que 

fortalece cada vez mais esse tipo de conceito. Pois o fato de ser um policial militar não quer 

dizer que seja outra espécie de humano, ou até mesmo que venha ser ―imortal‖ ou insensível, 
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devendo conhecer a real história da instituição para saber o que é verdade e o que venha ser 

mito, desmistificando tudo o que é fantasia no exercício da profissão policial-militar.  

 

3.3 OUTRAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DAS POLICIAIS 

 

Os integrantes da Polícia Militar, como seres humanos, trazem habilidades e 

competências próprias que não estão relacionadas com a atividade policial, mas que são 

legitimadas pela Instituição. As atuações de policiais ocorrem em diversas áreas, como 

enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e outras 

atividades que integram projetos e programas de saúde, sociais e de prevenção da violência. 

Essas funções e habilidades vêm crescendo dentro e fora da Corporação, favorecendo ações 

que trazem um grande benefício para toda a sociedade, como também para as policiais e seus 

familiares. Existindo, assim, um processo de humanização, cidadania e de valorização 

profissional, voltado para a autoestima e o reconhecimento individual, fortalecendo um olhar 

diferenciado para a subjetividade do cidadão policial militar. 

Uma das ações sociais é feita através do Programa Educacional de Resistência as 

Drogas e Violências (PROERD), em que as policiais deslocam para as unidades educacionais, 

ministrando palestras sobre os efeitos do álcool e outras drogas, prevenindo crianças e 

adolescentes do perigo que elas trazem à saúde e à sociedade.  

O Serviço de psicologia na Polícia Militar do Estado da Bahia, desde 1973, vem 

também se destacando com suas ações voltadas para as avaliações e assistencialismo a 

policiais militares. Em 19 junho de 2001, foi implantada a Unidade de Assistência Psicológica 

da PMBA, consoante Decreto n.º 7.796, de 28 de abril de 2000, que trata da Organização 

Estrutural e Funcional da Polícia Militar do Estado da Bahia. Até 2014, o serviço de atenção 

psicológica era destinado às policiais através da Seção de Valorização Pessoal (SEVAP), que 

pertencia ao Departamento de Pessoal da PMBA. Em 2015, foi criado o Departamento de 

Promoção Social (DPS), ao qual o serviço de psicologia é subordinado, desenvolvendo 

atendimento psicoterápico e prestando diversos serviços de cuidado à saúde, prevenção às 

doenças ocupacionais, promovendo espaço de fala e escuta individual e grupal, visitas 

hospitalares, visitas domiciliares e palestras com temas relacionados às demandas que surgem 

no exercício policial, como:  autocuidado, autoconhecimento e prevenção ao suicídio, entre 

outras.  
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3.4 DO QUE SOFREM AS POLICIAIS NO TRABALHO 

 

O trabalho policial constantemente expõe o profissional a desafios e perigos, que vai 

desde um desgaste físico, mental, emocional até mesmo a morte. Pela sua natureza, a 

atividade policial faz com que as policiais presenciem e convivam com a violência 

diariamente, correndo o risco de matar ou morrer. Determinados tipos de ocorrências, como 

rivalidades de gangues de ruas, disparos de armas de fogo entre criminosos e policias, trazem 

uma carga de estresse muito grande, medo e tensão a todo instante, em que esses agentes 

passam por alterações diversas que até mesmo transformam suas decisões, sejam elas em 

ocorrências simples, mas que podem se tornarem difíceis de solucionar, gerando uma atitude 

ou força desnecessária diante de tais fatos. Muitos desses policiais, após determinadas ações 

que são consideradas ―erro policial‖, são julgados, e às vezes considerados culpados, trazendo 

revolta para quem passa por essa situação, como também para aqueles que fazem parte do 

efetivo, ou seja, o restante da Corporação. Também podem passar por transformações na sua 

forma de ver o trabalho, tendo-o como insatisfatório ou desumano, partindo de um 

pressuposto de injustiça sofrida pela Instituição, pela sociedade e por todos que estejam em 

sua volta.  

Ao passarem por ocorrências em que as policiais são vítimas da violência ou 

testemunhar atos violentos, pode tudo isso ser representado como uma ameaça à sua própria 

vida ou à vida de terceiros, o que causa sensação de dor e sofrimento, fazendo com que se 

desliguem totalmente das emoções, sejam elas relacionadas a si própria ou àqueles que estão 

em sua volta. Muitas se afastam das pessoas pelas quais têm um vínculo afetivo, como 

familiares, amigos e até mesmo colegas de trabalhos; outras, passam a fazer uso excessivo de 

substancias psicoativas, como álcool ou outras drogas.  

Acontecem no exercício policial muitos acidentes com viaturas ou disparos com armas 

de fogo que deixam lesões gravíssimas, como: perda total dos movimentos inferiores e/ou 

superiores, lesão medular, problema neurológico, distúrbios psicológicos (como a depressão) 

e traumas irreversíveis, que afastam os que são comprometidos por eles da sua atividade 

operacional. Esses fatores fazem com que aqueles que, mesmo sem sofrerem algum dano na 

ocorrência de trabalho, só presenciarem ou souberam do ocorrido fiquem com sensações de 

desconforto ou insatisfação por não poderem fazer nada pelo colega que foi comprometido 

por tais fatalidades.  

Tanto para as policiais que passam por esses tipos de ocorrências como para aquelas 

que estão presentes durante a situação, ou que têm algum vínculo com quem passou por ela, 
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como familiares ou colegas próximos, todos precisam ser avaliados por profissionais 

qualificados. 

 

3.5 A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO 

 

Na PMBA, a carga horária é de, no mínimo, 180 horas mensais, e há vários tipos de 

escalas em que essas horas não são definitivas, mas elas podem ser acrescentadas de acordo a 

necessidade do serviço em que esses agentes podem ser convocados para as atividades extras, 

a fim de manter a tranquilidade e a ordem no Estado. Esses policiais, mesmo de folga ou em 

afastamento de férias, têm que ficar à disposição dos seus comandantes a qualquer momento e 

em qualquer hora do dia para casos de necessidade. As escalas para o cumprimento da carga 

horária mensal variam entre 8, 12 e 24 horas por dia, que são distribuídas entre os agentes de 

acordo com a sua função. Muitos desses policiais militares terminam ingressando em outras 

atividades para complementar o salário atribuído pelo Estado, aumentando mais ainda sua 

carga horária de trabalho. Com isso, sem terem um horário adequado para descansar, vivem 

em um círculo vicioso: mal alimentados, não dormem direito, estão sujeitos a várias doenças 

cardiovasculares, apresentam alterações de peso, afastam-se do convívio familiar, pois 

conciliar a carga horária de trabalho com lazer e outros afazeres considerados agradáveis 

torna-se cada vez mais difícil de ser alcançado, por falta de tempo e disposição desses 

sujeitos, fora o comprometimento que pode causar nas suas ações como policial militar.  

Segundo Minayo, Souza e Constantino (2007): 

  

[...] as cargas horárias excessivas, o número insuficiente de profissionais e os 

salários inadequados ao risco e à importância da missão são elementos que 

contribuem para a baixa produtividade. O fato de mais da metade da 

corporação ter dupla vinculação de ocupação constitui sério problema para a 

saúde, para o desempenho profissional e para a produtividade das 

corporações. 

 

3.6 VITIMIZAÇÃO NO TRABALHO 

 

Os processos de vitimização no trabalho policial e fora dele são vários e complexos, 

pois muitas policiais militares são vítimas da violência pelo simples fato de exercerem a 

função como policial. O que as tornam cada vez mais alvos da criminalidade, que aumenta em 

todo território brasileiro, causando para essas policiais, mudanças diversas de comportamento 

que vão desde uma mudança de estado psicológico, como tensão, medo ou crises nervosas, até 
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desconfortos físicos, como: dores de cabeça, pressão arterial elevada, tremores nas mãos, 

dores de estômago e outros sintomas que comprometem seu bem-estar mental e físico. 

As lesões físicas que acometem esses agentes acontecem constantemente, como 

ferimentos por projétil de arma de fogo ou por arma branca, agressões físicas, acidentes de 

veículos, que, quando não são provocados pelo decorrer das ocorrências, acontecem por um 

descuido, como é o caso das fatalidades que ocorrem no manuseio de arma de fogo e que 

deixam sequelas em seu corpo. Para as policiais que trabalham diariamente na área 

operacional, como a de patrulhamentos e a de guarnições táticas móveis, são bem mais 

próximos desses ocorridos. Também são vítimas de vários transtornos e comprometimento 

mental associado ao exercício da profissão, como é o caso do transtorno pós-traumático, que 

já foi mencionado anteriormente, a insegurança, ausência de lazer em determinados locais 

públicos, que para eles são considerado de grande risco. Sobre esse último ponto, uma vez 

ouvimos de um policial militar, em choro, que desejaria poder chegar a uma das praias da 

cidade de Salvador e poder estar sem portar a arma de fogo, tomar banho de mar e ficar 

tranquilo como qualquer outra pessoa. Pode-se observar, então, que, pelo simples fato de 

serem policiais e pelo exercício do trabalho, eles carregam medo de serem reconhecidos e não 

se consideram pessoas comuns e cidadãos como outro qualquer, que tem liberdade quando 

está em seu horário de folga sem ter que carregar a identidade profissional a todo o momento.  

Ainda tem aqueles que não frequentam redes sociais, nem fazem partem de lazer com 

suas famílias e sofrem por não saberem lidar com tantas ameaças e violência nas grandes 

cidades e em lugares públicos.  

Para Minayo, Souza e Constantino (2007), a vitimização desses agentes materializa-se 

em traumas, lesões ou mortes ocorridas na defrontação com a criminalidade e na manutenção 

da ordem, destacando que a falta de perspectiva global do processo de trabalho da corporação 

conduz a uma atitude imediatista, reativa e excessivamente focada nos aspectos operativos, 

provocando grande sofrimento mental às policiais, chamando atenção para a importância das 

formas de prevenção.  

 

3.7 PRINCIPAIS SINTOMAS E PROBLEMAS QUE CHEGAM AO SERVIÇO DE 

PSICOLOGIA DA PMBA 

 

O Departamento de Promoção Social (DPS) atua com aproximadamente 15 psicólogos 

no serviço de psicologia, abrangendo os policiais militares, os bombeiros militares e seus 

dependentes. Esses atendimentos, além de serem clínicos, incluem também o domiciliar, 
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visita hospitalar, visita ao policial custodiado, atendimento focal, grupo operativo, programas 

preventivos (autocuidado e autoconhecimento, prevenção ao suicídio, etc.) e outros suportes 

emergenciais. No primeiro semestre de 2016, houve 1.014 (mil e quatorze) policiais e 

dependentes atendidos pelo serviço de psicologia do DPS.
1
 Para os psicólogos que trabalham 

diretamente com as policiais no DPS, os principais sintomas e problemas são: depressão, 

estresse ocupacional, questões familiares, alcoolismo e transtorno de estresse pós-traumático 

causado pela vivência das ocorrências nas atividades policiais.  

Segundo a Direção do Departamento, a atenção pela prevenção vem cada vez mais 

crescendo com o objetivo de esclarecer as policiais e familiares dos sintomas e minimizar 

fatores que venham trazer doenças mais graves e até mesmo o afastamento desses agentes do 

serviço operacional. Dentro dos programas ofertados pelo serviço, os profissionais psicólogos 

vêm desenvolvendo os cuidados para com as policiais militares, abrangendo palestras e 

divulgação dos atendimentos para que essas mulheres ao perceberem as dificuldades 

apresentadas no ambiente de trabalho e no seu cotidiano, procurem os atendimentos e as 

orientações que o DPS disponibiliza. No decorrer dos anos em que foi criado o serviço de 

psicologia, os programas de autoconhecimento e autocuidado alcançaram a maioria da 

corporação militar, tanto os da capital como também os que atuam no interior do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fonte: Serviço de Psicologia do DPS (2016). 
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4 AS POLICIAIS E ATRIBUIÇÕES DE SIGNIFICADOS NO 

SOFRIMENTO FUNCIONAL  

 

4.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, são expostos os principais achados da pesquisa e a discussão a partir da 

revisão teórica. 

Para a pesquisa, foi realizado, no primeiro momento, um contato com o diretor adjunto 

do DPS para esclarecer o objetivo da pesquisa e, posteriormente, com os psicólogos que 

atendem as policiais militares no Serviço de Psicologia do DPS/PMBA, que possibilitaram o 

acesso às entrevistadas. Durante a pesquisa, houve algumas dificuldades para o acesso às 

policiais no processo da entrevista por vários motivos: aqueles que optaram em não participar, 

o não comparecimento no dia e hora marcados, as condições psicológicas e o quadro clínico 

apresentado no Serviço Psicológico. 

O processo seletivo foi feito pelos profissionais psicólogos que conduziram essa 

pesquisadora as policiais usuárias do serviço, onde foi esclarecido o tema da pesquisa e 

posteriormente distribuídos os questionários, obedecendo ao termo de consentimento livre e 

adotando uma conduta ética para a pesquisa, a fim de assegurar a confidencialidade das 

informações, a amostra foi apresentada da seguinte forma.  

Foram entrevistadas 9 (nove) policiais militares, com tempo de serviço na PMBA 

entre 5 (cinco) a 21 (vinte e um) anos (ver Apêndice C). A maior parte das respondentes 

ocupa a posição de soldado PM, sendo que a maioria delas exerce atividades administrativas 

em suas unidades, mas já passaram por trabalhos operacionais exercendo o serviço de rua. 

Considerando a ética profissional por parte desta pesquisadora, foi considerada a 

posição do psicólogo, como também das usuárias, para que escolhessem o local, dia e horário 

para serem entrevistadas. As participantes tiveram alguns cuidados como: a escolha do local a 

serem entrevistadas e também a exposição diante das perguntas realizadas, demonstrando 

insegurança dentro do contexto que estão inseridas, evidenciando um olhar mais amplo não só 

com o sofrimento, mais com as novas demandas oriunda do mundo trabalho policial e do 

contexto social que fazem parte. 

Na descrição da análise da pesquisa, em que narram as policiais entrevistadas, foi 

empregado sigilo em relação aos seus verdadeiros nomes, sendo utilizados, então, nomes 

fictícios por esta autora. 
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4.2 CATEGORIA ANALISADA NA PESQUISA 

 

4.2.1 A escolha da profissão 

 

Foi observado na análise da pesquisa que um maior número de policiais fizeram a 

escolha pela profissão relacionada à estabilidade financeira, por influência de um familiar ou 

amigo que já era ou tinha sido policial militar. Para a entrevistada Almeida
2
, o ingresso na 

Polícia Militar foi após fazer mais de um concurso público e ser aprovada no da PMBA, pois 

queria um emprego para poder se manter e estudar.  

Na escolha da profissão policial militar, a maioria das entrevistadas não tinha um 

mínimo de noção do que vinha a ser um policial militar, trazendo uma imagem do que era 

percebido nas ruas, o policial herói, de farda e armamentos, relato trazido por uma das 

respondentes. Os candidatos a PMs que fazem esse tipo de escolha não sabem previamente 

como se dá o curso de formação e nem sobre a carreira profissional dentro da Corporação. As 

participantes afirmaram que o processo de seleção foi bastante difícil, por ser um processo 

tenso, relacionado à avaliação psicológica e aos exames físicos. Conforme cita a respondente 

Silva
3
: ―Fui influenciada por meu pai, processo difícil, com muitas inseguranças, as provas 

foram no sol na antiga Fonte Nova, o psicoteste tenso e, por fim, os exames médicos, que 

foram constrangedores por sermos expostas de sutiã e calcinha na frente de oficiais‖.  

As dificuldades no processo seletivo apresentadas pelas policiais chamam atenção para 

as diferenças que existem entre elas, afirmando que, para as mulheres que são mães de filhos 

pequenos, pelo fato das condições físicas e psicológicas, diferenciam-se das demais 

candidatas durante o processo de seleção da Polícia Militar. O que traz um olhar subjetivo 

entre elas, podendo ser consideradas não somente as diferenças durante o processo seletivo, 

mas também na atividade policial. 

 

4.2.2 Satisfação e insatisfação no trabalho policial 

 

Para as policiais, a motivação no exercício policial tem sido a estabilidade financeira, 

os serviços prestados às comunidades e fazer aquilo que gostam.  Pois, para elas, o uso da 

farda, as relações com os colegas, as escalas e os horários disponibilizados pela Corporação 

tem gerado satisfação no exercício da profissão. 

                                                           
2
 Nome fictício. 

3
 Nome fictício. 
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No trabalho policial, são vários fatores que são conceituados pelas entrevistadas com 

insatisfatório. Citam que a falta de reconhecimento tanto por parte da instituição militar como 

pela sociedade vem gerando insatisfação no exercício da atividade policial. Para Barbosa
4
, 

uma das entrevistadas, a falta de respeito, tanto de quem administra quanto da própria 

sociedade, que não quer enxergar o valor do policial, vem gerando descontentamento para o 

policial. Algumas chegaram a relatar que a falta de valorização profissional gera 

desmotivação e sentimentos diversos, o que se coaduna com o que já foi citado anteriormente 

sobre o sofrimento que não é visto.  

Relatam ainda que a pressão psicológica, o assédio moral, a humilhação por parte dos 

superiores, o abuso de poder e a demora das promoções por tempo de serviço dentro da 

Corporação são causadores de desmotivação no trabalho policial. Também a periculosidade 

no trabalho, a precariedade dos equipamentos de trabalho (como armamentos e coletes), a má 

remuneração, a falta de capacitação e de reciclagem com os efetivos, a impossibilidade de 

passar feriados e datas comemorativas com a família, o aumento da violência contra policiais, 

o conhecimento do envolvimento de colegas com o crime e a demora nas promoções são 

mencionados na pesquisa como requisitos insatisfatórios no exercício trabalho policiais.  

 

4.2.3 Os desafios e sofrimentos no exercício da atividade policial-militar  

 

O simples fato de sair de casa e não saber se vai voltar, devido à grande violência 

contra policiais e à violência urbana em geral, vem sendo um grande desafio e sofrimento 

para essas agentes de segurança pública. Relatam que as dificuldades e tensões geradas pelo 

contexto social têm trazido mudanças diversas, citando ainda que precisam se expor o mínimo 

possível para preservar a vida e enfrentar a criminalidade que cresce a passos largos, sendo 

que sair de casa e não saber se vai voltar tem sido uma preocupação entre elas. 

Relatam que ter de demonstrar segurança em locais totalmente inversos são desafios 

que precisam ser enfrentados, citando que o salário, por ser baixo, não oferece condições 

necessárias para a moradia e o deslocamento seguro entre a residência e o trabalho, o que traz 

preocupação para a segurança pessoal mesmo quando não estão trabalhando. Entre os vários 

desafios relacionados ao exercício da atividade policial pelas entrevistadas, foi citado por 

Costa
5
 que a segurança pessoal e familiar, a manutenção do equilíbrio em meio ao estresse 

diário, a necessidade de distinção entre ser policial militar e ser mãe, amiga, filha, além de ter 

                                                           
4
 Nome fictício. 

5
 Nome fictício. 
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que deixar o problema de lado e assumir a postura necessária de um policial militar, mesmo 

diante do cansaço físico, e ter que salvaguardar a vida de outrem sem muito pensar na sua 

própria vida, são fatores de grande desafio para um policial militar. Tudo isso chama a 

atenção para os problemas e sofrimentos enfrentados por parte dessas policiais militares.  

 

4.2.4 O que faz a policial militar ao passar por sofrimentos no trabalho 

 

Desde a chegada à Corporação, essas policiais passam por desafios e dificuldades que 

se iniciam nas instruções. Uma das policiais entrevistadas, Chagas
6
, cita que, ao chegar e 

passar por um treinamento de manuseio de arma de fogo, sentiu-se insegura, ansiosa e com 

muito medo, tendo que esconder isso dos demais colegas e do seu instrutor, além de ter que 

lidar sozinha por não se sentir segura em relatar tais sentimentos.  

O fato de se manter viva, para essas policiais, já é um grande desafio, criando várias 

estratégias do tipo: disfarces para não serem reconhecidas pelos criminosos, esforços para 

superarem as ocorrências vividas e os medos, caminhos para se manterem sadias física e 

psicologicamente e sempre motivadas, porque precisam dar o melhor no trabalho, relato de 

uma das entrevistadas na pesquisa. 

Passar por desafios no trabalho policial tem sido uma rotina diária, pois eles 

acontecem dentro e fora da Corporação. Algumas delas recorrem aos colegas quando estão 

precisando de ajuda diante de tais fatos. Afirma a respondente Carvalho
7
 que muitas vezes 

passou por situações no exercício policial que lhe gerou sofrimento, tendo que recorrer aos 

colegas de confiança para aconselhamento e tomar conhecimento dos fatos. Já a policial 

Souza
8
 cita: ―busquei ajuda profissional e de amigos para que reagisse de maneira sensata e 

prudente‖. Ainda houve aquelas que afirmaram ter agido sem pensar e posteriormente tiveram 

que passar por situações de desconforto e disciplina administrativa por parte da Instituição, as 

chamadas ―punições militares‖. Uma das participantes menciona que, ao passar por tais 

dificuldades, foi acometida por um grande sofrimento e, posteriormente, teve 

comprometimento psíquico, convivendo com esse problema por muito tempo até procurar 

ajuda no Serviço Psicológico – DPS/PMBA.  

Tudo isso demonstra a necessidade de um olhar diferenciado para aqueles que 

apresentam dificuldades de lidar com situações que vão desde o período de preparação, no 

                                                           
6
 Nome fictício. 

7
 Nome fictício. 

8
 Nome fictício. 
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curso, até o exercício policial, devendo haver um suporte profissional para esses agentes, em 

que esses desconfortos sejam relatadas, minimizando o grau de sofrimento e ações 

consideradas ―erro militar‖.  

 

4.2.5 A preparação para a atividade policial-militar  

 

A preparação para a atividade policial é citada por parte das policiais como sendo um 

fator que vai desde o perfil da pessoa que escolhe esse tipo de profissão até a consideração da 

personalidade que seja favorável à função. Para a Soldado Silva
9
, ―procuraria saber se o 

ocupante tem vontade de exercer a função e investiria em cursos de reciclagem e 

aperfeiçoamento‖. Além dessa fala, outras entrevistadas mencionam que o policial militar 

precisa ser uma pessoa equilibrada, calma, imparcial e educada. Já a Sargento Aguiar
10

 afirma 

que, apesar de ter muitos anos no exercício policial, não se sente preparada por motivo das 

tensões e por ter que ser paciente e ter autocontrole, mesmo com cobranças menores.  

Outras afirmaram que no trabalho policial é difícil ter preparação, devido ao ser 

humano estar sempre em mudança, seja no seu jeito de pensar, seja em seu comportamento. 

Podendo-se constatar que a subjetividade e o significado que cada policial tem de si e do seu 

contexto devem ser considerados como fator importante para sua preparação e também para o 

exercício de sua atividade policial. 

Para essas policiais, exercer o lugar do seu superior hierárquico, promovendo melhoria 

na atividade policial, não é fácil, sendo que algumas delas não responderam, enquanto outras 

disseram que:  

 

[o superior] deve proporcionar relações menos estressantes entre aqueles que 

estão como liderança com seus subordinados, além do acompanhamento 

psicológico, a capacitação em cursos ligados a área de cada um deles, 

devendo considerar as satisfações internas de cada um policial, a fim de 

atender o grau de motivação, investindo, assim, em reciclagem e 

aperfeiçoamento e dando uma maior liberdade no exercício policial.  

 

4.2.6 A chegada ao Serviço de Psicologia do DPS 

 

O modo de inserção de policiais no Serviço de Psicologia do DPS acontece de 

diferentes maneiras, a mais comum é a busca voluntária, através de orientação de colegas e 

                                                           
9
 Nome fictício. 

10
 Nome fictício. 
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pessoas próxima, sobre a qual o próprio indivíduo em crise busca um apoio psicológico na 

Instituição. Um outro pleito é a apresentação de policiais por determinação dos seus 

comandantes, munidos de ofícios que solicitam a intervenção psicoterápica.  

Em sua maioria, as entrevistadas chegaram ao serviço de psicologia por orientação de 

colegas e de maneira voluntária. Já chegaram apresentando sintomas depressivos, sentimentos 

de frustração com a carreira profissional e com a vida, estresse, traumas gerados por 

ocorrência no trabalho e problemas familiares. 

Na chegada ao Serviço Psicológico, essas policiais passam por uma triagem com o 

profissional psicólogo, que esclarece o atendimento para as usuárias, sendo elas orientadas 

sobre a situação narrada no momento da triagem e qual o objetivo do tratamento psicológico. 

Muitas delas permanecem no tratamento, outras abandonam por diversas razões, por se achar 

melhor, entre outros motivos. Isso pode gerar mais sofrimento e comprometimento no 

aumento dos sintomas apresentados.  

A outra demanda recorrente são os encaminhamentos para outras instituições de saúde, 

a fim de serem avaliadas por médico psiquiatra e/ou por necessitar de uma equipe 

multidisciplinar no seguimento do tratamento. Salienta-se que, no momento da pesquisa, não 

existia um profissional médico psiquiatra no DPS, o que acaba dificultando o trabalho dos 

profissionais psicólogos. Há também aqueles cujos familiares e superiores hierárquicos 

encaminham para o serviço, mas não se percebem como doentes, sendo que, assim, não são 

submetidos aos cuidados com um psicólogo. Sobretudo, muitos familiares, colegas de 

trabalho, mães e cônjuges vão em busca de auxílio para as policiais.  

 

4.2.7 Redução dos impactos geradores de sofrimento no trabalho policial 

 

Tanto no exercício policial como em suas folgas, essas policiais passam por vários 

impactos que geram sofrimento. Ao serem perguntadas como poderiam reduzir os impactos 

psicológicos para o policial no exercício de sua função, como fator que gerasse diminuição do 

sofrimento, a policial Oliveira
11

 cita que: ―saber que o policial também é mãe, pai, filho, 

marido, esposa e tem sentimentos, que devem ser respeitados [...]. É um ser humano como 

outro qualquer‖, pois isso ajudaria para a redução dos impactos sofridos psicologicamente 

dentro e fora da corporação. 

                                                           
11

 Nome fictício.  
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O respeito e a valorização profissional devem ser considerados um fator-chave na 

diminuição dos impactos sofridos por essas policiais militares, como foi citado por parte das 

entrevistadas, desde que haja um estreitamento de diálogo entre comandantes e comandados 

que contribua para a redução das questões tidas como fatores desencadeantes de sofrimento. 

Há necessidade da existência de acompanhamento com profissionais qualificados para 

aqueles que carregam conflitos e tem que resolver os problemas da sociedade.  

Na pesquisa, foi também citado o processo de desmilitarização como recurso para 

redução desses impactos e sofrimentos passados pelas policiais militares, assim como a 

unificação das polícias com plano único de carreira para o ingresso na Corporação, a redução 

da carga horária acompanhada de orientações profissionais que promovam descanso e 

preparação antes do serviço. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que o presente trabalho verificou que a maioria delas fez suas escolhas através 

da influência do contexto social, baseadas em estabilidade financeira, e que não consideraram 

o que é de mais importante nas escolhas profissionais, que vão desde as características 

pessoais até a realidade do que venha ser um policial militar. Partindo daí, é necessário que se 

realize uma investigação do que vem ser um policial militar e do que se passa dentro e fora da 

Instituição Militar, sem deixar de considerar suas motivações internas e as influências trazidas 

pelo social.  

Entretanto, detectou-se problemas com as condições estruturais da organização, as 

suas relações sociais, o ambiente organizacional, o estilo de liderança, o clima organizacional 

que corresponde às percepções que os líderes possuem da organização, referindo-se às 

propriedades motivacionais nela presentes e que podem influenciar de forma a gerarem 

sofrimento para as policiais, afetando esses fatores na qualidade de vida, no trabalho e no 

comportamento desses agentes. Contudo, cabe destacar que a condição do indivíduo que está 

inserido nesse contexto vem carregada de experiências passadas, e sem que ele perceba, são 

capazes de determinar suas ações e ser causadora de sofrimento. O fato de se conhecer 

possibilita saber lidar com as dificuldades do ambiente que está inserido, diminuindo os 

impactos gerados por ele, possibilitando recursos e ferramentas para lidar melhor com o 

estresse, a angústia e as situações difíceis da vida, levando a sentimentos de bem-estar e 

estratégia para realizações no trabalho e saúde. 

As policiais pesquisadas usaram dos seus próprios recursos para lidarem com o 

sofrimento gerado no trabalho e também no contexto social, trazendo momentos adoecedores, 

como os citados nas entrevistas, pelos que não souberam lidar com tais dificuldades e foram 

comprometidas com depressão, tentativa de suicídio e outros problemas.  

Ressalta-se a importância de se dar às policias militares condições básicas de melhoria 

e atenção na sua valorização profissional, que vão desde um trabalho individual até atividades 

de grupo, proporcionando a necessidade de uma análise com um número maior de 

participantes, a fim de possibilitar um melhor desdobramento para os resultados que venham a 

ofertar condições de melhorias, voltadas para a qualidade de vida no trabalho, através dos 

cuidados com sua segurança e saúde, para que venham contribuir no seu processo de 

socialização e desenvolvimento da profissão, evitando, assim, os possíveis fatores que afetam 

de forma negativa o processo de motivação e de equilíbrio emocional e que trazem, além de 
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sofrimentos, ações de violência para com a sociedade. Outro aspecto que evidência a 

importância deste estudo é que a atividade laboral dessas policiais militares deve ser olhada 

dentro das conexões de significados, considerando-se que estes não se separam do contexto 

social em que o indivíduo está inserido.  

Para finalizar, espera-se que o presente estudo possa servir como um norte inicial para 

pesquisas futuras sobre a subjetividade e o sofrimento policial militar, a isenção de uma 

equipe multidisciplinar nas áreas de saúde, de assistência jurídica e outras, nos cursos de 

formação e durante o desenvolvimento do exercício policial, contribuindo com a qualidade de 

vida das policiais militares. Sugere-se ainda que trabalhos semelhantes sejam elaborados de 

modo a se ter um universo maior para discussão de resultados. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

 

QUESTIONÁRIO REFERENTE À PESQUISA EM CAMPO JUNTO AS POLICIAIS 

MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. 

 

Orientador: Prof. Dr. Milton Júlio de Carvalho Filho 

Pesquisadora: Maria Edneuma Bispo de Carvalho 

(     )   Feminino    

(     ) Masculino 

1 – Qual sua formação como Policial Militar? 

2 – Quantos anos você tem? 

3 - Há quanto tempo você está na Polícia Militar? 

4 - Por que ingressou na Polícia Militar e como foi esse processo? 

5 - Qual a sua expectativa quando ingressou na Polícia Militar? 

6 - Quais os aspectos positivos e negativos do trabalho na Polícia Militar? 

7 - Qual a sua função hoje?  

8 - A sua atuação profissional atende suas expectativas de realização no trabalho? Você tem 

insatisfações? Quais são elas? 

9 - Quais os maiores desafios no exercício da atividade policial? Enumere ao menos 5 

desafios.  

10 - Você se considera preparado psicologicamente para a função que exerce hoje? Que perfil 

psicológico você considera que um policial deve ter para se adequar perfeitamente a sua 

função?  
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11 - Na posição do seu superior imediato, o que você faria para contribuir para o ingresso e a 

formação de um ocupante da sua função? 

12 - No exercício de Policial Militar, você já passou por desafio que gerou sofrimento ou 

insatisfação? E qual foi sua atitude diante dele? 

13 - De que forma e por que razão, você chegou ao Serviço de Psicologia do Departamento de 

Promoção/PMBA? 

14 - Em sua opinião, o trabalho do/da policial causa algum tipo de sofrimento psicológico? 

Caso positivo, quais e por quais motivos? 

15 – Em sua opinião que medidas poderiam reduzir os impactos psicológicos para o policial 

no exercício da sua função?  
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APÊNDICE B – Ofício para o Comandante Geral da PMBA 

 

 

 

 

Solicitação: 

Salvador, 1º de agosto de 2016. 

 

 

De: Maria Edneuma Bispo de Carvalho – Sd PM 

Ao: Senhor Comandante Geral da PMBA 

Cel PM Anselmo Alves Brandão, 

 

 

Solicito a V.S.ª autorização para coletar dados e informações para elaboração de 

Trabalho (artigo), exigido como requisito para conclusão do curso de Especialização em 

Prevenção da Violência, Promoção da Segurança e Cidadania – III CEPREV, oferecido pela 

Universidade Federal da Bahia, cujo tema de pesquisa é ―Trabalho policial, subjetividade e 

sofrimento entre policiais militares na Bahia‖. 

Os dados e informações serão coletados no Departamento de Promoção Social da 

PMBA, através de questionários como instrumentos da pesquisa. Os registros serão utilizados 

apenas na confecção do artigo, sendo preservados os nomes dos participantes, em 

compromisso com o entrevistado e com a ética científica.  

 

 

MARIA EDNEUMA BISPO DE CARVALHO 

Pesquisadora 
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APÊNDICE C – Quadro com perfil da amostra da pesquisa 

 

 

 

QUADRO 1 – Perfil da amostra da pesquisa 

 

ENTREVISTADO SEXO IDADE 

 

TEMPO NA INSTITUIÇÃO 

POLÍCIA MILITAR 

1 Feminino 40 anos 13 anos 

2 Feminino 44 anos 19 anos 

3 Feminino 40 anos 21 anos 

4 Feminino 45 anos 21 anos 

5 Feminino 42 anos 20 anos 

6 Feminino 30 anos 8 anos 

7 Feminino 42 anos 17 anos 

8 Feminino 36 anos 5 anos 

9 Feminino 43 anos 18 anos 

Fonte: pesquisa de campo (2016).   

 


