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RESUMO

O exercício profissional policial-militar constitui, reconhecidamente, uma atividade de risco e
que demanda dos integrantes da Corporação boas condições de saúde física e psicológica, até
mesmo em funções burocráticas. A pesquisa, de caráter descritivo e exploratório, desenvolveu
um estudo comparativo entre duas unidades operacionais da Polícia Militar do Rio Grande do
Norte, o Batalhão de Operações Policiais Especiais e o 4º Batalhão, buscando verificar o nível
de consciência dos policiais militares relativo à necessidade de manutenção de seu bom
condicionamento físico pela prática regular do adequado treinamento, procurando, ainda,
analisar como a questão é tratada institucionalmente. Nesse sentido, constatou-se, que a
amostra estudada tem o conhecimento de que uma prática de atividade física sistematizada
traz inúmeros benefícios para o seu bem estar físico, psicológico e social, no entanto, os
batalhões estudados mostraram-se possuidores de realidades distintas quanto à prática em
comento, onde no batalhão especializado foi observada uma rotina diária, regrada a exercícios
físicos militares com o devido acompanhamento profissional; enquanto, que no batalhão de
área foi notada uma realidade oposta, onde a atividade física é realizada de forma facultativa.
Concluiu-se, por fim, que tais realidades ocorrem em virtude da falta de uma política
institucional aliada a ausência de responsabilidade individual, o que em conjunto traria uma
padronização dessa prática tão salutar a nível organizacional, situação na qual foram
propostas alternativas de fácil implementação para dirimir ou minimizar o problema em
questão.

Palavras-chave: Atividade Física. Treinamento Físico Militar. Polícia Militar.

ABSTRACT

The professional military police work is recognized as a risky activity and demand from
members of the Corporation be in good physical and psychological health, even in
bureaucratic functions. The research was a descriptive and exploratory, developed a
comparative study between two operating units of the Military Police of Rio Grande do
Norte, the Battalion of Special Police Operations and the 4th Battalion, to check the level of
awareness of police officers on the need for maintenance his good physical condition by
regular practice of appropriate training, looking, also examines how the issue is addressed
institutionally . In this sense, it was found that the sample has the knowledge that a practice
of systematized physical activity provides numerous benefits for your physical well-being,
psychological and social, however, the battalions studied are holders of different realities and
comment on the practice, which specializes in the battalion was observed daily routine, ruled
the military exercise with the proper professional guidance, while that in the area´s battalion
was noted an opposite reality, where physical activity is undertaken on a voluntary basis. We
conclude, finally, that such situations occur because of the lack of an institutional policy
coupled with the lack of individual responsibility, which would bring together a
standardization of the practice so healthy at the organizational level, situation in which they
were easy to implement alternative proposals to resolve or minimize the problem in question.

Keywords: Physical Activity. Military Physical Training. Military Police.
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1 INTRODUÇÃO

No cenário atual de nosso país, a questão da Segurança Pública tem sido
alvo de discussões no que tange ao aumento da população acompanhado pelos índices de
criminalidade, que são muitas vezes atribuídos à carência de policiamento nas ruas, dentre
outros fatores. Essa atividade ostensiva nas ruas é uma das missões constitucionais atribuídas
à Polícia Militar, diferenciando-se de outras atividades profissionais por seu caráter de
contínua exigência, ou seja, o policial militar é regido, diuturnamente, por deveres,
independentemente de encontrar-se de serviço ou não.
Frente a tantas responsabilidades, reside a importância dos governantes em
investir nesse profissional de Segurança Pública, não apenas com recursos financeiros
(salários dignos), materiais (viaturas, armamentos, coletes, entre outros), mas, também, na
capacitação técnica, motivação e bem- estar do indivíduo. Uma das principais estratégias dos
gestores de segurança deveria ser o investimento no homem, no que tange à sua qualidade de
vida, visando disponibilizar a população um profissional que corresponda às expectativas de
segurança da sociedade.
A atividade policial militar é considerada estressante e de elevado desgaste
para o profissional que a exerce, por exigir, como visto, um permanente estado de alerta. Essa
realidade se agrava frente à realização de serviços extra-corporação, embora considerados à
margem da legalidade, resultando em expressiva sobrecarga de trabalho.
Assim o desempenho das atividades peculiares ao serviço envolve fatores de
risco, os quais requerem plena capacidade física e psicológica, cobrando, assim, que o militar
estadual seja possuidor do devido preparo. E é neste ponto que a atividade física entra para
desempenhar um papel fundamental, visando trazer resultados reais e visíveis para esses
profissionais.
Diante de uma rotina tão dinâmica, esses profissionais possuem como
justificativas mais frequentes a falta de tempo e a falta de condições para a prática de
exercícios, agravadas pela economia de movimentos corporais no dia-a-dia, imposta pelas
comodidades da vida moderna, a exemplo do uso de veículos automotores, telefone celular,
elevadores e escadas rolantes. Essa situação poderia ser minimizada com a implementação de
exercícios físicos regulares em seus locais de trabalho, sob estímulo e coordenação do gestor
maior de cada unidade.
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É a partir da necessidade de se repensar a prática da atividade física como
elemento essencial ao equilíbrio corpo-mente, que se pode chegar a um estudo mais técnico e
direcionado, principalmente, conscientizando o público-alvo dos benefícios trazidos por essa
prática, ao desempenho profissional e ao bem-estar do indivíduo. Em outro prisma,
destacamos a importância do investimento, por parte da Instituição Policial Militar, em
programas de condicionamento físico e de saúde (bem-estar) de seus colaboradores, situação
em que se terá como retorno profissionais fisicamente aptos, sendo assim mais produtivos,
seguros, saudáveis, dispostos e menos faltosos.
A realização deste estudo mostra-se relevante, pois visa dar maiores
esclarecimentos aos policiais militares, acerca da relação custo-benefício entre a atividade
física e desempenho profissional. Assim, o presente trabalho busca ressaltar a necessidade da
prática da atividade física para o bom desenvolvimento da função policial-militar, mediante
um estudo comparativo entre o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o
4ºBatalhão de Polícia Militar (4ºBPM), Unidades da Polícia Militar do Rio Grande do Norte
(PMRN), tendo, ainda, como objetivos específicos esclarecer que a prática constante de
atividade física, está relacionada à prevenção, reabilitação e até a erradicação de doenças.
Além disso, objetiva verificar que a atividade física nas Unidades Policiais
Militares está relacionada com uma saúde mental positiva e com o bom humor dos
praticantes, o que corrobora para um aumento significativo da prontidão dos policiais
militares na atividade fim da PMRN, bem como comprovar que uma atividade física
controlada e sistematizada pode melhorar o rendimento e a concentração nas atividades
rotineiras, levando a um maior desempenho, mesmo em atividades burocráticas.
A metodologia empregada em sua confecção se fundamenta em pesquisa
bibliográfica e exploratória, bem como a coleta de dados através da aplicação de questionários
em amostragem significativa, utilizando o efetivo de um batalhão especializado e um de área,
com o fito de confrontar as diferentes realidades dentro da Corporação, decorrentes da
regularidade na prática de exercícios físicos.
No segundo capítulo, trata das considerações histórico-estruturais da Polícia
Militar do Estado do Rio Grande do Norte, do 4ºBPM e do BOPE, desde a criação da
Instituição em 1834, enquanto Corpo de Polícia da Província e sua evolução e reorganização
até os dias atuais. Destacamos também os amparos legais perfazendo as atribuições e missões
constitucionais nos âmbitos federal e estadual, além de legislação intrínseca à instituição
miliciana.
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No terceiro capítulo, abordaremos a origem e o desenvolvimento da
educação física, em âmbito mundial e no contexto brasileiro, enfocando, em especial, a
atividade física como uma prática salutar, a evolução dos centros de treinamento e formação
de profissionais em Educação Física; a relação entre atividade física e saúde, além dos
benefícios trazidos pela prática regular e sistematizada da atividade em tela.
O quarto capítulo volta-se à descrição e análise dos dados empíricos
levantados durante a pesquisa, buscando, dentro dos objetivos elencados para o presente
trabalho, comparar as realidades entre as amostras, quanto à prática da educação física, no
tocante a sua valorização e incremento no cerne das Unidades pesquisadas.
Nas considerações finais, buscaremos demonstrar a importância da prática
regular e orientada da atividade física, propondo a reflexão e a implementação de alternativas
que fomentem um profissional mais apto a desempenhar suas funções peculiares perante a
sociedade.
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2 UMA VIAGEM NO TEMPO: SÍNTESE HISTÓRICA DA PMRN, DO 4º BPM E DO
BOPE.

2.1 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICO-ESTRUTURAIS DA POLÍCIA MILITAR DO RIO
GRANDE DO NORTE

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), de acordo com Dantas
(2010, passim), foi criada no dia 27 de junho de 1834, por meio de uma resolução do
Conselho Geral da Província, com a denominação de Corpo de Polícia da Província, contando
com um efetivo de 40 (quarenta) homens, a comando do Tenente-Ajudante Manoel Ferreira
Nobre. A então província era governada pelo Dr. Basílio Quaresma Torreão. Decorridos
pouco mais de dois anos, a rudimentar força policial foi, definitivamente, organizada através
da Resolução 27 de 04 de novembro de 1836, sancionada por João José Ferreira de Aguiar,
respectivo Presidente da Província, passando à denominação de Corpo Policial do Rio Grande
do Norte. Nessa ocasião ocorreu, também, um significativo aumento do seu efetivo, o qual foi
elevado de 40 para 70 homens.
Consoante o já mencionado autor, a Corporação recebeu ao longo dos seus
quase 177 anos de existência diversas denominações, tais como: Corpo de Polícia da
Província, Corpo Policial do Rio Grande do Norte, Companhia de Polícia, Meia Companhia
de Polícia, Batalhão de Segurança, Regimento Policial Militar, Força Pública Militar e, em
1947, a definitiva nomenclatura de Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.
Ressalta ainda, que a Instituição participou de vários acontecimentos históricos nacionais e até
internacionais, entre os quais se enfatiza a Guerra do Paraguai (1865), a Guerra de Canudos,
no Estado da Bahia (1897), os combates à Coluna Prestes, no Estado do Maranhão (1925), e a
Revolução Constitucionalista, em São Paulo (1932). Em solo potiguar, são reconhecidos seus
méritos na Defesa Territorial, Segurança Interna, Segurança Pública e Defesa Civil,
especialmente, na luta contra o cangaceirismo e o crime organizado.
A PMRN conta, atualmente, com um efetivo de aproximadamente 10.000
(dez mil) policiais, distribuídos em unidades operacionais e administrativas, atuando de
acordo com a proposta Constitucional da Carta Magna de 1988, que prevê em seu Art. 144,
inciso V, § 5º:

16

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...] V- polícias militares e corpos de
bombeiros militares. [...] § 5º 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 atividade de defesa civil.
(BRASIL, 2010, p.66).

Podemos, ainda, inserir a PMRN no contexto da Segurança Pública, através
da Constituição Estadual, promulgada em 3 de outubro de 1989, a qual preceitua no seu Art.
90, § 4º “à Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.”
(RIO GRANDE DO NORTE, 2000, p.80). Esses dois instrumentos normativos referendam a
determinação legal que já havia sido dado pelo Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de
1969, alterado pelos Decretos nº 1.072/69, nº 1.406/75, nº 2.010/83 e nº 2.106/84, que
reorganizou as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal, e define a competência das Polícias Militares, em seu Art. 3º:
Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos
Territórios e no Distrito Federal, compete as Polícias Militares, no âmbito de suas
respectivas jurisdições: a) executar com exclusividade [...] o policiamento ostensivo,
fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da
lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; b) atuar
de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais e áreas específicas, onde
se presuma ser possível a perturbação da ordem; c) atuar de maneira repressiva, em
caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das forças Armadas;
d) atender à convocação do Governo Federal, em caso de guerra externa ou para
prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou ameaça de sua irrupção,
subordinando-se ao Comando das Regiões Militares para emprego em suas
atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa Territorial.
(SANTOS SILVA, 1999, p.17).

Esses são alguns dos preceitos existentes no ordenamento jurídico que
atribuem à Polícia Militar a exclusividade de realizar o policiamento ostensivo, visando
atingir a visibilidade da população, provocando o desestímulo de cometimento de infrações à
lei e proporcionando sensação de segurança, por demonstrar a presença estatal, nas suas
diversas modalidades, objetivando a preservação da ordem pública.
Subsidiando

ainda

as

reais

atribuições

desta

Instituição,

a

Lei

Complementar nº 090, de 04 de janeiro de 1991, prevê em seu Art. 2º:
Compete à Polícia Militar, com exclusividade, ressalvadas as disposições de Leis
Federais: I- O policiamento ostensivo fardado; II- A preservação da ordem
pública;III- A defesa civil; IV- Atuar de maneira preventiva, com força de dissuasão,
em locais de área específica onde se presuma ser possível a perturbação da ordem;
V- Atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o
eventual emprego das Forças Armadas conforme a legislação federal; VI- Atuar em
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conjunto com a Polícia Civil e Federal, no combate ao tráfico de drogas e ao
seqüestro; [...] VIII- Atender a convocação, inclusive mobilização, do Governo
Federal, em caso de guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave perturbação
da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se á força Terrestre, para
emprego em suas atribuições específicas de Polícia Militar e como participante da
defesa interna e defesa territorial; IX- Participar, através dos seus organismos
especializados, da defesa do meio ambiente. (SANTOS SILVA, 1999, p.38).

A PMRN é uma corporação que está, administrativamente, subordinada ao
Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social,
e se encontra estruturada em órgãos de direção, apoio e execução, nos quais os primeiros são
responsáveis pelo comando e administração da Polícia Militar, sob a autoridade do
Comandante Geral, e incumbem-se do seu planejamento e organização. Aos órgãos de apoio
compete a atividade meio, atendendo todas as suas necessidades no tocante a pessoal e
material, atuando, ainda, nas diretrizes e ordens dos órgãos de direção. Os órgãos de
execução, constituídos pelas unidades operacionais, realizam a atividade fim, cumprindo as
missões, objetivos e as diretrizes e ordens emanadas dos órgãos de direção.
Conforme publicação contida no Boletim Geral (BG) nº065, da Corporação,
publicado em 12 de abril de 2010, podemos verificar que as Unidades Operacionais estão
subordinadas a três grandes comandos: Comando de Policiamento Metropolitano (CPM),
Comando de Policiamento do Interior (CPI) e Comando de Policia Rodoviária Estadual
(CPRE), os quais possuem em seu cerne a estrutura que se segue:

1) Comando de Policiamento Metropolitano (CPM):
 1º BPM (Natal);
 3º BPM (Parnamirim);
 4º BPM (Natal);
 5º BPM (Natal);
 9º BPM (Natal);
 11º BPM (Macaíba);
 Batalhão de Polícia de Choque – BPChoque (Natal);
 Companhia Independente de Policiamento Ambiental - CIPAM (Natal);
 Companhia Independente de Policiamento Turístico - CIPTUR (Natal);
 Companhia Independente de Policiamento de Guardas- CIPG (Natal);
 Regimento de Polícia Montada – RPMon (Natal);
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 Companhia de Policia Feminina –CPFem (Natal);
 Companhia Independente de Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas ROCAM (Natal)
2) Comando de Policiamento do Interior –CPI :
a) Comando de Policiamento Regional I - CPR I


2º e 12º BPMs (Mossoró);



7º BPM (Pau dos Ferros);



1ª Companhia Independente de Polícia Militar – 1ªCIPM (Macau)

b) Comando de Policiamento Regional II – CPR II


6º BPM (Caicó);



10º BPM (Assú);



3ªCIPM (Currais Novos).

c) Comando de Policiamento Regional III – CPR III


8º BPM (Nova Cruz);



2ªCIPM (João Câmara);



4ªCIPM (Santa Cruz).

3) Comando de Policia Rodoviária Estadual (CPRE):
 1º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual – 1ºDPRE (Natal);
 2º DPRE (Mossoró);
 3º DPRE (Caicó);
 4º DPRE (Pau dos Ferros);
 5º DPRE (Nova Cruz)

Destacamos, ainda, o BOPE, órgão de execução e unidade operacional de
caráter especializado, com subordinação direta ao Comandante Geral da Polícia Militar,
podendo atuar em qualquer área do território estadual. Esse assunto será melhor especificado
no próximo tópico.

19

2.2 HISTÓRICO E ESTRUTURA DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS
ESPECIAIS (BOPE)

A história do BOPE, segundo Dantas (2010, passim), tem início na década
de 1980, com a criação de um Pelotão diferenciado, com um efetivo de 20 homens, a
comando do 2º Ten QOPM Milton Albuquerque. Em 1982 passou a ser chamado de Pelotão
de Atividades Especiais (PAE), que tinha como objetivo desenvolver atividades de
policiamento ostensivo de caráter especial, voltado para ocorrências que exigiam maior
preparação técnica daqueles policiais militares.
Conforme dispõe Cruz (2011, s.n.), em 07 de agosto de 1986 o PAE tornouse

Companhia

de

Polícia

de

Choque

(CPChoque),

desta

vez

subordinado,

administrativamente, ao Comando de Policiamento da Capital (atual CPM), bem como,
operacionalmente, ao Comandante Geral e ao Chefe do Estado-Maior da PMRN, estando à
frente o então 1ºTen QOPM Severino Gomes dos Reis Neto, tendo como finalidade atuar em
operações mais complexas como patrulhamento de risco e operar em situações de distúrbio
civil.
Na década de 1990, foi criado o Complexo Policial Norte (CPN), que
congregava a CPChoque, o Pelotão de Cães “Tapuyrama”, o Esquadrão de Polícia Montada e
uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). No dia 12 de novembro de 1996, após
ocorrência policial, na qual bandidos fortemente armados praticaram uma tentativa de roubo a
banco no município de São Pedro do Potengi, na qual dois policiais militares foram feridos
gravemente, o então Comandante Geral, Cel PM Arthur Mesquita Neto, criou o Grupo de
Ações Táticas Especiais (GATE), formado, inicialmente, por 08 (oito) policiais militares
oriundos da Companhia de Polícia de Choque, sob o comando do então 1º Ten PM Raimundo
Aribaldo Mendes de Souza.
Em 25 de julho de 2006, através do Decreto nº 19.253, foi criado o Batalhão
de Operações Policiais Especiais (BOPE), firmando-se como órgão de execução e unidade
operacional de caráter especializado, subordinado, administrativamente, ao então Comando de
Policiamento da Capital – CPC, e, operacionalmente, ao Comandante Geral da Corporação,
ficando sua sede na cidade de Natal e tendo como área de atuação todo o Estado do Rio
Grande do Norte. Ficaram incorporadas a essa nova unidade 03 (três) Companhias: 1ª CiaPoliciamento de Choque (CPChoque); 2ª Cia- Policiamento com Cães (CPCães) e a 3ª CiaGrupo de Ações Táticas Especiais (GATE) .
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Em 07 de Abril de 2010, através do Decreto nº 21.607, que alterou o
Decreto nº19.253, o batalhão em tela passou a ser uma Unidade Operacional com autonomia
administrativa, de pronto emprego, responsável pela execução imediata das ordens emanadas
pelo Comandante Geral da Corporação, a quem se subordina diretamente, em ações que
necessitem do uso da força coercitiva do Estado, visando garantir, preservar e quando
necessário restabelecer a Ordem Pública. A partir dessa data, o BOPE passou a ter nova
estrutura, contando com 03 (três) Companhias, a saber: 1ª Companhia de Operações Especiais
- 1ª COE (responsável pelas operações em áreas rurais), 2ª Companhia de Operações
Especiais – 2ª COE (responsável pelas operações em área urbana) e a 3ª Companhia de
Operações Especiais – 3ª COE (responsável pelo apoio operacional as 1ª e 2ª COE). Na
mesma data ocorre a desvinculação da CPChoque e CPCães, que passaram a integrar o
BPChoque.
São atribuições do BOPE, conforme o Decreto nº 21.607, datado de 07 de
Abril de 2010, missões descritas no Art. 2:
Art. 2º [...] a- gerenciar crises com reféns localizados; b- dissuadir e controlar
rebeliões nos estabelecimentos prisionais; c- atuar em ocorrências de roubo a bancos
e estabelecimentos comerciais; d- atuar em ações anti-seqüestros; e- realizar escoltas
de presos de alta periculosidade; f- agira em ocorrências que envolvam artefatos
explosivos; g- realizar proteção e garantir a segurança de autoridades [...] h- resgatar
pessoas em locais de difícil acesso; i- patrulhar em áreas de altíssimo risco; j- buscar
e capturar criminosos de alta periculosidade; k- empreender ações antiterror.

Atualmente, o BOPE é comandado pelo Ten Cel PM Marcos Vinícius Silva
da Cruz, possuindo um efetivo de 86 (oitenta e seis) policiais militares, distribuídos nas já
mencionadas Companhias operacionais, bem como na parte administrativa, a qual oferece o
devido suporte para que as primeiras venham a cumprir suas atribuições.

2.3 HISTÓRICO E ESTRUTURA DO 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

Cabe observar que o 4º Batalhão de Polícia Militar foi originado a partir da
3ªCPM/1ºBPM, a qual teve sua primeira sede nas dependências do Quartel do Comando
Geral, sendo encarregada da guarda da Colônia Penal Dr. João Chaves e do policiamento
ostensivo na Zona Norte da Capital, tendo como primeiro comandante o Capitão Josemar
Dantas. (DANTAS, 2010).
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Dantas (idem) menciona, também, que em 09 de março de 1993, durante o
Comando do Cel PM Luiz Pereira, através do Decreto nº 11.609 foi criado o 4ºBPM, com o
escopo de assumir as atribuições que, até então, eram de competências da 3ª CPM/1º BPM,
ocasião em que foi designado como primeiro comandante o Ten Cel PM Hugo Nunes de
Melo. A unidade em questão teve como primeira sede a antiga “CAVIM1”; mudou-se para as
instalações do antigo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP),
permanecendo lá por pouco tempo, tendo logo se instalado no prédio do antigo Conselho
Comunitário do Conjunto Gramoré, onde permanece até hoje.
Em consonância com o BG nº 065, datado de 12 de abril de 2010, a unidade
em tela está localizada na Área Policial Militar III (APM-III), sendo responsável pela
segurança da região Norte da Capital, abrangendo 07 (sete) bairros: Igapó, Lagoa Azul,
Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Pajuçara, Redinha e Salinas, área esta que possui,
segundo Censo 2010-IBGE uma população, aproximada, de 300.000 (trezentos mil)
habitantes. O 4º BPM enfrenta grandes desafios com poucos recursos materiais e humanos.
O aludido Batalhão tem como atividades peculiares o Policiamento
Ostensivo nas modalidades: a pé, motorizado e de bases comunitárias, as quais são realizadas
por 03 (três) Cias: 1ª e 2ªCPMs (responsáveis pelo policiamento motorizado) e 3ª CPM
(responsável pelo policiamento comunitário distribuídos em nove bases e postos fixos). Frisese ainda, a existência do Pelotão de Comando e Serviços, o qual é responsável pelo serviço
administrativo da Unidade. Atualmente, o Batalhão é comandando pelo Ten Cel PM Zacarias
Figueiredo de Mendonça Neto, possuindo um efetivo, aproximado, de 300 policiais militares.
Uma análise primária comparativa acerca das atribuições do 4ºBPM e do
BOPE permite-nos verificar que estas unidades possuem missões distintas, ainda que voltadas
para um objetivo comum, ou seja, para a garantia da segurança da sociedade através da
manutenção da ordem pública. É senso comum que durante o atendimento de toda e qualquer
ocorrência (podendo essa ir desde uma simples discussão entre cidadãos até uma grave
perturbação da ordem), o policial militar deve estar à frente da situação, o que poderá lhe
exigir, em grau maior ou menor, um bom condicionamento físico e psicológico, com o fim,
por exemplo, de garantir a integridade dos cidadãos e, inclusive, sua própria segurança.
Na introdução deste trabalho, mais especificamente no seu fecho, afirmamos
o reconhecimento do bom condicionamento físico como elemento essencial a uma prestação

1

Extinta fábrica de beneficiamento de castanha, localizada na Av. João Medeiros Filho, nº1000, Bairro Potengi,
Natal, onde estão instalados o BOPE e o RPMon.
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de serviço satisfatória por parte dos integrantes da força pública. Esse condicionamento não
diz respeito, unicamente, aos policiais empregados na atividade fim. É importante, de igual
modo, àqueles que estão imersos nas atividades de caráter administrativo em suas respectivas
unidades.
No Manual de Campanha C 20-20- Treinamento Físico Militar é ressaltado
que:
(1) Existem evidências verificadas [...] de que os militares bem preparados
fisicamente são mais aptos para suportarem o estresse debilitante do combate. A
atitude tomada diante dos imprevistos e a segurança da própia (sic) vida dependem,
muitas vezes, das qualidades físicas e morais adquiridas por meio do treinamento
físico regular, convenientemente orientado.”. [...] (3) Estudos comprovam que uma
atividade física controlada pode melhorar o rendimento intelectual e a concentração
nas atividades rotineira levando a um maior rendimento no desempenho profissional,
mesmo em atividades burocráticas. (BRASIL, 2002, p.1-3)

A prática da atividade física de forma sistematizada, no sentido de buscar,
de forma eficiente, os benefícios à saúde, bem como a melhor aptidão física, significa uma
evolução para a sociedade de hoje, fato que é melhor entendido quando conhecemos o
histórico de sua evolução. Ressaltando que a história da Educação Física se propõe a
investigar a origem e o desenvolvimento progressivo de suas atividades físicas, através do
tempo. Como veremos adiante, a Educação Física desenvolveu-se à medida que se processa a
evolução cultural dos povos, estando em sintonia com os sistemas políticos, sociais,
econômicos e científicos vigentes em cada momento histórico.
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3 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Na história da Educação Física, descrita no manual da Escola de Educação
Física do Exército (EsEFEx), consta que, desde os tempos pré-históricos, verificamos a
presença da atividade física na rotina da humanidade, inicialmente sob aspecto mais
rudimentar, seja por necessidade de se deslocar, correr, saltar ou lançar. Em outras palavras,
havia a preocupação do desenvolvimento da força bruta. E, diante da preocupação de subir,
rapidamente, em árvores, transportar maior peso, por exemplo, levou o homem pré-histórico a
adestrar-se para realizar suas tarefas com maior rendimento, acirrando seu aspecto utilitário.
Ao passar à condição de homem sedentário2, fixando-se à terra com seus rebanhos e
habitação, sobreveio a necessidade de defender sua propriedade e sua vida, surgindo a
finalidade guerreira na prática dos exercícios físicos, a velocidade na corrida, resistência nas
marchas, do domínio das artes, de nadar, navegar, montar. Desta forma, mesmo em tempo de
paz, era preciso estar preparado para a guerra.
Conforme o manual retromencionado, ao falar-se de povo primitivo, iniciase pela China, a qual é uma sociedade que remonta ao ano 3 mil a.C, e em sua história,
evidencia-se a existência de Confúcio (Kung-Fu-Tseu), renomado pensador que exerceu
grande e duradoura influência naquela cultura, segundo suas doutrinas, buscando reformar a
sociedade chinesa, que estava em declínio, e visava com exercícios físicos, melhorar o nível
moral de seu povo e obter a regeneração dos costumes. As principais atividades físicas
realizadas pelos chineses em diferentes épocas de sua história incluíam: luta, tiro ao alvo,
danças, jogos sociais (baseados na imitação dos animais), esgrima de sabre, Tsu-Chu
(semelhante ao futebol), caça e boxe. As atividades entraram em declínio nessa sociedade
quando os filósofos começaram a incutir no povo uma filosofia de vida baseada em inanição.
São de Lao-Tsé as seguintes expressões: “o homem, verdadeiramente, sábio nunca deixa de
repousar e meditar”.
Outro povo primitivo presente na história da atividade física são os hindus,
que, segundo relatos históricos constantes no manual da EsEFEx, os exercícios físicos eram
tidos como uma doutrina por causa das “leis de Manu”, uma espécie de código civil, político,
social e religioso, e se apresentava nos aspectos médico, higiênico, fisiológico, moral,

2

Refere-se ao homem pré-histórico quando descobriu e desenvolveu a agricultura e pecuária, deixando de ser
nômade e fixando moradia. (disponível em http://www.alunosonline.com.br/história/neolítico.html. Acesso em
15 Out 2011.)
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religioso e guerreiro. O Yoga (união do corpo e da mente) originou-se na mesma época, mas,
também, praticavam corridas, equitação, caça, natação, boxe e luta.
Entre os povos primitivos, cita-se ainda, os japoneses, os quais têm uma
origem lendária, no entanto, a verdadeira história do Japão começa aproximadamente em 660
a.C, sendo suas atividades físicas voltadas para o mar, confundindo-se com as próprias
necessidades do povo: natação, navegação e pesca; praticavam ainda a equitação, esgrima de
sabre, ginástica médica, massoterapia (influência dos chineses e hindus), marcha, corrida,
salto, exercício de equilíbrio, jiu-jitsu (arte de ceder).
Ao discorrer acerca dos povos do Oriente Próximo, ressalta-se o povo
egípcio. Baseando-se nas pinturas e desenhos encontrados nas paredes das tumbas, é possível
reconstruir as atividades físicas que figuravam entre os costumes dos egípcios, destacando-se
os exercícios ginásticos, arco e flecha, corrida, salto, arremesso, equitação, esgrima, luta,
boxe, natação, remo, corridas de carros. Também enfatiza-se os povos assírios e caudeus, que
habitavam a planície cortada pelos rios Tigre e Eufrates, eram essencialmente guerreiros e
caçadores, e em virtude das condições de sua própria vida, cultivavam, demasiadamente, a
força física, a destreza e a resistência, e para isso praticavam longas marchas, rápidas corridas,
manejo do arco e flecha, o arremesso da lança, lutas, equitação e a canoagem.
Encontram-se, ainda, os medos e persas, que no dizer expressivo de
Heródoto, ensinavam fundamentalmente três coisas às crianças: montar a cavalo, atirar com o
arco e dizer a verdade, pois era inadmissível “dizer mentiras ou contrair dívidas que não
podiam pagar”, sendo a educação dos jovens, essencialmente, militar. Convém, também,
pontuar os povos fenícios e insulares: o primeiro teve como principais práticas de atividades
físicas: a navegação, a equitação, o manejo do arco e flecha, o arremesso de lanças, a caça e a
luta; ao passo que dos insulares, os cretenses são os mais representativos e primavam pelos
exercícios de força e velocidade, a corrida a pé, o boxe, e, sobretudo, as touradas.
Na Grécia antiga, a Educação Física teve seu desenvolvimento marcado
através da cultura desse povo, caracterizando-se pelo seu utilitarismo guerreiro constante.
Nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles e Hipócrates muito contribuíram para a Educação
Física e a Pedagogia. Traz-se à colação o ensinamento de Sócrates (apud EsEFEx, s.d.) de que
“na música a simplicidade torna a alma sábia; na ginástica dá saúde ao corpo”. Sendo de
Platão (apud EsEFEx, s.d.) o conceito de equilíbrio entre corpo e espírito ou mente.
Os sistemas metodizados e em grupo, assim como os termos halteres, atleta,
ginástica, pentatlo, entre outros, são uma herança grega. Nas duas principais cidades, Atenas
e Esparta, desde cedo o menino era entregue para o treinamento físico de condicionamento
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militar e, assim, quando na fase adulta, passava a compor o exército espartano, fato este
imposto pela sociedade, a qual associava o condicionamento físico militar aos benefícios
salutares deste. A menina espartana também passava por treinamento militar e muita atividade
física para ficar saudável e gerar filhos fortes para o exército. As atividades sociais e físicas
eram uma prática até a velhice lotando os estádios destinados a isso. Neste período visava-se
o desenvolvimento físico e moral do homem.
A derrota militar da Grécia para Roma não impediu a invasão cultural grega
nos romanos, através da assimilação de muitos desportos praticados pelos helenos e pela
adoção de locais semelhantes, para as práticas desportivas. No entanto, os Jogos Olímpicos
logo perderam a importância, até serem proibidos pelo imperador Teodósio, em 393, da era
cristã. Além disso, os romanos combatiam a ginástica, por acharem imoral e repulsiva a nudez
dos ginastas e atletas, sendo a atividade física destinada às práticas militares. Um dos locais
de prática desportiva em Roma eram os circos (com arquibancadas enormes e luxuosas)
sempre próximo a rios, onde se praticava provas hípicas. No período de decadência daquele
Império, as lutas de gladiadores entre si e contra feras, constituíam partes importantes do
espetáculo.
Destacava-se ainda, os anfiteatros que possuíam uma arena circular ao
centro, onde se desenrolavam os combates entre gladiadores, contra feras e os sacrifícios,
onde lançavam-se às feras os cristãos indefesos, que eram devorados ante os aplausos
frenéticos da multidão, enquanto que os estádios eram destinados às competições e lutas
atléticas. A principal diferença entre a atitude grega e a romana era que os gregos
organizavam seus jogos para os atletas, no nível competição; os romanos para o público, com
o foco no entretenimento. A célebre frase “Mens Sana in Corpore Sano” é uma famosa
citação do poeta romano Juvenal, o qual teve a intenção de lembrar aos cidadãos romanos,
que tudo que se deveria pedir numa oração era saúde física e espiritual.
A queda do império romano também foi muito negativa para a Educação
Física, principalmente, com a ascensão do cristianismo que perdurou por toda Idade Média,
na qual o culto ao corpo era um verdadeiro pecado, sendo este período de obscuridade para a
prática da atividade física, também conhecido como “Idade das Trevas”.
O Cristianismo era o refúgio dos pobres e dos escravos, e nele encontravam
a igualdade e fraternidade, o horror aos circos e aos jogos que neles celebravam, como,
também, uma religião que pregava o descanso pelas coisas do corpo para a salvação da alma.
O desprezo por tudo isso concorreu para que a Educação Física se tornasse inexpressiva
durante a Idade Média. As cruzadas que a Igreja, posteriormente, organizou exigiam
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preparação militar, cuja base teria que ser os exercícios corporais, estando presentes as justas
e torneios, o manejo de arco e flecha, as marchas e corridas a pé.
A Educação Física ressurge com o movimento conhecido sob a
denominação de Renascença, período que marca o fim da Idade Média e início da Idade
Moderna, na qual em virtude do interesse do homem pelo seu próprio corpo, eclode,
novamente, entre outras coisas, a cultura física e, por conseguinte, a beleza do corpo, antes
pecaminosa, é novamente explorada. Nessa fase se condenava a ginástica violenta,
aconselhando a prática de exercícios dosados, a fim de desenvolver a agilidade e a atividade.
François Rabelais (1438 – 1553), autor da obra GARGANTUA, enfatiza a importância dos
exercícios físicos na educação. O professor e fundador da moderna medicina desportiva,
Gerolamo Mercuriale (1530 – 1606), escreveu a obra “De Arte Ginástica”. Martinho Lutero,
teólogo e pedagogo, era de opinião que a Educação Física devia ser praticada como
preventivo contra a gula, a luxúria e a preguiça. Com destaque citamos ainda Jean Jaques
Rousseau (1712- 1778) com a obra “Emille ou L’Education” a qual vislumbrava que a prática
da Educação Física devia correr, paralelamente, com a educação intelectual, somado ao fato
de que o indivíduo deveria ter alimentação pura e sadia.
A influência na nossa ginástica localizada começa a se desenvolver na Idade
Contemporânea e quatro grandes escolas foram as responsáveis por isso: a alemã, a nórdica, a
francesa e a inglesa. Entre essas, ressalta-se a alemã tendo como destaque Johann Cristoph
Friederick (1759 – 1839), considerado o pai da ginástica na pedagogia moderna, e,
posteriormente, Friederick Ludwig, que através da ginástica turnkunst3, inventou a barra fixa,
as barras paralelas e o cavalo, dando origem à Ginástica Olímpica.

3.1 A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL

Durante o período colonial (1500-1822) de nossa história, os primeiros
habitantes, os índios, deram pouca contribuição à prática de educação física, pois,
praticamente, resumia-se aos movimentos rústicos naturais, tais como nadar, correr atrás da
caça, lançar, e o arco e flecha, ações impostas pelas necessidades criadas pelo próprio
ambiente que os cercava, entregando-se de forma natural à prática das mesmas, não tendo a

3

Ginástica cujo fundamento era a força, e tinha como lema “vive quem é forte”.
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consciência de seus benefícios para a saúde ou higiene, entretanto, por mera questão de
sobrevivência. Com efeito, os negros que exerciam o trabalho escravo no Brasil, e durante as
fugas para os Quilombos necessitavam lutar, sem armas, contra os capitães-do-mato, homens
mandados pelos senhores de engenho que entravam mato adentro para recapturá-los. Tais
negros, com instinto natural, descobriram ser o próprio corpo uma arma poderosa e elemento
surpresa, inspiração retirada através da observação da briga entre os animais, surgindo, assim,
a capoeira, cujo nome veio do mato, onde se entrincheiravam para treinar.
No Brasil Império (1822-1889), o primeiro livro brasileiro de Educação
Física publicado em 1828, de autoria de Joaquim Jerônimo Serpa, intitulado “Tratado de
Educação Física- Moral dos meninos”, enfatizava a saúde do corpo e a cultura do espírito.
Enfatiza-se neste período o parecer de Rui Barbosa, sobre o projeto de “Reforma do Ensino
Primário”, no qual a Educação Física é disposta como elemento indispensável à formação
integral da juventude, como também mostra a evolução desta prática nos países mais
avançados do mundo, defendendo-a como elemento de formação intelectual, moral e
espiritual dos jovens.
Em consonância à tal ditame, através da Lei nº 630, de 17 de setembro de
1851, foi incluída, de forma obrigatória, a ginástica nos currículos escolares, com a prática de
4 (quatro) vezes por semana durante 30 minutos. Em 1867, foi publicada a obra “Estatutos
Higiênicos sobre a Educação Física, Intelectual e Moral do Soldado” pelo Dr. Eduardo Pereira
de Abreu, que vislumbrava o valor da educação física para o soldado, tratando dos exercícios
sobre a moral das tropas. Neste mesmo prisma, o pioneirismo das Forças Armadas na
Educação Física foi enfatizado por MELO (2000), ao afirmar que os militares foram os
pioneiros em incluir nos seus programas de formação, disciplinas ligadas à prática de
exercícios físicos, bem como os primeiros professores de educação física do país.
No Período Republicano (1889 até os dias atuais) tem-se uma primeira fase,
na qual se encontra o Ginásio Nacional, com a prática de tiro ao alvo, saltos, peteca, tênis. Em
1891 é fundada a Associação Cristã de Moços (ACM) no Rio de Janeiro que deu uma grande
contribuição aos desportos. Tem-se, em 1904, os prenúncios para a fundação da Escola de
Educação Física da Força Pública do Estado de São Paulo, o mais antigo estabelecimento
especializado no gênero do Brasil. Nesta fase, destaca-se ainda, a apresentação do projeto
pelo Dr. Jorge de Morais (1905), que solicitava ao Congresso Nacional, entre outras coisas, a
criação de duas Escolas de Educação Física, uma civil e outra militar. Em 10 de janeiro de
1922, foi criado o Centro Militar de Educação Física, mediante uma portaria do Ministro da
Guerra, tendo esse núcleo, formado uma primeira turma de oito Oficiais instrutores, sessenta
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monitores, dois médicos militares e vinte professores civis, os quais foram responsáveis em
difundir a educação física pelo Brasil com um caráter, eminentemente, militar, mesmo em
instituições de ensino civis, em virtude da forte influência da caserna, o que foi se
modificando com o passar do tempo e da tecnologia educacional adaptada ao contexto sóciopolítico, no qual os currículos passaram a possuir uma identidade própria. Em uma segunda
fase, é criado o Ministério de Educação e Saúde Pública, no ano 1930, e no ano seguinte, o
Governo Federal, por meio de Decreto, aprova a reforma Francisco Campos, a qual ficou
estabelecida a obrigatoriedade da Educação Física nas instituições de ensino secundário.
Em 19 de outubro de 1933, por Decreto do Governo Federal, é criada a
Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) a partir do supracitado Centro Militar de
Educação Física. Vale à pena destacar, em uma terceira fase (a partir do ano de 1937), a
realização do Primeiro Congresso Panamericano de Educação Física, em 1943, Estado do Rio
de Janeiro, sob coordenação do Ministério da Educação e Saúde. Nos anos 70 a prática de
esporte foi veiculada como propaganda de governo, e apenas na década de 90, tal prática é
vista como meio de promoção à saúde.
Há o entendimento de que ao longo da história da Educação Física foram
inúmeros os exercícios criados, testados, aperfeiçoados ou descartados, acrescentando que,
proporcionalmente, ao avanço dos estudos no assunto, são verificadas a segurança e eficiência
dos mesmos. E, desta forma, os mais adequados e eficazes vão sendo adotados com segurança
pelo profissional de Educação Física (SABA, 2010).
Para melhor compreendermos a necessidade e a importância da prática da
atividade física para o bom desempenho da função policial militar, precisa-se conhecer alguns
conceitos e suas particularidades, conforme se apresenta no item seguinte.

3.2 ATIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO

Os termos atividade física e exercício físico, numa primeira visão, podem
ser vislumbrados como sinônimos, entretanto, no decorrer deste item, serão apontados
algumas particularidades com o intuito de esclarecer que o segundo é uma subcategoria do
primeiro.
Em consonância com o acatado por Nieman (2011), que define atividade
física como sendo qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que
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resulte em gasto energético, pode-se afirmar que essa consideração é bastante ampla, pois a
referida prática, tratando-se de qualquer esforço muscular voluntário, é realizada desde a
execução de uma tarefa básica, como por exemplo, escovar os dentes ou mesmo caminhar
dentro de casa, podendo chegar a movimentos mais complexos, tais como na prática
esportiva.
Desse modo, a atividade física pode ser, completamente, espontânea como
sair correndo para se proteger da chuva, subir escadas, sentar, realizar uma faxina, entre
outras tarefas que envolvem movimentação, acelerando os batimentos cardíacos acima da
frequência de repouso, porém não visando o desenvolvimento da aptidão física4.
Atividade física é o corpo em movimento, em ação. São os músculos esqueléticos do
corpo (aqueles que podemos controlar voluntariamente) gastando energia,
contraindo-se e relaxando, numa sequência coordenada entre a ação do tecido
muscular e os tendões e os ossos. (SABA, 2008, p. 46)

No entanto, os reais benefícios da prática da atividade física dependerão do
tipo de atividade e da intensidade, frequência e duração da mesma. A prática da atividade
física, responsável pelos maiores e melhores resultados, e que visa o bem-estar físico, a saúde
e o condicionamento físico5, deve ser dirigida mediante exercícios bem planejados,
orientados, executados de forma a exigir um alto gasto energético do organismo comparado
aos níveis de repouso, fazendo com que o corpo se adapte e fique cada vez mais resistente,
desde que a prática seja mantida de forma regular. Logo, é o exercício físico, e não qualquer
atividade, que melhora a saúde e protege o organismo de algumas doenças, conforme será
tratado em item posterior.
Exercício não é um sinônimo de atividade física, trata-se de uma subcategoria desta.
O exercício é a atividade física planejada, estruturada, repetida e com o propósito de
melhorar ou manter o condicionamento físico. Praticamente todas as atividades
esportivas e de condicionamento são consideradas exercícios, pois, em geral, são
executadas com o intuito de melhorar ou manter o condicionamento físico. Tarefas
domésticas ou ocupacionais são feitas normalmente sem que se atente ao
condicionamento físico. (NIEMAN, 2011, p. 32)

4

5

Capacidade de realizar as tarefas do dia-a-dia com o mínimo de fadiga e desconforto (SABA, 2008)

“Pode ser dividido em condicionamento relacionado à habilidade esportiva, o qual inclui agilidade, equilíbrio,
coordenação, velocidade, potência e tempo de reação e, condicionamento relacionado à saúde, que inclui
resistência cardiorrespiratória, composição corporal e condicionamento musculoesquelético, que envolve
flexibilidade, força muscular e resistência muscular” (NIEMAN, 2011,p.40).
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Nesse contexto, é necessário ressaltarmos o valor da atividade física para os
policiais militares, que é regulada na PMRN pelo Manual de Campanha C 20-20Treinamento Físico Militar (TFM), do Exército Brasileiro, face não existir na corporação
regulamento próprio. O C 20-20 propõe que seja dada ênfase ao treinamento físico, devendo
ser planejado pelo Comandante e executado por este e pelos demais integrantes da Instituição.

3.3 RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

Para Nieman (2011) o conceito de saúde mais conhecido e influente, é
aquele apresentado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual surgiu no prefácio de
sua constituição de 1948, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
não a mera ausência de doenças, sugerindo que a saúde vai além da prevenção de doenças e
engloba o modo como cada pessoa se sente e atua, dos pontos de vista físico, mental e social.
O autor prossegue afirmando que o bem-estar é um enfoque à saúde pessoal e possui conceito
abrangente que incentiva hábitos saudáveis a fim de melhorar a qualidade de vida e reduzir o
risco de doenças prematuras.
Analisando tais afirmações, verificamos que o conceito do termo saúde é
vasto, no qual se confirma o entendimento que não significa, simplesmente, a ausência de
doença e seus sinais, mas sim deve ser vista de forma global, em que o indivíduo esteja bem
na tríade conceitual, ou seja, nos aspectos físicos, mental e social.
De acordo com Saba (2008, p.211), o exercício físico vem provando ser um
poderoso aliado, tanto na prevenção quanto na reversão de doenças. O referido autor assevera,
ainda, que algumas doenças, tais como osteoporose, arteriosclerose, obesidade, transtornos
alimentares, artrite, diabetes, hipertensão arterial, entre outras, podem ser tratadas e/ou
prevenidas com o auxílio de um programa específico de exercícios físicos, fazendo destes, um
procedimento que merece tanta atenção quanto a prescrição de qualquer medicamento.
Diante do exposto, torna-se evidente a importância da prática cotidiana da
atividade física, devendo esta ser realizada de forma planejada e acompanhada por
especialista, propiciando ao policial militar os reais benefícios dessa sistemática, bem como o
conhecimento do seu próprio corpo, pois este conjunto é essencial para o bem estar, ao passo
que previne e afasta as doenças, resultando em um bom desempenho de forma satisfatória, das
atribuições a ele conferidas.
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3.4 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA

A atividade física que proporciona os maiores e melhores resultados é
realizada sob a forma de exercícios físicos, os quais proporcionam a melhoria da saúde e
protege o organismo de algumas doenças, conforme passará a ser tratado neste tópico.
Convém evidenciar que até pouco tempo quando se pensava em um
indivíduo enfermo, logo se imaginava uma pessoa prostrada em uma cama, entretanto, a
mídia difunde que a ciência encontra provas de que o exercício, mesmo durante o período de
recuperação de uma enfermidade, é um poderoso aliado, proporcionando, inclusive, um maior
bem-estar, mesmo nas ocorrências mais graves. Acrescentamos ainda, que esse recurso tão
eficiente é relegado a segundo plano em favor de soluções imediatistas, tais como
medicamentos e, até mesmo, procedimentos cirúrgicos, sendo eleitas por grande parte da
população, em detrimento à adoção de uma responsabilidade pessoal ao longo da vida em
busca da saúde.
Mister se faz observarmos o processo ilustrado no continuum da saúde,
discorrido por Nieman (2011):

Figura 1: Continuum da saúde.
Fonte: Nieman (2011)

Conforme descrito na figura acima, percebemos que à esquerda do
continuum está a saúde, a qual é adquirida através da adoção de prática de hábitos saudáveis,
tendo, por conseqüência, a alta qualidade de vida. Por outro lado, ao se adquirir condutas de
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alto risco por longo período, resultará em doenças, culminando com a morte, situação
verificada no outro extremo do esquema em tela.
Em comentário a essa questão, o autor ainda aponta que uma atividade física
regular pode atuar de forma a prevenir, minimizar ou dirimir diversas alterações fisiológicas,
bem como doenças, as quais serão relacionadas abaixo com suas respectivas melhorias a
partir da prática de exercícios:

3.4.1 Controle do estresse

Considerado um dos temas mais apontados nos tempos modernos, o
estresse, que já foi considerado uma doença, é um aspecto natural da vida do ser humano,
sendo definido como uma resposta emocional para os acontecimentos da vida, situação que
exige obrigações e decisões, as quais conduzem a conflitos.

O estresse pode provocar

alterações fisiológicas, principalmente, relacionadas à tensão muscular, assim como o
aumento da frequência cardíaca e respiratória. Acrescentam-se também as alterações
psicológicas tais como ansiedade, depressão, irritabilidade, concentração e produtividade
diminuídas.
De acordo com pesquisas científicas citadas pelo autor, ainda, em comento,
o exercício físico aeróbico (corrida, caminhada, natação, entre outras), mantido, sem
interrupção por 30 minutos diários, é capaz de levar nosso corpo a produzir uma substância
chamada de beta-endorfina, a qual proporciona uma sensação de prazer, alegria e bem-estar,
combatendo inclusive, a depressão e a ansiedade.

3.4.2 Hipertensão Arterial (Pressão Arterial)

A força da corrente sanguínea que impulsiona as paredes internas das
artérias é denominada de pressão arterial e esta, quando é aferida acima dos níveis normais,
provoca a hipertensão arterial, conforme quadro que segue:
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Sistólica6

Diastólica7 (em mmHg)

Normal

<130

<85

Normal máxima

130 – 139

85 - 89

Elevada

140

90 ou maior

Quadro 1: Níveis de pressão arterial.
Fonte: Saba, 2008, p.236

Estudos referenciados por Nieman (2011) demonstram a hipertensão arterial
como uma doença relacionada a um estilo de vida pouco saudável, estando entre os fatores
que mais favorecem o desenvolvimento e o agravamento da doença o consumo excessivo de
sal e álcool, baixo consumo de potássio, sedentarismo, obesidade e idade. Trata-se, ainda, de
uma enfermidade silenciosa, perigosa e com sintomas não óbvios, podendo ser controlada ou
mesmo ter a sua prevenção através de uma prática regular de exercícios. Este benefício
acontece, principalmente, pelo relaxamento dos vasos sanguíneos ao final de cada sessão de
atividades, causando, assim, uma diminuição da pressão arterial pós-exercícios.

3.4.3 Insônia

Vários trabalhos científicos são destacados pelo autor em comento,
mostrando que o exercício físico é um potente aliado para a melhora das condições de sono.
Indiscutivelmente, há uma série de benefícios fisiológicos adquiridos com a prática regular de
exercícios que contribuirão para que a noite de sono possa ser mais tranqüila e repousante.
Para combater a insônia, é reconhecido o benefício que os exercícios físicos trazem, pela
liberação de endorfinas, que atuarão no sentido de combater a ansiedade, que é uma das suas
principais causas.
Certamente, a necessidade de reposição de energia do praticante de
exercícios, também, contribui para um repouso de melhor qualidade. Nesse caso, aquela
sensação de cansaço é uma defesa do organismo, que nos fará dormir melhor. Assim, fica

6

Pressão arterial quando está em máxima, ou seja, quando o coração se contrai bombeando sangue para o
interior das artérias. (Nieman, 2011, p.390)
7
Queda da pressão arterial quando o coração está repousando brevemente entre batimentos. (Nieman, 2011,
p.390)
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claro que a atividade física feita de forma regular e bem orientada para o nível de
condicionamento do praticante, promove benefícios inquestionáveis na qualidade e no tempo
de sono, trazendo com isso alterações positivas no desempenho físico, bem como nas
atividades diárias não relacionadas ao esporte.

3.4.4 Obesidade

É uma doença em que ocorre um acúmulo excessivo de gordura no corpo,
capaz de afetar a saúde, tendo como causas, diversos fatores, destacando-se a
superabundância de alimentos ricos em gordura e a falta de atividade física, podendo ser
favorecidos por questões genéticas e/ou fisiológicas, tais como a hereditariedade, intolerância
à glicose, resistência à insulina, entre outros. Os obesos ficam mais vulneráveis a inúmeros
problemas de saúde, ressaltando-se as doenças cardio-vasculares, câncer, renais, digestivas,
diabetes, hepáticos, problemas ortopédicos bem como psicológicos. É importante frisar a
diferença de uma pessoa obesa para uma pessoa gorda, esclarecendo-se pelo Índice de Massa
Corporal (IMC), obtido pelo cálculo do produto entre a divisão da massa corporal em Kg pela
altura ao quadrado:
IMC= Massa (Kg)/ altura2 (m)

IMC
Menor que 25
Entre 25,1 e 29,9
Entre 30 e 39,9
Acima de 40

Situação
Peso normal
Pesado ou gordo
Obeso
Obeso de risco

Quadro 2: Classificação do IMC.
Fonte: Saba, 2008, p.216.

Conforme dados acima, quando o indivíduo possui um IMC acima de 40
(quarenta), ou seja, obeso de risco, encontra-se muito mais susceptível às doenças
características do peso em excesso. E para minimizar tais efeitos, tem-se a prática de
exercícios como uma das alternativas, que associada a uma nutrição balanceada proporcionará
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seus resultados potencializados, no entanto, não milagroso. Destacando-se que o peso
corporal é perdido quando o gasto de energia diária ultrapassa a ingestão calórica.
A quantidade de energia que o obeso consegue gastar por meio de exercícios físicos
é insuficiente para deixar de ser obeso. Para alcançar um gasto calórico para
emagrecer somente com exercícios aeróbicos, seria necessário um desempenho
esportivo digno de atletas de elite, o que, logicamente para um obeso não é possível,
considerando-se que 450 g de gordura humana correspondem a aproximadamente,
3.500 kcal (energia), faz-se necessário um mês de caminhada acelerada em 4,8 km
por dia. (SABA, 2008, p.224)

Desta feita, entendemos que mesmo que o obeso ativo não emagreça terá
melhor aptidão aeróbica obtendo menor taxa de triglicerídeos no sangue, maior concentração
de bom colesterol e, possivelmente, menos ansiedade e depressão.

3.4.5 Cardiopatia (doenças do coração)

Chamadas genericamente de Cardiopatias ou Doenças Cardiovasculares
(DCV), essas enfermidades incluem mais de 20 (vinte) doenças diferentes do coração e de
seus vasos (artérias e veias), destacando-se o Acidente Vascular Cerebral (AVC), angina de
peito, arritmia, arteriosclerose, ataque cardíaco, aneurisma, derrame, entre outras (Nieman,
2011).
Diante do progresso tecnológico e a busca da praticidade diária, os
exercícios cotidianos perderam lugar para a comodidade e os alimentos caseiros, cederam
espaço às refeições prontas ou congeladas, sendo mais calóricas e gordurosas, surgindo, por
destaque, as doenças cardiovasculares, em decorrência de um desequilíbrio entre as calorias
ingeridas e o dispêndio energético, que são agravadas pelos fatores de riscos entres os quais se
ressaltam ser do sexo masculino, hereditariedade, tabagismo, hipertensão, inatividade,
obesidade.
Uma atividade física regular associada a uma dieta com pouca caloria e com
pouco teor de gordura reduz os principais fatores de risco das doenças em tela. Portanto, os
especialistas alertam que não importa qual o tipo de atividade física, o importante é a
regularidade em se praticar, enfatizando que os exercícios aeróbicos como a natação, corrida,
andar de bicicleta e caminhar são os melhores no combate às doenças do coração.
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3.4.6 Tabagismo

Amplamente divulgado pela mídia, o tabagismo está, causalmente,
relacionado ao câncer de pulmão, laringe, esôfago, faringe, boca, bexiga. Esse vício, causador
de morte prematura, por ser um forte fator de risco para todas as formas de doença
cardiovascular e câncer, é, indiscutivelmente, passível de prevenção, no entanto ao tornar-se
dependente o indivíduo encontra grandes barreiras para se libertar deste mal. A respeito,
Nieman (2011) depreende que “a nicotina do tabaco é uma substância altamente viciante, o
que faz da cessação do fumo um dos componentes que afetam a saúde mais difíceis de se
mudar”.
O autor enfatiza que fumantes possuem um condicionamento físico menor e
tendem a se exercitar menos que os não-fumantes, ilustrando tal afirmação, por meio de um
estudo realizado entre militares, no qual foi constatado que o desempenho na corrida de 12
minutos era inversamente proporcional ao número de cigarros fumados bem como ao número
de anos que fez uso. Supondo também, que os fumantes têm uma probabilidade menor do que
os não-fumantes de praticar exercícios regularmente como parte de suas vidas, pois o
exercício é mais difícil para eles, em virtude, principalmente, da diminuição da função
pulmonar e de uma resposta menos intensa da frequência cardíaca ao esforço.
Registre-se ainda que muitos indivíduos fazem uso do fumo como método
para lidar com o estresse, achando o hábito relaxante. Os benefícios da prática do exercício
estarão presentes quando combinados com a tentativa de parar de fumar, pois irá agir
melhorando o estado de humor psicológico, aliviando a ansiedade e a depressão, bem como
combatendo o ganho de peso, ou seja, ajuda o indivíduo que abandonou tal hábito prejudicial
a enfrentar alguns sintomas da abstenção.
É importante que se frise o contraste entre os vícios positivos e negativos,
estes são fixações negativas como nicotina ou álcool, as quais aliviam a dor do fracasso e
proporcionam prazer temporário, mas com o ônus enorme em relação às vidas familiar, social
e profissional. Vícios positivos levam à força psicológica, à imaginação e à criatividade.
(SHARKEY apud GLASSER, 2006, p.49)
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3.4.7 Lombalgia

A lombalgia ou dor na região lombar é uma das grandes queixas apontadas
pela maioria dos indivíduos em algum período da vida. Vícios posturais aliados à fraqueza
muscular e patologias como hérnia de disco, osteoporose, são vistos como principais fatores
intervenientes para ocorrência deste mal. É considerada um dos grandes problemas na
incidência de visitas médicas e afastamento do trabalho, conforme assevera o Dr. Múcio
Aurélio Nascimento Luzia, membro da Junta Policial Militar de Saúde- JPMS, da PMRN.
A deficiência de algumas capacidades físicas com o surgimento ou
agravamento da lombalgia se relacionam com a fraqueza da musculatura abdominal ou
lombar, bem como a rigidez desta, agravado pelo excesso de peso, idade e sedentarismo. Os
exercícios físicos podem e devem ser utilizados na prevenção e no tratamento da referida
síndrome, no entanto, devem ser prescritos e orientados por um profissional qualificado, que
irá determinar quais tipos de exercícios são mais aconselhados para a melhora dos sintomas
da dor, o que pode permitir ou restringir certos movimentos. São indicados principalmente
exercícios de fortalecimento abdominal, alongamento da musculatura lombar e da coxa, em
suma, que proporcionem a proteção e a estabilização da coluna vertebral.

3.4.8 Diabetes

A diabetes melitus, conhecida, no geral, como diabetes tipo 2, a qual é o
tipo mais comum e por isso mais preocupante, é uma disfunção do metabolismo dos
carboidratos onde na sua maioria, é causada por uma produção insuficiente de insulina8. Em
síntese, acontece um desperdício do açúcar ingerido, que do sangue é filtrado pelos rins e
eliminado pela urina, ocorrendo um excesso de glicose na urina (glicosúria). O indivíduo
acometido por esta patologia não precisa de injeções de insulina, por isso é chamado de
diabético não insulino-dependente, o que o diferencia do outro tipo de diabético, tipo 1 ou
insulino-dependente, tendo este uma prevalência de 5% a 10% dos diabéticos.

8

Hormônio secretado pelo pâncreas que facilita a entrada da glicose (carboidrato já digerido) nas células, já sua
falta provoca um acúmulo dela no sangue, levando a uma hiperglicemia (aumento de glicose no sangue).
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A prática da atividade física deve ser realizada após o controle dos níveis de
glicose e insulina, pois se assim não o fizer, pode se tornar muito arriscado, decorrendo
problemas como hipoglicemia (falta de açúcar no sangue), sangramento da retina, grandes
variações de pressão, para cima ou para baixo, problemas ortopédicos e complicações
cardíacas que podem levar à morte súbita (SABA, 2008)
O mencionado autor traça que durante o exercício são consumidas doses
consideráveis de energia, onde esta é vinda da glicose, a qual entra nas células musculares
para ser queimada. Se o doente for obeso (e a maioria é), a combinação do emagrecimento
com o treinamento pode reduzir a necessidade de injetar insulina em até 100%, tendo,
também, como benefício da prática regular de atividade física, o aumento do gasto de energia,
auxiliando a redução de peso, o aumento da perda de gordura e a preservação da massa
magra. Vale a pena ressaltarmos que, como para qualquer portador de outra patologia, o
paciente deve ter orientação médica e acompanhamento de profissionais de educação física.
Diante de todo o exposto, percebemos que uma prática regular de atividade
física, devidamente orientada e aliada a uma dieta balanceada, traz benefícios no sentido de
prevenir, minimizar e até mesmo dirimir os efeitos de diversas patologias, as quais vão além
das citadas neste tópico.
Nesse sentido, reside a importância de se adotar tal hábito salutar em seu
cotidiano, o que resultará em inúmeras benesses tanto no âmbito pessoal quanto profissional.
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4 OBJETO DE ESTUDO: A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA
PARA O BOM DESEMPENHO DA FUNÇÃO POLICIAL MILITAR DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE (UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O BOPE E
O 4ºBPM)

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA

O enfoque deste estudo volta-se para ressaltar a importância da prática
regular da atividade física, visando um bom desempenho da função policial-militar, tendo,
ainda, como objetivo esclarecer que a prática regular de atividade física está relacionada com
a prevenção de doenças, bem como minimizar ou sanar seus efeitos.
Para atingir tal desiderato realizamos um estudo comparativo entre os
policiais militares do BOPE e do 4º BPM, utilizando-se técnicas mais indicadas para tal fim:
aplicação de questionário e pesquisa bibliográfica. Convém frisarmos que “o método
comparativo procede pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas
a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles” (GIL, 2010, p.16).
Inicialmente, selecionamos a amostragem por acessibilidade, buscando
avaliarmos, desta forma, o universo das duas unidades em estudo, ocasião em que no batalhão
de área, de um total de 300 (trezentos) policiais militares foi trabalhada uma amostra de 70
(setenta) desses, correspondendo a 23% do efetivo, ao passo que no batalhão especializado a
parte utilizada foi de 30 PMs, perfazendo 35% do efetivo total, sendo este de 86 (oitenta e
seis) policiais. Sabemos que “amostra também é percebida como um subconjunto de
elementos pertencentes a uma população. A informação recolhida para um amostra é, depois,
generalizada a toda a população” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.76).
Dando prosseguimento, foi feita a coleta de dados com a aplicação de
questionários com uma séria ordenada de perguntas, sendo estas fechadas e de múltiplas
escolhas, por ocasião de formaturas mensais no 4º BPM e BOPE, nos dias 02/09/2011 e
13/09/2011, respectivamente (mediante a devida autorização dos respectivos comandantes).
Destacamos que nas ocasiões da aplicação dos questionários foram expostos os objetivos do
presente trabalho científico, bem como solicitados respostas reais para que assim pudesse se
alcançar o propósito do trabalho científico. Parafraseando Gil (2010), destacam-se como
vantagens deste método de coleta de dados: o anonimato das respostas, alcance de grande
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número de pessoas e permite que as pessoas respondam o questionário no momento em que
julgarem mais conveniente.
Em sequência lógica, após a coleta de dados, realizamos a tabulação e
apresentação dos dados, tendo esta sido feita através de gráficos, com posterior interpretação e
análise dos dados, finalizando com a apreciação dos dados obtidos. Ressaltamos por relevante
que todas as etapas foram norteadas pela pesquisa bibliográfica, o que assegurou a
consistência da análise.
A realização da pesquisa foi bastante significativa nos diversos aspectos já
expostos no início deste estudo, no entanto, foram observados pontos positivos e negativos
para o seu desenvolvimento. Quantos aos aspectos contrários na realização do estudo
destacam-se a carência de oportunidade em aplicar os questionários ao mesmo tempo em
virtude de pertencerem a escalas de serviço diferentes, sendo este ponto sanado na formatura
mensal de ambas as unidades, e ainda foi observada por meio de comentários realizados por
alguns integrantes da amostragem do 4º BPM, certa divergência ao se demonstrar que se
tratava de um estudo comparativo com o BOPE, o que pode ter influenciado, de certo modo,
nas respostas obtidas. E por um prisma positivo, ressaltamos o interesse dos entrevistados em
contribuir com a pesquisa, além do apoio dado pelos comandos das unidades envolvidas.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Com base no gráfico a seguir, podemos analisar o perfil, no que tange a
faixa etária, dos policiais militares do 4º BPM bem como do BOPE.

Gráfico 1: Faixa etária- BOPE e 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
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Ao analisarmos a caracterização da amostra, constatamos que dos 30 (trinta)
policiais do BOPE, a faixa etária, predominante, foi entre 32-37 anos de idade, com 34% (10),
resultado que, também, foi observado na análise dos 70 pesquisados do 4º BPM onde a média
de idade, também, se encontra na mesma faixa, correspondendo a 41%(29), de modo que
pode-se considerar ainda jovens e, supostamente, dispostos para a prática de uma atividade
física. Os dados a seguir mostram o estado civil dos analisados, cuja maioria é casada.

Gráfico 2: Estado civil- BOPE e 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Conforme os dados, nas duas unidades em questão predominam policiais
militares que declararam ser casados, sendo 60% (42) no 4º BPM e 57% (17) no BOPE,
podendo este fator servir de argumentação para deixar para segundo plano a prática de
atividade física, alegando falta de tempo diante de outras responsabilidades, além do trabalho.
Um estudo americano, publicado no jornal científico Pediatrics, e noticiado
pela revista Veja (2011, s.p.), sugere que a falta de tempo faz casais recorrerem aos alimentos
comprados prontos, sendo estes mais calóricos e gordurosos, e que os exercícios físicos,
também, ficam em segundo plano.
As informações a seguir mostram o grau de escolaridade apresentado nas
unidades pesquisadas, nas quais predominam policiais militares detentores do ensino médio
completo.
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Gráfico 3: Grau de escolaridade- BOPE e 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Com base nos dados, percebemos que 47% (14) dos policiais que compõem
a amostragem do BOPE são detentores de grau de escolaridade de nível médio completo; 30%
(9) possuem ensino superior incompleto; 10% (3) concluíram o ensino superior; 10% (3)
possuem ensino fundamental completo e 3%(1) concluíram pós-graduação. Resultado não
distante do obtido no 4º BPM, onde constatamos que 54% (38) são possuidores do ensino
médio completo; 9%(6), do ensino fundamental completo; 7%(5) ensino médio incompleto;
21% (15) iniciaram o ensino superior; 7%(5) finalizaram o ensino superior; e, ainda, 2% (1)
possuem pós-graduação.
Essa realidade traduz, de forma geral, que a amostra é composta por
policiais militares, provavelmente, bem esclarecidos, o que deixa sugerir a possibilidade de
existir um melhor entendimento a respeito dos benefícios e da necessidade de se praticar uma
atividade física.
Outra informação solicitada aos pesquisados refere-se ao setor de trabalho
dos mesmos nas suas unidades.
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Gráfico 4: Setor de trabalho – BOPE
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

Gráfico 5: Setor de trabalho – 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

No BOPE foi verificado que 60% (18) dos pesquisados atuam na área
operacional e 40%(12) encontram-se no serviço administrativo; e no 4º BPM foi constatado
que 76% (53) estão na área operacional, ao passo que 24% (17) exercem suas atividades no
setor administrativo, concluindo, assim, que nas duas unidades, a maior parte da tropa está
empregada na atividade fim, sendo esta mais exigida física e psicologicamente, embora não
menos importante seja a preparação física e psicológica do efetivo empregado no setor
administrativo, pois, eventualmente, os policiais dessa área poderão ser empregados no
serviço operacional, por necessidade do serviço, devendo, assim como os demais, encontrarse em estado adequado de saúde, nos seus vários aspectos, o que resultará em um bem-estar
para o próprio indivíduo, bem como numa prestação de serviço de forma satisfatória.
Reforçando tal pensamento, o Manual C 20-20 (2002, p.1-3) expressa que
“é evidente que o enfoque operacional é mais presente nas funções afetas ao cumprimento de
missões de combate, enquanto o enfoque de saúde é condição essencial para o desempenho de
qualquer função, inclusive aquelas de cunho administrativo”.
Questionamos, ainda, acerca do tempo de serviço já prestado na Polícia
Militar, para o qual foi obtido o resultado abaixo:
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Gráfico 6: Tempo de serviço – BOPE
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

Gráfico 7: Tempo de serviço – 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

Analisando os dados acima verificamos uma predominância de policiais
militares do BOPE entre 3-10 anos de serviço, equivalendo a 40% (12), enquanto no 4º BPM
o maior percentual, 43%(30) entre 11-18 anos de serviço, demonstrando isso, que a unidade
especializada possui um efetivo com tempo de serviço menor, porém não muito expressiva,
em relação ao outro efetivo. No entanto, de forma geral, os policiais militares que
responderam o questionário não ultrapassam a metade do tempo de efetivo serviço na
instituição, o qual compreende 30 anos. Relacionando esses dados com as informações já
explanadas, acerca da faixa etária média dos entrevistados nas duas unidades, bem como do
nível de escolaridade apresentada, fica evidente que por tratar-se de uma população
relativamente jovem e com tempo médio de serviço e em sua maioria bem instruída, é grande
a possibilidade de conscientização a respeito da necessidade de se praticar uma atividade
física.
Observamos ainda na pesquisa, a questão da prática ou não de uma
atividade remunerada extra PM, na qual foram obtidos os dados que adiante se seguem.

47%
53%

SIM
NÃO

Gráfico 8: Realização de serviço extra PM – BOPE
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

Gráfico 9: Realização de serviço extra PM- 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.
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Ao verificarmos as informações colhidas no Batalhão especializado,
detectamos que 47% (14) declararam que executam serviço remunerado extra PM, e que 53%
(16) alegaram não realizarem tal atividade. Por outro lado, o batalhão de área em estudo,
demonstrou que 61% (43) praticam atividade remunerada fora da instituição, em
contrapartida, 39% (27) não desempenham tal prática.
Diante dos dados coletados, convém evidenciarmos que, apesar de sua
relevância no que tange à prática de atividade remunerada extra PM nas duas Unidades em
estudo, há possibilidade que alguns policiais militares não tenham declarado que o pratiquem,
por se tratar de atividade que contraria a legislação institucional, face à exigência de
dedicação exclusiva, ou seja, todo servidor militar da Corporação é impedido de exercer
qualquer função pública remunerada, de acordo com o que preconiza o Estatuto da Polícia
Militar do Rio Grande do Norte (Lei nº4.630 de 16/12/1976) em seu art. 30:
Os deveres policiais-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o
policial militar à comunidade e à sua segurança, e compreendem, essencialmente: IA dedicação integral ao serviço policial-militar e a fidelidade à instituição a que
pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. (SANTOS SILVA, 1999, p.78)

É mister ressaltarmos, que no período compreendido entre os anos de 2000 a
2010, a população norteriograndense aumentou em 390.518 habitantes, o que representa um
acréscimo de 15,15% no contigente populacional do Estado. Por outro lado, o número de
homicídios no Estado aumentou em 343, apontando um acréscimo de 136,7%, conforme
pode-se perceber pelos gráficos abaixo.

Gráfico 10: População do RN
Fonte: Censo- IBGE (disponível em www.ibge.gov.br).
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Gráfico 11: Homicídios no RN
Fonte: WAISELFISZ, 2010.

Decorrente da variação populacional e do número de homicídios no Estado,
os índices de criminalidade9 no Rio Grande do Norte, variaram em 18,75%, no período
considerado. Em contrapartida, o efetivo policial militar não acompanhou o mesmo ritmo,
situação agravada face ao grande número de PMs desviados de suas funções por encontraremse a disposição de outros órgãos. Como resultado passou a incidir uma sobrecarga do serviço
policial militar, vinculando os PMs a escalas extras de serviço.
Essa demanda, posteriormente, transformou-se em serviço voluntário
remunerado, através da instituição da Diária Operacional (D.O), criada através da Lei nº7.754,
de 18 de novembro de 1999, cuja finalidade é expressa em seu artigo 2:
A Diária Operacional instituída por Lei no âmbito das Policiais Civil e Militar, com
circunscrição em todo o Estado do Rio Grande do Norte, tem por finalidade
remunerar o servidor que, voluntariamente, em período de folga, for empregado na
sua atividade fim, de Policiais Judiciária e Ostensiva.

Destacamos, por conseguinte, que com a implementação da DO, a princípio,
ocorreu o estímulo à atividade fim da Corporação, ou seja, o aumento do policiamento
ostensivo, e por outro lado, a redução da incidência de serviços irregulares extra corporação.
É forçoso salientarmos que a DO, inicialmente, previa o valor de R$ 15,00 (quinze reais)
como valor da remuneração destinado ao policial que, encontrando-se de folga, fosse

9

Índice de Criminalidade é calculado pela fórmula I crim = (C/P) . 100.000, onde C= quantidade de homicídios; P =
população.
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empregado no policiamento ostensivo por um período mínimo de 06 (seis) horas. Atualmente
esse valor é de R$50,00 (cinquenta reais).
Enfocamos que antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
existia uma exceção constante no §1º, do Art. 17, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) no tocante ao privilégio da acumulação de cargos, in verbis: “É
assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de médico que
estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública direta ou indireta”.
Destacamos que a norma acima transcrita assegurou o exercício dos cargos
que estavam sendo acumulados na data da promulgação da Constituição. Repita-se, somente
aqueles que estavam sendo acumulados em 05 de outubro de 1988. É equívoco, portanto,
concluirmos que o § 1º, do Art. 17, do ADCT autoriza os médicos militares acumularem
cargos públicos atualmente. O dispositivo usa a expressão “estejam sendo exercidos”, sendo
certo que a data base que deu aso ao tempo verbal utilizado é 05 de outubro de 1988,
encontrando-se na mesma linha de raciocínio a situação da atividade de magistério
Em assim sendo, estes servidores buscam um complemento para sua renda,
motivo pelo qual, grande número desses passa a desempenhar outros serviços, principalmente,
na área de segurança particular, fato este que, embora não autorizado, passou indiretamente a
ser admitido ao longo dos anos, pois seria uma incoerência exigir-se uma conduta diferente
dos PMs, uma vez que a imposição de dedicação exclusiva do policial militar, não recebe o
devido reconhecimento dos governantes, no sentido de proporcionar-lhe uma compensação
remuneratória digna.
Em consequência, a dinâmica do serviço policial militar associada a outros
fatores já explanados, como por exemplo, a expressiva carga de trabalho à qual são
submetidos muitos desses profissionais, provavelmente, vem ocasionando uma diminuição da
disposição para a realização de atividade física, que somada à pouca atenção dada por alguns
gestores, faz com que o TFM fique relegado a segundo plano. Em comentário a esta questão,
o C 20-20 (p.1-3) reforça que todos os comandantes já se depararam, ou se deparam, com os
mesmos entraves, no entanto, o sucesso de um treinamento físico depende da ênfase que é
dada ao mesmo.
Ao adentrarmos com mais afinco no tema desse estudo, enfocamos sobre a
realização ou não de alguma atividade física, bem como, aos que a praticam foi questionado
acerca da frequência de realização da mesma, tendo como resultado o adiante descrito:
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Gráfico 12: Prática de atividade física – BOPE e 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Gráfico 13: Frequência da prática – BOPE
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Gráfico 14: Frequência da prática – 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Desmembrando as informações apresentadas nos gráficos, percebemos que
na tropa especializada, 100% (30) responderam que praticam atividade física, e dentre estes,
80% (24) a fazem em uma frequência acima de 3 vezes por semana.
Por outro lado, no 4º BPM, 59% (41) responderam que não praticam
atividade física e 41% (29) afirmaram praticar alguma atividade física, e destes ativos 79%
(23) o realizam numa frequência semanal de até 2 vezes por semana.
No início deste estudo, ao discorrermos sobre a história da atividade física,
constatamos que, ao decorrer dos anos, tal prática foi vinculada à sobrevivência, aos costumes
e à cultura dos povos. Ao passo que a praticavam, visando determinados objetivos, eram
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favorecidos com os reais benefícios relacionados ao bem-estar físico, mental e social, os quais
em seu conjunto levavam à promoção à saúde e à qualidade de vida.
Em consonância aos dados, anteriormente, expressos, notamos que no
efetivo especializado a prática de atividade física é integral, com a frequência média de 3
vezes por semana e, por outro lado, temos que no 4º BPM apenas menos da metade da
amostra informou praticar algum tipo de atividade física, e entre estes, a maior parte, apenas a
fazem numa constância de 1 a 2 vezes semanalmente. Tal resultado demonstra que, apesar do
conhecimento notório de que a prática regular de exercícios físicos resulta em diversos
benefícios para a saúde, nem todos a fazem e quando praticam, não atingem a frequência tida
como ideal, em conformidade com o que se segue:
Significativos benefícios para a saúde podem ser obtidos com a inclusão de uma
quantidade moderada de atividades físicas (p.ex., 30 minutos de caminhada com
passos rápidos, uma corrida de 15 minutos, ou 45 minutos de vôlei) na maioria dos
dias da semana, se não em todos os dias. (NIEMAN, 2011, p.8)

Ainda no mesmo contexto, enfocamos o contido no Manual C 20-20 (p. 3-1)
que “a regularidade na prática do TFM é fundamental para que ele possa promover a
manutenção preventiva da saúde e para que os padrões de desempenho físico sejam
normalmente alcançados”. A prática de atividade física só apresenta resultados quando é
desempenhada de forma continuada, não podendo ser reservados apenas, por exemplo, os fins
de semana. O supramencionado manual ainda complementa dizendo que “[...] a inatividade
física, além de reduzir a capacidade física do indivíduo, acarreta vários riscos à saúde e,
também, que o baixo nível de aptidão física está relacionado com o aumento da prevalência
de mortalidade precoce”.
É comum, também, o fato de diversas pessoas iniciarem a prática de
exercícios físicos e, argumentando alguma dificuldade, desistirem e se comprometendo a
retomar a cada início de semana. Destacamos nesse sentido, o modelo transteórico,
(PROCHASKA & DICLEMENTE apud NIEMAN, 2011) o qual aborda de forma mais eficaz
para uma transformação no comportamento com relação à saúde e para se ter o hábito de
atividade física de forma aperfeiçoada. O mesmo compreende um processo de cinco estágios:
 Pré-contemplação: a pessoa não vê os malefícios do comportamento e
nem tem a intenção de mudá-lo;
 Contemplação: o indivíduo, nesta fase, já percebe os prejuízos, inicia a
motivação para a mudança de comportamento;
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 Preparação: neste estágio o sujeito toma a decisão de mudança de
comportamento, através de pequenas atitudes, preparando-se para alterá-lo em um futuro
imediato;
 Ação: a pessoa já implementou mudanças nos seus hábitos, ou seja,
encontra-se atrelado em um novo comportamento.
 Manutenção:

nesta

fase,

o

indivíduo

perdura

na

alteração

comportamental.
No 4º BPM, os não praticantes alegaram alguns motivos que os fazem
encontrar-se em tal condição:

Gráfico15: Motivos para a não prática de atividade física – 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Para justificar tal absenteísmo10 foram declarados os motivos elencados na
seguinte proporção: 39% (16) entendem que falta incentivo por parte da Instituição Polícia
Militar, 24% (10) afirmam falta de oportunidade em virtude do horário de trabalho, 22% (9)
por falta de interesse e 15% (6) declararam falta de tempo por possuir atividade extra PM.
Como já discorremos, os policiais militares em estudo possuem algum
entendimento, de acordo com o grau de escolaridade e a notória massificação por meio da
mídia, acerca dos benefícios da prática de atividade física, no entanto os não-praticantes ainda
procuram justificar-se alegando na maioria das vezes, falta de oportunidade em virtude do
horário de trabalho. Atrelado a este fator, temos a ausência de incentivo por parte da
Instituição, que deveria ter a obrigação de normatizar e sistematizar a referida prática, como

10

Ausência temporária do colaborador em alguma atividade
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ressalta o C 20-20 dispondo sobre a responsabilidade do comandante no que tange ao
adequado condicionamento físico da tropa para melhor cumprimento da missão, como
também destaca as dificuldades para execução do treinamento físico ideal, que vai desde a
falta de tempo até a inexistência de áreas ou materiais apropriados.
Cabe destacamos desta feita que, de fato a Instituição tem o dever de
sistematizar e motivar sua tropa, não focado apenas na obrigatoriedade, mas observando a
individualidade de cada grupo (idade, condicionamento físico, condições de saúde), de forma
a despertar a motivação, minimizando o desconforto, tornando a atividade física uma prática
prazerosa. Ao investirmos neste pensamento, a instituição terá, em contrapartida, um
colaborador mais disposto e saudável, o que resultará em um menor número de faltas e uma
decorrente prestação de serviço de melhor qualidade, aliado a uma maior coesão da tropa
fortalecendo o espírito de corpo11.
É mister enfatizarmos que todo policial militar considerado apto para o
serviço ativo está obrigado a praticar o TFM, no entanto, é imperioso destacarmos a falta de
interesse por parte de alguns policiais militares pesquisados, os quais, apesar de se mostrarem
conhecedores da necessidade, bem como dos benefícios adquiridos com a prática da atividade
em questão, não se dispõem a adotar esse hábito tão saudável e eficaz para a melhoria do
desempenho de suas funções profissionais.
Foi frisada, também, a falta de tempo por possuir atividade remunerada
extra-PM, e de forma significativa, foi dito que este seria um dos motivos para a não
realização de atividade física.
Este fator, já expresso através dos gráficos 8 e 9, deveria despertar uma
preocupação nos gestores, os quais possuem profissionais divididos entre a atividade policial
militar e a clandestina e, em virtude da sobrecarga de trabalho, apresentam uma redução
considerável da disposição física, consequentemente levando-os a não adotarem a prática de
atividade física como ação cotidiana, além de uma diminuição significativa da presteza por
parte desses agentes de segurança pública no cumprimento das atividades meio e fim da
Instituição.
Como se depreende, ainda, no Manual de Treinamento Físico Militar do
Exército (2002, p. 1-3) “a melhoria da aptidão física contribui para o aumento significativo da
prontidão dos militares para o combate [...]”. Ratificando e, paralelamente, complementando
este pensamento, verificamos que a atividade policial militar, por tratar-se de uma profissão

11

Reflete o grau de coesão da tropa e de camaradagem entre seus integrantes.
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de risco, requer acentuado estado de alerta para a segurança, do policial militar, bem como a
de terceiros, que dependem dessa vigilância, que poderá ser adquirida através de um preparo
físico adequado. Nesse sentido, temos o entendimento de Sharkey (2006, p.295), o qual
afirma que “trabalhadores que se mostram inaptos fisicamente, podem tornar-se um risco para
sua segurança e a dos que trabalham com eles”.
Evidenciando a questão da falta de incentivo por parte da Instituição como
justificativa para não se praticar o TFM, indagamos em relação à destinação ou não de horário
específico para a prática de atividade física, constatamos que em ambas as Unidades são
oferecidas tal oportunidade, no entanto em condições diferentes. Os dados abaixo demonstram
as duas situações:

Gráfico 16: Disponibilidade de horário para a prática do TFM- BOPE e 4º BPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Através da amostragem do BOPE constatamos, mediante 100% (30) das
declarações, que esta OPM oferece um horário destinado à prática de atividade física, ao
passo que no 4º BPM, 69% (48) entendem que o Batalhão proporciona horário específico e,
em contrapartida, 31% (22) afirma que o referido horário não é oferecido.
Na unidade especializada, detectamos que a prática do Treinamento Físico
Militar se dá todos os dias, no início do serviço, sendo intercalados treinamento de força e
resistência (musculação e artes marciais), bem como aumento da capacidade cardio-
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respiratória e potência anaeróbica (corrida), destacamos ainda, que a prática do TFM nesta
unidade, se dá de forma sine qua non12 a permanência do policial militar no BOPE.
Já no 4º BPM foi percebido um conflito entre os dados coletados, uma vez
que a maioria dos pesquisados afirma que o batalhão destina horário específico para a prática
da atividade física, ao passo que os demais, negaram tal destinação. De acordo com
informações repassadas pelo Ten Cel PM Zacarias Figueiredo de Mendonça Neto,
comandante dessa OPM, são destinados dois dias na semana (terça e quinta-feiras) para a
prática “voluntária” de atividade física, existindo um grupo que realiza corrida e outro que
prefere a prática do futebol. Acrescentamos que a oportunidade oferecida para tal prática é
direcionada aos policiais militares que estão saindo de serviço ou que estão de folga.
Confrontando o quantitativo dos não-praticantes do 4º BPM, exposto em
gráfico anterior, com as condições oferecidas pelo comando da OPM, isto é, de caráter
voluntário e voltadas aos que estejam saindo de serviço e/ou de folga, leva a crermos que a
junção desses fatores pode influenciar, negativamente, na adoção de uma prática regular da
atividade em questão. Um público alvo que se encontra desgastado após um período de
serviço policial militar (12horas ou 24 horas), ou mesmo de folga, mais que, por exemplo,
esteja desempenhando uma atividade extra-PM remunerada, dificilmente apresentará interesse
em comparecer à Unidade com o intuito de participar de qualquer tipo de prática de atividade
física, em caráter facultativo.
Em seguida questionamos se os aludidos policiais acreditavam na
necessidade da prática da atividade física para o bom desempenho do serviço policial militar,
bem como de sua melhoria, obtendo-se como resultado positivo em 100% (30), da amostra do
BOPE, e 100% (70) do 4º BPM.

12

Expressão que originou-se do termo legal em latim que pode ser traduzido como “sem o qual não pode ser”.
Disponível em http://pt.wikipedia.org/siki/sinequanon. Acesso em 25.09.2011.
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Gráfico17: Entendimento da necessidade da prática de atividade física, bem como
da influência desta para um melhor desempenho da função policial militar – BOPE e
4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Complementando o resultado das já citadas declarações, e dando
prosseguimento ao objeto de pesquisa, indagamos acerca da compreensão dos aspectos
positivos, adquiridos com a prática da atividade física, tendo como resultados os dados que se
seguem:

Gráfico 18: Entendimento dos benefícios da prática regular de atividade física- BOPE
Fonte: Pesquisa de campo, 2011
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Gráfico 19: Entendimento dos benefícios da prática regular de atividade física- - 4º BPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011

Embora a amostragem seja formada, predominantemente, por policiais
militares com grau de instrução em nível satisfatório e, apesar de estes terem declarado que
compreendiam que a prática de atividade física leva a uma melhoria no desempenho do seu
trabalho, percebemos, através dos gráficos 16 e 17, que é bastante significativo o percentual
de policiais militares que não possuem uma visão ampla acerca dos múltiplos benefícios
trazidos por essa prática salutar.
Esta visão restrita se demonstra de forma mais acentuada através das
declarações colhidas no 4º BPM, que apenas 4% (3) compreendem que a atividade física pode
influenciar na diminuição de dores relacionadas à postura; seguidos por 13% (9), os quais
entendem que ocorre uma melhoria do sono; 23% (16) acreditam que tal prática age
proporcionando uma diminuição da irritabilidade e estresse; 30% (21) associam-na com a
perda de peso; 31%(22) percebem que o exercício físico está relacionado com a elevação da
autoestima; 43%(30) acham que ocorre uma maior resistência à fadiga; e de forma mais
expressiva, 73% (51) correlacionam a atividade física com uma maior disposição.
Conforme dados colhidos e expressos nos gráficos 16 e 17, verificamos que
o entendimento dos policiais do BOPE acerca dos aspectos positivos trazidos com a prática de
uma atividade física, se sobrepõe, significativamente, à compreensão apresentada pelos
policiais militares do 4º BPM, embora não represente uma totalidade.
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No batalhão especializado os indivíduos pesquisados valorizaram,
especialmente, alguns benefícios que se apresentaram na seguinte dimensão: 77% (23)
acreditam em uma maior disposição proporcionada pela prática da atividade física; 73%(22)
visualizam uma maior resistência à fadiga; 50% (15) associam a uma maior autoestima; 37%
(11) compreendem que a referida prática proporciona uma melhoria do sono, bem como, na
mesma porcentagem, vinculam à perda de peso, seguido por 23% (7) que correlacionam com
a diminuição de dores relacionadas à postura e 17% (5) com uma menor irritabilidade e
estresse.
Com base nos dados coletados, percebemos que, ainda não há uma visão
intensa voltada aos melhoramentos adquiridos através de um treinamento físico regular e,
devidamente, orientado, e que conforme aduzido, anteriormente, são inúmeros. Em relação a
essa questão, o portal da escola de psicologia 13 na internet, assevera que a prática regular de
exercício físico atua melhorando a qualidade de vida dos indivíduos, proporcionando
benefícios físicos e psicológicos, tais como: melhor percepção de bem-estar, redução da dor,
aumento da capacidade de resposta do organismo para combater o stress, uma maior
percepção de eficácia e controle pessoal, maior autoestima, melhoria da postura e dos padrões
de sono, redução da obesidade e fadiga, entre outros.
Em vista dos resultados obtidos no 4º BPM, observa-se que apesar do
entendimento, embora que de forma relativa, acerca dos benefícios oriundos da atividade
física, o presente estudo verifica que esta compreensão não se mostrou suficiente para reduzir
o índice de indivíduos não-praticantes de atividade física e, em contrapartida aumentar o
número de pessoas comprometidas com sua saúde e, consequentemente, de colaboradores que
busquem a melhoria do seu desempenho profissional.
Por outro lado, constatamos que, no BOPE, o público alvo demonstrou
possuir uma maior visão, ainda que parcial, no que tange ao entendimento dos benefícios
provenientes do exercício físico, revelando ser formado por indivíduos ativos, que praticam
de forma comprometida o treinamento físico, seja por iniciativa própria ou exigência da OPM,
o que, mais seguramente, o conduzirá para uma situação de saúde adequada.
Os dados seguintes demonstram por Batalhão, a incidência de problemas de
saúde mais comuns, que os policiais militares apresentam ou já apresentaram.

13

Disponível em http://www.escolapsicologia.com/29-benefícios-da-atividade-fisica-na-sua-saude. Acesso em
30 de setembro de 2011.
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Gráfico 20: Problemas de saúde apresentados- BOPE
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Gráfico 21: Problemas de saúde apresentados- 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Ao analisarmos as enfermidades apresentadas pelas unidades em estudo,
verificamos que em ambas são apontados problemas de saúde, sendo estes minimizados no
batalhão especializado, e tendo maior incidência no 4º BPM.
Ao considerarmos o perfil da amostra em cada batalhão, no tocante a serem
mais ou menos ativos, fisicamente, muitas vezes motivados pela ênfase que é dada por cada
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Unidade, levou-nos a crer que tal incidência tem seu resultado ligado, inversamente
proporcional, à intensidade e frequência da realização da prática de atividade física.
Com base nas informações contidas nos gráficos acima, percebemos uma
maior incidência nos níveis de estresse e insônia seguidos por problemas de lombalgia e
hipertensão arterial, porém em percentuais diferentes. Esses dados não são surpreendentes, até
mesmo com base no já explanado em tópico específico, tendo em vista a peculiaridade da
função policial militar, função esta que exige que seu profissional esteja em constante estado
de alerta, intensificando o estresse e a insônia, ao mesmo tempo em que requer do policial
uma reeducação postural, ou seja, uma posição adequada quer seja estática (parada) no
policiamento ostensivo motorizado ou a pé, ou dinâmica (que exijam movimento e força),
inerentes da operacionalidade, pois se assim não o fizer, poderão decorrer as dores lombares,
realçada, entre outros fatores, pela obesidade e falta de exercícios regulares e específicos.
Dessa forma, a atividade física regular deve ser incentivada nas instituições
policiais militares, tendo em vista seus benefícios fisiológicos e psicológicos, além das
doenças que podem ser prevenidas, minimizadas, ou sanadas com essa prática salutar, não
esquecendo da melhoria do desempenho desses profissionais.
Dando prosseguimento, questionamos acerca do último período em que os
aludidos policiais militares teriam sido submetidos a um Teste de Aptidão Física (TAF),
obtendo como resultado:

Gráfico 22: Último período que realizou o TAF- BOPE
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
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Gráfico 23: Último período que realizou o TAF- 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Como visualizamos, no BOPE, um percentual de 100% (30) declarou que
realizou o referido teste a menos de 03 (três) anos, realidade diferente da encontrada no
4ºBPM, onde cerca de 58%(41) afirmaram que teriam sido submetidos ao exame em tela há
mais de 06 (seis) anos; 33%(23) realizaram-no entre 1(um) e 6(seis) anos, complementado
por uma minoria de 9% (6) que o fizeram a menos de 01 (um) ano, tendo essa ocorrência se
dado mediante algumas circunstâncias expressas a seguir.

Gráfico 24:Circunstância de realização do último TAF- BOPE
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
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Gráfico 25:Circunstância de realização do último TAF- 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Ao fazermos um comparativo entre os dois gráficos acima expostos,
constatamos que no BOPE, 90% (27) dos consultados foram submetidos ao TAF por meio de
avaliação determinada pela OPM, ou por critérios para realização de cursos técnicos. Em
contrapartida, no 4º BPM verificamos que 70% (49) dos policiais informaram que realizaram
o teste em questão apenas para ingressar na PMRN e 19% (13) admitiram que este teria se
dado como requisito para ingresso em curso técnico.
Nesse deslinde, é importante frisarmos a natureza dos dois batalhões em
estudo. Por um lado o BOPE, batalhão especializado, com um efetivo mais jovem, um
treinamento físico especial e toda uma programação para esse tipo de preparação e
profissionalização. Em uma outra realidade temos o 4º BPM, batalhão de área, com um
efetivo com mais anos de serviço, e uma prática desportiva de caráter facultativo, sem
nenhuma obrigatoriedade por parte do comando. Percebemos também, conforme,
anteriormente, exposto, que a permanência do PM no BOPE está ligada, estreitamente, a
avaliações, onde, de acordo com informações do Comandante desta Unidade, Ten Cel PM
Marcos Vinícius Silva da Cruz, as mesmas ocorrem através de TAF semestrais, enquanto que
no 4º BPM, não vemos esse dever, mas apenas uma conscientização pessoal da prática de
atividade física.
No mesmo sentido, podemos destacar o contido no Boletim do Exército
nº15/2008, de 11/04/2008, o qual regulamenta dentre outros assuntos, o Treinamento Físico
Militar do Exército, o qual nos rege por consonância, ditando três níveis de treinamento de
acordo com o objetivo e o efetivo utilizado, dividindo-se em: Padrão de Desempenho Básico,
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Avançado ou Especial, onde no geral os primeiros envolvem integrantes que estejam
iniciando nesse treinamento, por exemplo, os recrutas, evoluindo para o avançado durante o
período de formação e chegando ao Especial quando o fim pode ser servir em determinada
Unidade Especializada (BOPE) ou participar de cursos técnicos desta área.
Neste prisma, vemos a importância de um setor especializado em planejar,
doutrinar conforme sua missão e supervisionar a execução do Treinamento Físico Militar,
como um órgão de Estado-Maior. No entanto, ao questionarmos a respeito da existência e da
funcionalidade deste órgão, obteve-se o seguinte:

Gráfico 26: Conhecimento da existência do setor da PMRN responsável
pela instrução de atividade física – BOPE e 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
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Gráfico 27: Eficiência do setor – BOPE e 4ºBPM
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

Ao finalizarmos a pesquisa de campo, constatamos que dos policiais do
BOPE, mais da metade, ou seja, 53% (16) informaram ter conhecimento acerca da existência
do órgão da PMRN responsável pelo planejamento e execução da prática de atividade física, e
deste quantitativo 11 (onze) policiais informaram que o setor desempenha suas atribuições de
forma satisfatória. Em relação ao aludido resultado, ressaltamos a existência da probabilidade
de ter tido influência em virtude da existência da atividade física no cotidiano do batalhão
especializado, o que nos leva a crer que essa rotina tenha sido implantada pelo setor em
comento, o que não condiz com a realidade, pois tal rotina diária, envolvendo a execução de
TFM, é implantada pelo comando do batalhão seguindo as doutrinas contidas no C 20-20 e na
Portaria nº032-EME, de 31 de março de 2008, contida no Boletim do Exército nº15/2008, os
quais regulam a prática do TFM. Já no 4º BPM as informações descritas retratam,
possivelmente, a realidade da atuação e expressividade do setor em tela, pois 84% (59)
revelaram não ter conhecimento da referida seção.
Diante da realidade apontada, pelos dados empíricos, percebemos que há um
descompasso entre a visão e a prática das Unidades pesquisadas, quanto ao desenvolvimento
de atividades físicas, apontando para a necessidade de um disciplinamento institucional
quanto ao assunto, logo, a implementação de um órgão e de legislação específica que
regulamentem a Educação Física na PMRN. Esta e outras medidas são propostas, a seguir,
dentro das considerações finais do presente trabalho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade física, ao longo de sua evolução, possuiu diversos objetivos,
partindo desde a questão de sobrevivência, passando para a subsistência, indo pelo
utilitarismo guerreiro, lançando-se nos esportes e, na contemporaneidade, assumiu, também, o
papel fundamental na preservação da saúde, além de minimizar e/ou erradicar determinadas
patologias.
Essa prática, de forma regular e sua importância, embora prevista, deveria
fazer parte da responsabilidade individual do policial militar, além de ser estimulada pelos
seus gestores, com o intuito de se ter um profissional, na atividade operacional ou burocrática,
em constante bem-estar, apto e disposto para bem servir à sociedade.
A profissão policial militar é uma atividade de risco, que exige bastante de
quem a exerce, requer que esteja em constante condição de vigilância, que em sua atuação
cotidiana pode ser requisitado, fisicamente, em diversas situações, necessitando que o mesmo
se encontre, permanentemente, em satisfatório estado de bem-estar com sua saúde física,
mental e social.
Vale à pena ratificarmos o valor que reside na prática de atividade física
sistematizada e, devidamente, acompanhada por profissionais da área, realizada no âmbito das
instituições militares através do Treinamento Físico Militar, buscando transpor as dificuldades
encontradas, que vão desde a falta de tempo até a carência de instalações e materiais para a
realização da devida prática.
A atividade física está, intimamente, ligada à saúde, pois percebemos que
um indivíduo ativo fisicamente apresenta mais disposição para exercer suas atividades desde
as rotineiras ás mais específicas. Uma instituição que incentive tais atitudes terá, por
conseguinte, colaboradores mais produtivos, dispostos, menos doentes e faltosos. Sobre isso,
comenta Sharkey (2006) que indivíduos ativos têm mais saúde, resistência, atitudes positivas
em relação ao trabalho e uma maior capacidade de conviver com o estresse.
Percebemos no estudo comparativo, objeto do presente trabalho, realidades
distintas, onde no batalhão especializado tem-se uma rotina diária, regrada a exercícios físicos
militares, devidamente acompanhados por profissionais com formação na área, sendo o
efetivo submetido a avaliações periódicas através da aplicação do Teste de Aptidão Física
(TAF), com o escopo de verificarmos o nível de condicionamento físico dos policiais
militares e realizar trabalhos individualizados, quando necessários.
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Na outra realidade, encontramos o batalhão de área estudado, local em que a
atividade física é realizada de forma facultativa, numa frequência de duas vezes por semana,
através da prática desportiva envolvendo jogos de futebol e corrida livre, sem que haja
avaliação do nível de condicionamento físico de seus integrantes.
Diante a realidade expressa nos dois parágrafos anteriores, aliada à análise
dos dados obtidos por meio da coleta de dados, verificarmos que, embora os efetivos em
estudo tenham demonstrado a conscientização dos benefícios e da necessidade de realização
de atividade física regular, nem todos a fazem assumindo o prejuízo por tal descaso e, entre
outras justificativas, com maior predominância, transpõem a responsabilidade para a
Instituição Policial Militar.
Tal omissão, provavelmente, é retratada pela incidência de doenças que
embora possam acometer os praticantes de atividade física, em menor escala, quando
comparada aos não-praticantes, se apresenta em maior prevalência, destacando-se estresse,
insônia e lombalgia. Convém registrarmos, quanto aos resultados relativos ao 4º BPM, no
tocante ao período e circunstância em que os policiais militares teriam sido submetidos ao
TAF, que a maioria desses teriam-no realizado em um período aproximado de mais de seis
anos ou, ainda, somente por ocasião de ingresso na Corporação.
Esta situação confirma a lacuna deixada pela Corporação, ao que acresce a
falta de comprometimento pessoal de considerável parcela dos policiais, fato que requer
medidas efetivas com o intuito de reverter tal quadro.
Consideramos relevante ressaltar que as mudanças que se anunciam
necessárias, no que tange à maior atenção quanto ao condicionamento físico do efetivo da
PMRN, demandam observação ao previsto na Portaria Nº 006/95, de 21/03/1995, que aprovou
o Regimento Interno do Estado Maior Geral da Polícia Militar, na qual constam as atribuições
da 3ª Seção do Estado-Maior, órgão que, ao nosso ver, é responsável pela regulamentação,
implementação e supervisão de atividades relativas ao treinamento e aprimoramento físico,
como parte da instrução e adestramento dos integrantes da Corporação, almejando sua melhor
qualidade de vida e, por conseguinte, oferecendo a sociedade um serviço revestido de
excelência.
Em resumo, faz-se necessário atentarmos mais efetivamente para a temática
da preparação e adestramento físico, que, no nosso entendimento, deveria tornar-se alvo de
permanente reflexão e debate no âmbito institucional, por se tratar de questão fortemente
imbricada à manutenção da saúde e do bem-estar daquele que se apresenta como o recurso
mais fundamental da PMRN: O POLICIAL MILITAR.
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Diante dos elementos pesquisados, dos resultados e das conclusões
alcançados, face à urgência de efetivar o Treinamento Físico Militar como prática natural e
indispensável ao bom desempenho institucional, apresentamos, a seguir, propostas que se
mostram alternativas, em nosso entendimento, plenamente viáveis, no escopo de fomentar,
como visto, melhorias significativas na saúde, na qualidade de vida e no bem-estar dos
policiais.


Criação da Subseção de Educação e Treinamento Físico dentro da

estrutura da 3ª Seção do Estado-Maior, com os propósitos básicos de:
o Regulamentar a prática de atividades voltadas ao Treinamento
Físico Militar e desportos, no âmbito da PMRN e suas Unidades;
o Estudar e estabelecer índices de desempenho físico a serem
exigidos dos policiais militares, nos exames físicos ordinários e
com vistas ao ingresso em cursos de formação, especialização e de
aprimoramento técnico;
o Implementar e orientar a prática da educação e Treinamento Físico
Militar no âmbito das Unidades PM;
o Acompanhar e analisar o desenvolvimento e resultados obtidos
pelos policiais militares nos Testes de Avaliação Física e nas
instruções de treinamento físico, propondo medidas visando seu
aprimoramento;


Estabelecimento de convênios com setores do meio acadêmico,

visando, em especial:
o O desenvolvimento de estudos e pesquisas quanto às necessidades
de ordem física para o desempenho das diversas atividades
policiais militares;
o Aprimoramento técnico-científico dos procedimentos adotados na
prática das atividades físico-desportivas no âmbito da Corporação;
o Promover cursos em unidades acadêmicas que fomentem o
aprimoramento técnico dos policiais militares com formação na
área;
o Possibilitar campo de estágio para estudantes de Educação Física,
nas unidades acadêmicas conveniadas.


Implementação do Teste de Avaliação Física, de caráter semestral,

visando mensurar o desempenho físico do efetivo e observar os resultados alcançados pela
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prática permanente das atividades propostas na preparação física dos integrantes das
Unidades;


Implantação dos Centros de Educação, Treinamento e Desenvolvimento

Físico, a princípio, nas sedes dos Comandos Regionais de Policiamento, os quais constariam de:
o

Academias com equipamentos voltados à prática da atividade física;

o Salas de atendimento individual voltado ao acompanhamento
nutricional, físico e terapêutico de policiais militares;
o Pequeno auditório para reuniões e palestras educativas.
A manutenção destes Centros poderia ser efetuada por meio da cobrança de
uma taxa no valor de 1% do soldo do posto ou graduação do militar estadual, a ser descontada do
vencimento mensal;


Criação da Carteira de Saúde Individual no âmbito da PMRN, na qual

constariam os resultados de exames de saúde básicos, de validade anual, dos resultados dos
Testes de Avaliação Física semestrais, bem como todos os registros de licenças médicas e
procedimentos outros que influíssem no desempenho físico e saúde do policial;
Tal documento serviria de fonte de informações a serem consultadas por
ocasião de promoções, cursos, entre outros fatos na vida profissional do policial militar.


Desenvolvimento de campanhas internas visando à prevenção, o combate e

o controle quanto ao uso de drogas lícitas e ilícitas, conjuntamente, com a criação e
implementação de grupos de apoio a policiais militares, funcionários civis e familiares de policiais
envolvidos com tais substâncias, buscando sua recuperação e acompanhamento;


Incentivo e intensificação no desenvolvimento de atividades lúdicas e

desportivas no âmbito das Unidades da Corporação, e da PMRN de uma forma geral.
Concluímos o presente trabalho, com a convicção de que, a exemplo das
descobertas e afirmações da moderna ciência, uma melhor estruturação das atividades voltadas
ao aprimoramento físico dos policiais, não resultarão, unicamente, em maior capacidade de
desempenho operacional e burocrático. Todavia, é um investimento no maior patrimônio da
Corporação: seus integrantes.
Insistimos que é mais do que uma visão, meramente, funcional, entretanto, uma
questão de responsabilidade institucional em proporcionar qualidade de vida e bem-estar a seus
membros, além de um dever para com a população, em possibilitar que os “modernos
centuriões”, guardiões da segurança pública e da ordem, possam desempenhar seu papel com
eficiência, eficácia e efetividade.
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APÊNDICE - Questionário aplicado na pesquisa de campo

ESTADO DO RIO GRANDE NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR “CEL MILTON FREIRE DE ANDRADE”
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS-CAO

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS POLICIAIS MILITARES
Oficiais Alunos: Gabriela Domitildes da Silva Xavier- Cap PM
Rosalina de Souza Câmara- Cap PM

Público Alvo- Policiais Militares do 4º BPM e BOPE
Objetivo- coletar dados que possam subsidiar o trabalho de conclusão do Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais 2011 no tema “A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA
ATIVIDADE FÍSICA PARA O BOM DESEMPENHO DA FUNÇÃO POLICIAL MILITAR
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O
BOPE E O 4º BPM”.
Obs 1.Esta pesquisa visa aferir a opinião do questionado sobre os quesitos em análise. Por
isso, devem conter o seu entendimento, evitando, na medida do possível, que as opiniões de
terceiros influam nas respostas dadas.
Obs2. Não é necessário que o questionado se identifique.

1. Faixa etária
(

) 20-25

(

) 26-31

(

) 32-37

(

) 38-43

(

) Mais de 43

2. Estado civil
(

) Casado

(

) União estável

(

) Viúvo

(

) Solteiro

(

) Divorciado

71

3. Grau de escolaridade

4.

(

) ensino fundamental completo

(

) ensino fundamental incompleto

(

) ensino médio completo

(

) ensino médio incompleto

(

) superior completo

(

) superior incompleto

(

) Pós graduação (especialização, mestrado ou doutorado)

Você pratica outra atividade remunerada (extra PM)?
(

5.

) sim

(

) não

Quanto tempo de instituição policial militar
(

) 3 a 10 anos

(

) 11 a 18 anos

(

) 19 a 26 anos

(

) acima de 27anos

6. Você pratica alguma atividade física?
(

) Sim

(

) não

7. Com que frequência?
(

) nenhuma

(

) 1 a 2 vezes por semana

(

) 3 a 4 vezes por semana

(

) 5 a 6 vezes na semana

(

) todos os dias da semana

8. Caso não pratique nenhuma atividade física, o que motiva tal comportamento?
(

) falta de interesse

(

) falta de incentivo por parte da Instituição Polícia Militar

(

) falta de tempo por possuir atividade extra PM

(

) falta de oportunidade em virtude do horário de trabalho

9. Seu Batalhão destina horário específico para a prática de atividade física?
(

) Sim

(

) não

10. Você entende que é necessária a prática de uma atividade física para o bom
desempenho no seu trabalho?
(

) Sim

(

) não
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11. Você acredita que praticando atividade física o seu desempenho no serviço pode
melhorar?
(

) Sim

(

) não

12. Em caso positivo, em que aspectos você acredita que isso iria melhorar?
(

) maior disposição

(

) elevação da auto-estima

(

) maior resistência a fadiga

(

) melhoria do sono

(

) perda de peso

(

) menor irritabilidade e estresse

(

) diminuição de dores relacionadas a postura

13. Qual o setor que você trabalha dentro do seu batalhão?
(

) administrativo

(

) operacional

14. Você apresenta ou já apresentou algum dos problemas de saúde abaixo
relacionados?
(

) estresse

(

) Tabagismo

(

) Hipertensão Arterial

(

) lombalgia

(

) insônia

(

) Artrite

(

) obesidade

(

) Câncer

(

) cardiopatia (doenças do coração)

(

) Diabetes

(

) Asma

(

) osteoporose

15. Qual o último período que você realizou um teste de Aptidão física(TAF)
solicitado pela PM?
(

) a menos de 01 (um) ano

(

) entre 1 e 3 anos

(

) entre 3 e 6 anos

(

) entre 6 e 9 anos

(

) mais de 9 anos

16. Em que circunstancia este teste de aptidão foi realizado?
(

) para ingressar na instituição

(

) para realização de curso de formação (Cabo e Sargento)

(

) para realização de cursos técnicos

(

) em avaliação periódica determinada pelo batalhão
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17. Você sabe informar qual o setor da PMRN responsável pelo planejamento e
execução da prática de atividade física?
(

) sim

(

) não

18. Em caso positivo, o setor desempenha suas atribuições de forma satisfatória?
(

) sim

(

) não

