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VELHOS SOLDADOS 
 

Os velhos soldados nunca morrem, 
afastam-se apenas, embora dobrem 

por eles os sinos da saudade. 
 

A farda é como a pele, 
está no coração, está na mente, confere, 

como símbolo, grandiosidade. 
 

E mesmo o afastamento 
não faz cair no esquecimento 

que andam, em espírito, fardados 
marchando na cadência do tiro do canhão 

na terra, no mar, no avião. 
Eternamente soldados.

 
Autor: José Nogueira Sobrinho 
[Tenente Coronel da Reserva]1  

 
1 KEGLER, 2011, p. 5. 



RESUMO 
 
 
Os policiais militares baianos são servidores estaduais que, ao longo do período da 
sua carreira profissional, exercem a função de servir e proteger à comunidade e, ao 
completarem o regular período de serviço ativo, passam para condição de inatividade, 
momento em que se dá o encerramento da carreira militar. A proposta estudada tem 
como objetivo fundamentar e evidenciar que há uma necessidade de preencher uma 
lacuna de atenção e valorização aos veteranos que residem no interior do Estado. A 
pesquisa foi exploratória, de estudo de caso e bibliográfica, realizada através de 
consulta a sites, periódicos e bancos de trabalhos acadêmicos, combinada com 
pesquisas de campo, por questionários estruturados, disponibilizados através de link 
de respostas, com amostra de 390 milicianos baianos. E, ainda, por questionário 
semiestruturado enviado por e-mail às duas últimas oficialas chefes da Seção de 
Valorização Profissional do Comando de Policiamento da Região Norte. O principal 
resultado alcançado foi que 93,8% dos respondentes do questionário online, militares 
ativos e inativos, afirmaram que se sentiriam reconhecidos e prestigiados com a 
implementação de uma política institucional de atenção ao policial veterano que reside 
distante da capital. Assim, como resultado desse Projeto de Intervenção, conclui-se 
que a Implantação de Núcleos de Atenção aos Veteranos, junto aos Comandos de 
Policiamento Regionais do Interior do Estado, poderá ser mais uma ferramenta de 
gestão de pessoas voltada ao atendimento e acolhimento aos milicianos que 
contribuíram para a construção da história de sucesso da PMBA. Porém, com reflexo 
na autoestima e no comprometimento do policial militar ativo e, consequentemente, 
na qualidade do serviço prestado pela Centenária Milícia de Bravos. 
 
 
Palavras-chave: Reconhecimento. Militar Veterano. Inativos. Valorização. 

 
  



ABSTRACT 
 
 
The military police from Bahia are state employees who, throughout the period of their 

professional career, perform the function of serving and protecting the community and, 

when completing the regular period of active service, move to a condition of inactivity 

that is when the end of the military career takes place. The proposal studied aims to 

support and evidence that there is a need to fill a gap of attention and appreciation to 

veterans living in the interior of the State. The research was exploratory, case study 

and bibliographic, carried out through consultation of websites, periodicals and 

academic work banks, combined with field research, by structured questionnaires, 

made available through response link, with a sample of 390 bahian militiamen. And 

also, by semi-structured questionnaire sent by e-mail to the last two chief officer of the 

Professional Valorization Section of the Policing Command of the Northern Region. 

The main result was that 93.8% of the respondents to the online questionnaire, active 

and inactive military, stated that they would feel recognized and honored with the 

implementation of an institutional policy of care for veteran police officers who live far 

from the capital. Thus, as a result of this Intervention Project, it is concluded that the 

Implementation of Veterans Care Centers, together with the Regional Policing 

Commands of the Interior of the State, may be another tool for managing people 

focused on the care and reception of militiamen who contributed to the construction of 

the success story of the PMBA. However, with a reflection on the self-esteem and 

commitment of the active military police man and, consequently, on the quality of the 

service provided by the Centuries-Old Militia of Bravos. 

 

Keywords: Recognition. Military Veteran. Inactive. Appreciation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Polícia Militar da Bahia possui em seu efetivo ativo um quantitativo superior 

a 30.000 homens e mulheres servindo à sociedade baiana. Tem-se o fato de os 

policiais militares serem transferidos para a reserva remunerada (RR) após cumprirem 

302 anos de serviço, ou terem atingido a idade limite de 633 anos, se praça, as quais 

representam a maioria dos Inativos. Então, em decorrência desses elementos, todos 

os anos muitos desses servidores alcançam o direito merecido à reserva remunerada, 

após anos de dedicação à lida policial militar. 

Importante, nesse momento, trazer à baila o conceito de “inatividade” segundo 

o Estatuto Policial Militar (EPM), o qual faz referência a duas categorias de militares: 

ativo e inativo4. Vê-se no artigo 173: 

 
A exclusão do serviço ativo e o consequente desligamento da organização a 
que estiver vinculado o policial militar, decorrem dos seguintes motivos: 
I  - transferência para a reserva remunerada; 
II - reforma; 
[...] (BAHIA, 2001). 

 

Assim, por exclusão, tem-se a definição de militar inativo no EPM como sendo 

aquele que mantém o vínculo com a Polícia Militar, porém, não está em atividade. 

Estão, entretanto, classificados de duas maneiras: como reservistas, que podem ser 

revertidos ao serviço ativo caso seja necessário à Administração Pública; ou 

reformados, que não podem ser revertidos à atividade. 

Nesse linha, a reforma da previdência, ocorrida recentemente na Constituição 

Federal (CF), veio consolidar a percepção de que os militares estaduais pertencem a 

uma classe especial de servidores e, por isso, foram retirados do conceito de 

previdência social e inseridos em um novo conceito, junto aos militares federais, que 

é o de serem destinatários do Sistema de Proteção Social ao Militar (SPSM) por parte 

do Estado (BRASIL, 2019). Dessa forma, alargando-se esse conceito de proteção 

inserido pela reforma, é plenamente razoável que os estimados policiais inativos 

 
2 Regra em transição para 35 anos, conforme reforma legislativa promovida pela Lei 14.186, de 15 de 

janeiro de 2020 (BAHIA, 2020c). 
3 Redação original: "I - atingir a idade-limite de 60 anos para Oficiais e Praças;" Modificado pela Lei 

14.186. 
4 Os inativos se subdividem em reservistas e reformados. 
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obtenham a atenção do Estado através da Policia Militar da Bahia, corroborando com 

o novo modelo protetivo surgido recentemente. 

Outrossim, está estabelecido no Plano Estratégico da PMBA 2017-2025, no 

Objetivo Estratégico (OE) - 10: “Promover a valorização, a saúde e a qualidade de 

vida dos policiais militares.” (BAHIA, 2017). Como se vê, a valorização dos policiais 

militares já é um objetivo pretendido pela Corporação, explícito no Plano Estratégico, 

com o qual se subsumi adequadamente a proposta de intervenção deste projeto. 

Entretanto, para melhor entendimento, se faz necessário a definição, segundo 

o EPM, do que é carreira policial: 

 
Art. 163 - A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada 
e inteiramente devotada às finalidades da Instituição denominada atividade 
policial militar e pela possibilidade de ascensão hierárquica, na conformidade 
do merecimento e antiguidade do policial militar (BAHIA, 2001). 

 

Assim, o efetivo inativo5 ainda não possui um atendimento abrangente, por 

parte da Corporação, voltado ao propósito de melhorar a vida desses cidadãos que 

tanto se dedicaram a servir e proteger à sociedade. Dessa forma, vislumbrou-se uma 

lacuna existente no tocante à atenção aos reservistas residentes no interior do Estado, 

com reflexo na valorização do contingente policial baiano em atividade, uma vez que 

a reserva remunerada é a consequência cronológica natural da trajetória marcial 

exitosa. 

  

 
5 Por questão de estilística e deferência, o termo veterano, eventualmente, será utilizado para designar 

os inativos, conforme fora empregado na Portaria 25-CG/2004, que assim os intitula. 



20 

2 PROBLEMA DE PESQUISA E A HIPÓTESE DO TRABALHO 
 

A nova realidade constitucional iluminou a verdadeira natureza dos servidores 

policiais militares, fortalecendo o que já previa o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003). 

Nesse sentido, é necessário que se faça o devido atendimento às necessidades da 

classe, com um tratamento mais consentâneo com a importância que desempenham 

dentro da sociedade na busca da manutenção da ordem pública. 

 

2.1 Problema 
 

Como supramencionado, a qualidade especial atribuída pela CF aos militares 

contribui para o reconhecimento merecido a esses servidores, indispensáveis à 

manutenção da ordem e da própria Democracia, pois “[...] a plena saúde da 

democracia depende enormemente da eficiência da polícia no cumprimento de suas 

responsabilidades [...]” (JUNIOR, 2007, p. 89). Consequentemente, o serviço policial 

é responsável por garantir a segurança necessária para que todas as outras 

atividades sejam possíveis na dinâmica social. 

Assim, é sabido que os profissionais quando se sentem motivados através de 

uma valorização adequada, e com boa relação interpessoal em seu ambiente de 

trabalho, bem como com perspectivas favoráveis, são capazes de produzir mais e 

melhor para as suas organizações, devido ao aumento da segurança e da confiança 

na instituição. 

Dessa forma, segue-se o questionamento: De que maneira a criação de 

núcleos de atenção aos policiais inativos, junto aos Comandos de Policiamento 

Regionais (CPRs) do interior do Estado, podem contribuir para o OE - 10 – “Promover 

a valorização, a saúde e a qualidade de vida dos policiais militares”? 

 

2.2 Hipótese 
 

Ainda que os policiais da ativa não pensem diariamente na sua reserva, esse é 

o destino mais provável àqueles que perfilam as fileiras da Corporação. Então, 

tratamentos dispensados aos veteranos6 têm a possibilidade de formar no 

 
6 Conforme já mencionado, o termo é empregado em substituição ao termo inativo, por opção de 

estilística e deferência. 
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inconsciente coletivo da tropa que eles também serão, e são, beneficiários em 

potencial dessas ações. 

Assim, ações com a finalidade voltada à valorização da condição dos veteranos 

terão eficácia irradiada nos policiais em atividade, em virtude do sentimento de 

pertencimento e da identificação com os militares aposentados7. Por conseguinte, 

elaborou-se a seguinte hipótese: 

Se a PMBA promover o atendimento aos policiais militares inativos do interior 

do Estado, haverá repercussão positiva no sentimento de valorização pela Instituição 

nos policiais da ativa e aumento da autoestima desses profissionais, contribuindo para 

a efetivação do OE - 10 – “Promover a valorização, a saúde e a qualidade de vida dos 

policiais militares.” 

  

 
7 O termo técnico é inativo, porém, por escolha estilística, será eventualmente usado o vocábulo 

aposentado em substituição. 
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3 OBJETIVOS 
 

Em busca de trilhar o caminho que possa afirmar ou refutar a hipótese descrita, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

 

3.1 Objetivo Geral 
 

Apresentar proposta de implantação de núcleos de atenção aos policias 

inativos nos Comandos de Policiamento Regionais do interior do Estado, com intuito 

de promover a valorização a todo efetivo policial. 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 

1 Discorrer, resumidamente, sobre os aspectos teóricos normativos relacionados 

com a proposta. 

2 Levantar o contingente de militares inativos por região administrativa policial 

militar do Estado da Bahia. 

3 Demonstrar os benefícios da proposta. 

4 Descrever as etapas de implantação da proposta. 
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4 JUSTIFICATIVA 
 

A presente pesquisa tem o objetivo de contribuir para a valorização da carreira 

dos policiais militares da ativa, através da atenção ao público inativo, pois o capital 

humano é o mais importante componente da Instituição. Nesse sentido, ao nos 

aproximarmos dos 20 anos de carreira, a reserva já é um destino tangível no horizonte 

profissional, fato que nos enche de ânimo para pesquisar sobre o assunto. Somado a 

isso, tem-se a observação de que o serviço policial vai muito além dos trabalhos 

convencionais, por seu risco e dedicação exclusiva, e que, quando advém a reserva, 

muitos policiais se sentem desamparados e abandonados pela Corporação. Assim, 

pareceu-nos necessário a implementação e manutenção de núcleos que 

proporcionem apoio aos valorosos veteranos do interior, para minimizar danos 

psicológicos que o afastamento não planejado possa desencadear, bem como para 

orientá-los em sua nova fase de vida pessoal, familiar, psicológica, financeira, etc. 

Destarte, queremos propor a implantação de núcleos de atenção aos policiais 

militares veteranos junto aos Comandos de Policiamentos Regionais do Interior do 

Estado, para valorizar o material humano policial militar, pois esses profissionais 

dedicam sua vida a uma causa nobre, que nem sempre é reconhecida e valorizada 

pela sociedade, que é a beneficiária do sacrifício diário dos policiais. Esse tema se 

apresentou relevante à equipe de pesquisa em decorrência da lacuna percebida no 

interior do Estado, uma vez que já existe na Capital um serviço com o perfil e propósito 

semelhante ao proposto na pesquisa. Dessa forma, para se evitar tratar iguais de 

forma desigual, por princípio de isonomia, é importante e necessária a extensão do 

serviço aos policiais residentes no interior do Estado. 

Como consequência, o tema se mostra extremamente relevante para a 

Instituição, por se tratar de valorização de pessoas, combinando perfeitamente com o 

previsto no Plano Estratégico da PMBA 2017-2025, no OE - 10: “Promover a 

valorização, a saúde e a qualidade de vida dos policiais militares.” Sem dúvida, o 

policial valorizado terá mais disposição para servir aos comunitários. Dessa forma, ao 

proporcionar atenção ao policial inativo, por consequência, fará o policial da ativa 

sentir que sua carreira e destino são merecedores de atenção pela Instituição, mesmo 

quando ele não estiver mais na lida diária. Assim, essa atenção irá proporcionar nos 

profissionais a sensação de reconhecimento, com aumento na sua satisfação 

profissional e sensação de valorização pessoal, contribuindo para o aumento da 
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autoestima, da motivação, da melhoria do comprometimento do servidor e da 

qualidade do serviço policial prestado. Igualmente, tem por objetivo fomentar uma 

cultura organizacional de valorização ao policial veterano, que anteceda a seu 

desligamento do serviço ativo e, ainda, colaborar com a criação de um protocolo de 

ações voltadas ao público interno prestes a ingressar na inatividade, bem como 

propiciar uma transição de forma amena e moderada aos policiais baianos. 

Outrossim, nos Comandos de Policiamento Regionais, já existem as 

Coordenação de Promoção Social e Qualidade de Vida (CPSQV)8, conforme pode ser 

visto no ANEXO F7F

9, podendo a estrutura e pessoal serem aproveitados e, somente, 

ampliar as pessoas a serem atendidas e os serviços prestados, minimizando-se 

custos, de forma a se implementar os núcleos sem grande oneração para o Estado. 

A presente pesquisa é pioneira no sentido de interiorizar o serviço existente na 

capital e será focada no Comando de Policiamento Regional Norte (CPR-N), por ser 

a Unidade regional a qual pertencem os pesquisadores, porém, pretende ser um 

modelo aplicável em todos os Comandos de Policiamento Regionais (CPRs) do 

Estado, com o objetivo de abranger a toda comunidade de inativos interioranos da 

Polícia Militar da Bahia. 

  

 
8 Mudança recentemente introduzida pela publicação da Portaria n.º  020-CG/20, de 16 de outubro de 

2020, que “Altera a Portaria nº 070/2015, que regulamenta a Organização Estrutural, Funcional e 
Distribuição do Efetivo da Polícia Militar da Bahia e dá outras providências”, conforme LJNG n.º 001 
de 15 de outubro de 2020, substituindo a Seção de Valorização Profissional (SEVAP) pela 
Coordenação de Promoção Social e Qualidade de Vida (CPSQV) no organograma do CPRN (BAHIA, 
2020). 

9 O Organograma do CPRN, apresentado no ANEXO A, deverá ser atualizado, uma vez que a Portaria 
n.º 020-CG/2020, em seu art. 3º, XII, h, prevê a Coordenação de Promoção Social e Qualidade de 
Vida em substituição à SEVAP (ibid.). 
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Polícia Militar da Bahia, seguindo a tendência de longevidade da população 

brasileira, tem observado o aumento paulatino do quantitativo de policiais na reserva 

remunerada. Por lei, esses aposentados são denominados de inativos, inclusive é o 

termo encontrado nas normas legais vigentes, que, contudo, induz a situação de 

aposentadoria ao ócio e à inutilidade, alguém sem função na sociedade (CRUZ, 2013). 

Esse vocábulo possui significado pejorativo e, por isso, tem sido pouco usado no 

âmbito da PMBA, notadamente após a criação do Núcleo de Interatividade do 

Veterano (NIVE) em 2004, na Capital Baiana, quando passou a se usar o termo 

“veterano” para designar os inativos. 

Nessa linha, a edição da Lei 10.741 (BRASIL, 2003), que criou o Estatuto do 

Idoso, introduziu em nosso ordenamento jurídico a importante temática voltada para 

a pessoa idosa, considerada uma das mais bem elaboradas e completas dentre as 

existentes na atualidade. (CRUZ, 2013). Conforme o referido diploma legal, em seu 

artigo 1º, são idosas as “pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” 

(BRASIL, 2003). Entretanto, devido às peculiaridades da Corporação, poucos 

reservistas estão nessa faixa etária, pois a transferência para a reserva, geralmente, 

acontece para aqueles que possuem 3510 anos ou mais de serviço, não se exigindo 

idade mínima, de acordo com o artigo 176 do EPM. Por outro lado, os reformados se 

enquadram, quase que na totalidade, na faixa etária definida como de pessoa idosa, 

salvo previsões legais11, por terem, conforme prevê o artigo 178 do EPM, idade igual 

ou superior a 60 anos (BAHIA, 2001). 

Importante inserir no argumento o conceito de Envelhecimento Ativo, adotado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que “é o processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (SAÚDE, 2005, p. 13). 

Essa “atividade” não se limita àquela remunerada, voltada para o sustento próprio, 

mas tem um sentido mais abrangente, alcançando a finalidade de preencher a 

necessidade de se sentir pertencente e ativo na comunidade. Com seu 

 
10 Conforme já mencionado, existe uma transição legislativa em andamento, referente à modificação 

feita pelo art. 5º da Lei nº. 14.186, de 15 de janeiro de 2020, originalmente a exigência era de 30 
anos. 

11 Existe, ainda no art. 178 do EPM, a possibilidade de reforma por motivo de saúde, total incapacidade 
para o serviço e condenação prevista no Código Penal Militar (BAHIA, 2001). 
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posicionamento, a Polícia Militar da Bahia inovou quando criou o NIVE, através da 

portaria 25-CG/2004, publicada em Boletim Geral Ostensivo nº 151, de 16 de agosto 

de 2004, que segue: 

 
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 
 

R  E  S  O  L  V  E 
 
Art. 1. – Criar, no âmbito da Polícia Militar da Bahia, o Núcleo de Interatividade 
do Policial Militar Veterano, cuja denominação simplificada será NIVE (Núcleo 
de Interatividade do Veterano). 
Art. 2. – O NIVE terá como característica principal a implantação de ações 
sistematizadas, objetivando criar condições e promover meios para que o 
policial militar veterano torne-se mais participativo no contexto social, bem 
como fomentar ações que visem a preparação do policial militar para 
ingresso na reserva. 
Art. 3. – O NIVE será coordenado por dois Oficiais Superiores, sendo um 
da ativa e outro da reserva, mediante designação do Comandante Geral da 
PMBA. 
Art. 4. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5. – Revogam-se as disposições em contrário.” (CRUZ, 2013, p. 28, grifo 
nosso). 
 

Foi instituído também o dia do Policial Militar Veterano, sendo sua data 

estabelecida no dia 13 de junho. Essas inovações na realidade dos inativos possuem 

grande potencial motivador no seu comportamento, na sua autoestima e na sua 

dignidade. Posteriormente outras normas foram publicadas, modificando a Portaria 

citada, conforme segue: 

 
Através da Portaria n.º 080 – CG/2006, publicada em 12 de dezembro de 
2006, a Organização Estrutural e Funcional da PMBA é regulamentada, tendo 
em vista o disposto nas Leis Estaduais n. 9.848, de 29 de dezembro de 2005, 
e 10.215, de 26 de junho de 2006, bem como o Decreto Estadual n. 10.152, 
de 09 de novembro de 2006, situando o NIVE, que antes estava, 
provisoriamente, ligado ao Gabinete do Comando Geral, no Departamento de 
Pessoal, criando, inclusive, a Coordenação de Interatividade do Veterano 
[CIVE] (CRUZ, 2013b, p. 39) 12. 

 

Essas ações repercutiram positivamente na comunidade inativa, como pode 

ser observado no que foi relatado por um veterano: ‘“O NIVE para mim foi um 
despertar da autoestima. [...] Antes da criação deste meio de socialização e 

integração do PM inativo, o PM caía no esquecimento pelos companheiros em 

atividade [...]’ Climarcio de Oliveira – Sub Ten PM” (CRUZ, 2013, p. 20, grifo nosso). 

 
12 O Decreto 10.152 foi revogado pelo decreto 19.767 de junho de 2020. 
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Nesse sentido, o núcleo colaborou para refutar o pensamento de outrora, de que eram 

indivíduos “inúteis” ou “inativos”. Corroborou, ainda, para amainar os efeitos da 

mudança ocorrida na dinâmica de vida que estavam acostumados, pois, quando não 

são acompanhados por profissional especializado, podem surgir sérios problemas na 

transição para essa nova etapa da vida do militar em virtude da perda do papel social 

desempenhado na comunidade (CRUZ, 2013). 

“O grande desafio do NIVE tem sido mudar essa cultura, essa sensação de 
desrespeito em relação aos nossos aposentados (Veteranos)” (ibid., p. 20, grifo 

nosso). Essa informação trazida pelo autor reforça a importância de a Corporação 

atender aos seus veteranos com programas que os auxiliem a atravessar à nova 

realidade que se apresenta, tratando-os com o respeito merecido, de modo a 

estabelecer uma cultura institucional de valorização aos veteranos. 

Via de regra, a aposentadoria é um momento delicado para qualquer 

trabalhador, porém, para os policiais militares esse momento é mais complexo, uma 

vez que essa profissão é fundamentada em normas rígidas e dedicação à defesa da 

comunidade, exigindo-se o risco da própria vida no trabalho, detalhes que implicam 

na fusão da função militar exercida com a própria identidade do sujeito. Conceituando 

esse termo, “a identidade é o que possibilita ao indivíduo existir enquanto pessoa, em 

todos os seus papéis e funções, sentir-se aceito e reconhecido pelo outro” (DEBETIR, 

1999, p. 15-16). Resumidamente, o sujeito é policial no serviço e na folga, e mesmo 

se excluído da PM, passa a ser reconhecido como ex-policial militar. 

Dessa forma, o afastamento do trabalho resulta na perda, para o policial, de 

parte daquilo que compunha sua própria autopercepção de ser e de como está 

inserido no contexto social. Conforme ocorre a perda desse referencial social, quando 

da passagem para a reserva, pode acarretar estresse e sensação de inutilidade, 

principalmente se esse desligamento ocorrer sem planejamento (BANHATO; 

LARIVOIR; ASSIS, 2016). Reforçando esse entendimento, “A aposentadoria é o 

momento de reestruturação da identidade pessoal e estabelecimento de novos pontos 

de referência” (ROMANINI; XAVIER; KOVALESKI, 2005, p. 85). Nesse sentido, o 

policial militar que conseguiu cumprir os 30 ou mais anos de serviço, acostumado a 

conviver com o risco de vida iminente no seu dia-a-dia, ao se deparar com a 

aposentadoria sem um planejamento e preparação de desligamento prévio e 

progressivo, se encontra numa situação nova, com a qual, muitas vezes, não 

consegue lidar de forma saudável. 
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Por conseguinte, a implementação do NIVE foi um passo importante na 

melhoria da gestão de pessoas dentro da PMBA, e não apenas do pessoal inativo, já 

que o melhor destino dos militares da ativa que permanecerem na Corporação é 

alcançar o direito à reserva remunerada. Sobre essa temática, vejamos o seguinte 

trecho inserido no tema Gestão de Pessoas: “Processos de recompensar pessoas: 

utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais 

elevadas. Incluem recompensas, remuneração e benefícios, e serviços sociais” 

(CHIAVENATO, 2014a, p. 14). Destarte, é de grande importância para a Corporação 

trabalho como esse prestado pelo NIVE a todos os policiais militares, tanto da ativa 

como os veteranos, porém, a sua abrangência ainda é limitada, uma vez que a Bahia 

tem grandes dimensões territoriais, o que dificulta a integração e atendimento aos 

militares dos interiores mais distantes. 

Conforme pronunciamento da Doutora em Psicologia, Professora Lúcia França, 

da Universidade Salgado de Oliveira, em Niterói, em que “[...] classificou o trabalho 

desenvolvido pelo NIVE de ‘fascinante’, ‘louvável’ e ‘pioneiro no Estado da Bahia’. Que 

o ‘NIVE é um exemplo de trabalho e que deveria ser copiado por diversas 
organizações’” (CRUZ, 2013, p. 115, grifo nosso). Essa fala da eminente Professora 

demonstra a assertividade do posicionamento da PMBA ao criar o Núcleo. 

Num momento tão importante da vida do militar, “A transferência para a reserva 

ou reforma surge, para o Policial Militar (PM), como um dos impactos biopsicossociais 

mais fortes ao longo de sua existência” (CRUZ, 2013, p. 22). Esse importante marco 

na vida do sujeito é comparado ao nascimento, casamento e à paternidade. Assim, 

pela importância e pelo impacto que representa no cotidiano dos policiais, merece a 

atenção da Corporação, uma vez que a saúde e a valorização dos seus colaboradores 

são muito relevantes e estão inscritos no citado OE - 10, pois o maior patrimônio da 

Instituição são as pessoas que a compõem. 

Segundo Tavares (2016), discorrendo sobre pesquisa aplicada na Brigada 

Militar do Rio Grande do Sul, a maioria dos entrevistados não sentiram necessidade, 

na ativa, de procurar um serviço psicológico, afirmando que superaram sozinhos as 

eventuais dificuldades surgidas, porém, o mesmo não ocorreu quando questionados 

sobre haver necessidade de uma preparação psicológica às vésperas de seu ingresso 

na reserva remunerada, em virtude do grande impacto que esse evento representa na 

vida dos militares em transição para a reserva. 
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Outrossim, como bem declarou a Professora Lúcia França, a criação do NIVE 

tem grande importância na valorização dos Veteranos da PMBA. No entanto, o único 

ponto negativo a ser mencionado é que sua atividade está concentrada na Capital, o 

que dificulta a integração do pessoal residente no interior do Estado, uma vez que as 

distâncias podem ser demasiadamente grades, a depender da localidade. Então, para 

solucionar esse empecilho, se faz necessário a descentralização dessas ações, 

criando-se núcleos regionais dentro da estrutura da PMBA nas CPSQVs dos CPRs, 

de forma a proporcionar maior abrangência das ações elogiadas pela eminente 

Doutora. 

Nesse contexto, a afirmativa de que o rito de passagem para a reserva é uma 

das experiências biopsicossociais mais intensas na vida do veterano pode ser 

verificada através da observação dos seus comportamentos. “[...] pesquisadores da 

University College London, identificaram dois cumes em taxas de mortalidade para 

homens aposentados: um aos 65 anos e o outro em meados dos 80 anos” 

(ROMANINI; XAVIER; KOVALESKI, 2005, p. 84). Essa informação coincide, no 

primeiro momento, com o período enfrentado na pós-aposentadoria do indivíduo, por 

ser muito propício ao desenvolvimento de depressão. 

Consequentemente, uma vez que as atividades profissionais se apresentam 

como símbolo de virtude, contribuindo para que seja reforçado no militar a “[...] 

imagem de honradez e moralidade não apenas a prevenção contra a possibilidade 

de desenvolver vícios” (DIAS, 2016, p. 71, grifo nosso), Devido essa mudança de 

paradigma, a suspensão das atividades profissionais faz grande falta ao indivíduo. Por 

conseguinte, apesar do aumento aquisitivo de mais de 50% experimentado pela 

maioria dos policiais na passagem para a inatividade, situação que perdurará até a 

entrada em vigor, na Bahia, da nova regra previdenciária prevista na Lei 13.954 

(BRASIL, 2019)13, que passou a chamar de Sistema de Proteção Social do Militar, 

não é raro se ver policiais militares se comprometendo financeiramente com 

empréstimo atrás de empréstimo ou sendo assassinado em serviço de segurança 

privada para complementar o orçamento. Também, a falta de ocupação saudável abre 

espaço para vícios diversos, a exemplo do jogo e do álcool, conforme afirmou Dias 

(2017). 

 
13 Quando não será mais possível a passagem para a reserva com percepção de proventos do posto 

imediato. Atualmente o Sargento é transferido para a reserva com os proventos de tenente, 
representando um ganho real superior a 50% nos seus vencimentos. 
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Por outra perspectiva, a cultura militar é fundamentada no ethos14 guerreiro, 

pautado na superioridade do homem a todas as agruras que se lhe apresentem. Essa 

programação psicológica, trabalhada desde o primeiro momento da apresentação do 

militar na Corporação, contribui para o enraizamento de preconceitos nesses 

servidores, os quais dificilmente se permitem procurar ajuda psicológica para seus 

problemas, atribuindo essa atitude a uma demonstração de fraqueza. É importante 

observar que a proposta de interatividade do NIVE não carrega consigo, 

explicitamente, a “ideia de ajuda” e sim de “interação social”. Por conseguinte, o 

espírito de corpo e atuação em grupo, que são conceitos afetos à vida marcial, 

contribuem para o engajamento, o que facilita a aceitação de forma mais palatável ao 

sujeito que dedicou toda a sua vida profissional às operações realizadas em equipe, 

favorecendo o alistamento dos inativos nas atividades de interação promovidas. 

Dessa forma, o Núcleo consegue proporcionar a ajuda necessária ao veterano sem 

causar prejuízo à autoestima do indivíduo, pelo contrário, através da valorização 

proporcionada ao policial, consegue favorecer o seu fortalecimento. 

Nesse processo histórico, através da Portaria nº. 65 do Comando Geral, que 

tratou de Legislação, Jurisprudência e Normas Gerais (LJNG) (BAHIA, 2016), e 

estabelecia o uso de abreviaturas e siglas na PMBA, foi atribuída, em seu Anexo I, na 

alínea “h”, a sigla CIV, significando “Centro de Interatividade do Veterano”, dentro do 

Departamento de Promoção Social (DPS). Essa nova designação, Centro, estava 

conflituosa com a designação de Coordenação de Interatividade do Veterano (CIVE), 

conforme consta no Ofício de resposta do DPS, ANEXO D, o qual indicou que a atual 

previsão legal que instituiu a Coordenação de Interatividade do Veterano estava 

inscrita na Portaria 070 – CG/2015, Separata ao Boletim Geral Ostensivo (BGO) nº 

237, de 22 de dezembro de 2015 (BAHIA, 2015, p. 38). Porém, em recente 

modificação introduzida pela Portaria n.º 020-CG/20, de 16 de outubro de 2020, que 

“Altera a Portaria nº 070/2015, que regulamenta a Organização Estrutural, Funcional 

e Distribuição do Efetivo da Polícia Militar da Bahia e dá outras providências”, 

conforme LJNG n.º 001 de 15 de outubro de 2020 (BAHIA, 2020), foi criada a 

Coordenação de Promoção Social e Qualidade de Vida (CPSQV) em substituição à 

SEVAP nos CPRs. Também, em substituição à Coordenação de Interatividade do 

 
14 “Ethos pode ainda designar as características morais, sociais e afetivas que definem o 

comportamento de uma determinada pessoa ou cultura. O ethos se refere ao espírito motivador das 
ideias e costumes.” (SIGNIFICADOS, [s.d.]). 
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Veterano foi instituído o Centro de Interatividade do Veterano, subordinado ao DPS. 

Portanto, a Portaria 020-CG/2020 veio para confirmar a importância e a ampliação 

desse serviço dentro da estrutura da Corporação, transformando-o em um Centro e 

prevendo a sua chefia para ser exercida, conforme Anexo II à Portaria 020-CG/2020, 

por um Tenente Coronel (Ten Cel), demonstrando o quanto a PMBA está atenta à 

relevância da matéria referente ao veterano. 

Nessa linha, conforme o CIV se torna mais frondoso na Capital, com maior 

importância e estruturação, o interior do Estado permanece sem a mesma atenção, 

carecendo da presença de núcleos estruturados junto aos CPRs, destinados à mesma 

finalidade institucional altruística e de valorização a esses indivíduos. Portanto, a 

proposta de atenção e interatividade tem demonstrado grande relevância no sentido 

de valorizar toda a carreira policial militar. Pois proporciona o acolhimento àqueles 

veteranos que dedicaram grande parte de suas vidas à Polícia Militar. “Policiais 

Militares da ativa e da reserva submetidos ao questionário, sentem-se incluídos 
socialmente através das ações do NIVE” (CRUZ, 2013, p. 110, grifo nosso). Nessa 

pesquisa citada, 92,5% responderam positivamente quando perguntados se as ações 

do NIVE repercutiram em outros segmentos sociais, fora do quartel (ibid.). Essa 

sensação de reconhecimento e valorização tem influência positiva sobre os policiais 

militares da ativa, favorecendo a uma maior satisfação com a carreira policial, 

aumentando sua qualidade de vida, bem como melhorando o serviço prestado pelo 

profissional à população. 

 
Um profissional que acredita serem as pessoas o maior patrimônio da 
empresa tem a obrigação de lhes proporcionar reconhecimento, não apenas 
pelo dinheiro, que constitui apenas o elemento básico para a satisfação de 
suas necessidades básicas. Para garantir altos níveis de desempenho, é 
necessário que as pessoas percebam justiça nas recompensas que recebem 
(GIL, 2007, p. 67). 
 

Esse reconhecimento proporcionado ao veterano, por sua jornada cumprida ao 

longo da sua carreira bem sucedida, é considerado justo e extensível ao militar da 

ativa, uma vez que “Elogiar alguém em grupo é ainda mais poderoso do que elogiar 

essa pessoa individualmente!” (CARDOSO, 2017). Porquanto existe, intrincado no 

inconsciente castrense, uma identificação entre o atual militar em serviço e o veterano, 

em que aquele se reconhece neste, reproduzindo o simbolismo da solenidade que 

acontece diuturnamente nas Unidades Operacionais (UOps), quando da passagem 
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de serviço diário, no momento em que o policial saindo do serviço (veterano), passa 

as ordens para o policial que assume seu posto (em atividade). 

Concordando com o afirmado, pesquisa realizada aferiu que “95,5% dos 

Policiais Militares da ativa, reserva e reforma, na amostragem geral dos 134 

entrevistados, afirmaram que as ações do NIVE, têm contribuído para melhoria da 
autoestima dos Veteranos[...]” (CRUZ, 2013, p. 104, grifo nosso). Entretanto, os 

veteranos são os beneficiários imediatos, alcançando-se, também, os militares da 

ativa, que são beneficiados indiretamente com a sensação de valorização pela 

Instituição. 

Pelo exposto até aqui, a proposta de atendimento aos veteranos possui 

características da abordagem humanística da administração e, por isso, é importante 

conceituá-la:  
Assim, o modelo humanista de desempenho de cargos considera as 
necessidades psicológicas do ocupante, que deixa de ser visto apenas como 
máquina, enfatiza a importância da interação entre as pessoas e considera 
certa possibilidade de crescimento individual (CHIAVENATO, 2014a; GIL, 
2007, p. 173). 

 

Portanto, a mudança de posicionamento da Instituição perante o pessoal que 

conclui sua carreira formal se amolda ao quanto prescrito na abordagem humanística. 

Talvez, essa mudança de atitude reflita o fato de que, anteriormente, pouca ou 

nenhuma atenção e reconhecimento fosse dispensado pela PMBA a seu pessoal, se 

comparado à maneira que vem ocorrendo no século XXI desde a publicação do EPM. 

Essa modificação na forma de tratar o público interno se deve, também, à postura que 

a PM pretende ao prestar seu serviço à comunidade. Pois, com a criação das 

Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM) e com a filosofia de policiamento 

comunitário implantada nos anos de 1990 (JUNIOR, 2007), não poderia a Instituição 

olvidar de cuidar melhor do seu público interno, o verdadeiro responsável pela 

qualidade do serviço prestado. 

Segundo Chiavenato, ao tratar do conceito de homem social, assim se 

pronunciou: 

 
Os precursores da Administração Científica se baseavam no conceito do 
homo economicus − pelo qual o homem é motivado e incentivado por 
estímulos salariais − e elaboravam planos de incentivo salarial para elevar a 
eficiência e baixar os custos operacionais. Para a Teoria das Relações 
Humanas, a motivação econômica é secundária na determinação do 
rendimento do trabalhador. Para ela, as pessoas são motivadas pela 
necessidade de reconhecimento, aprovação social e participação nas 
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atividades dos grupos sociais nos quais convivem (2014b, p. 110 –111, 
grifo nosso). 

 

Assim, a melhoria nos serviços prestados pelos policiais não passa somente 

pela valorização de salários. É necessário valorizar o indivíduo como ser social e 

reconhecer que sua valorização terá efeito na satisfação do grupo, com benefícios 

para toda a Corporação e para comunidade baiana. Pois “o comportamento humano 

é determinado por causas que, às vezes, escapam ao próprio entendimento e controle 

da pessoa” (CHIAVENATO, 2014b, p. 120). 

Nesse diapasão, apesar de não se ter a possibilidade de mensurar, agora, os 

impactos positivos que um programa de atendimento em todo o Estado proporcionará 

na vida do policial inativo, na qualidade de vida do ativo, bem como na qualidade do 

serviço prestado à comunidade, é possível se deduzir, baseado nos relatos dos 

policiais da Capital, dos atendidos e dos questionados pelo pesquisador, uma vez que 

“[...] 100% dos Policiais Militares da ativa atribuíram à criação do NIVE os conceitos 

que vão de excelente a ótimo e bom” (CRUZ, 2013, p. 112, grifo nosso). Isso depõe 

favoravelmente sobre a sensação de valorização experimentada por esses militares, 

sendo esse um indicativo de que a repercussão será benéfica à PMBA. 

 
Hoje, se reconhece que a maneira como a organização trata e gerencia as 
pessoas é o segredo do seu sucesso e competitividade. Atualmente, essa 
herança inestimável da abordagem humanística está sendo assumida pelas 
organizações bem-sucedidas do mundo todo (CHIAVENATO, 2014b, p. 147, grifo 
nosso). 

 

Consequentemente, o melhor tratamento dispensado aos veteranos demonstra 

que a PMBA, além de estar na vanguarda nacional nessas ações de atenção ao 

inativo, está, também, seguindo o caminho trilhado por grandes organizações de 

sucesso, como bem afirmado pelo Ilustríssimo Professor. Nesse sentido, é importante 

que o atendimento seja estendido aos Comandos Regionais do Interior, uma vez que 

existem muitos veteranos espalhados pelo Estado necessitando experimentar os 

benefícios proporcionados pela atenção disponibilizada pelo serviço. “Como foi 

demonstrado, através da pesquisa, o Programa de Preparação para a Reserva 
contribui na melhora da qualidade de vida do veterano” (CRUZ, 2013, p. 62, grifo 

nosso). Entretanto, é imperioso que o programa tenha sua abrangência ampliada, não 

se limitando, apenas, aos policiais que estão próximos ou domiciliados na Capital, 

mas àqueles residentes em toda extensão territorial baiana.  
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6 METODOLOGIA PROPOSTA 
 
No presente tópico será descrito a metodologia que foi empregada para o 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção a ser proposto para apreciação e 

implantação. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida entre os dias 01 e 26 de setembro de 

2020, e alcançou um quantitativo de 390 policiais ativos e inativos, o que representa 

um razoável quantitativo de policiais militares do Estado da Bahia, apesar das 

dificuldades relativas ao isolamento social. Naturalmente, em virtude de o foco do 

estudo estar centrado na Região Norte, a maioria dos entrevistados fazem parte dessa 

região administrativa, num total de 37,2%, o que corresponde a 145 militares. 

 
6.1 Tipo de pesquisa 

 

a) Quanto à natureza do projeto de Intervenção, a presente pesquisa pode ser 

classificada como exploratória (CERQUEIRA; MORAES; ROSÁRIO, 2018, p. 

37; GIL, 2009, p. 41), o delineamento a ser adotado foi o de estudo de caso 

(CERQUEIRA; MORAES; ROSÁRIO, 2018, p. 40; VERGARA, 2016, p. 77). 

b) Quanto à forma de abordagem ou natureza do problema, a presente pesquisa 

pode ser classificada como hipotético-dedutiva (CERQUEIRA; MORAES; 

ROSÁRIO, 2018, p. 35; PROJETOACADÊMICO, 2019). 

c) Já em relação aos objetivos da pesquisa, a presente pesquisa pode ser 

classificada como quali-quantitava (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 95). 

d) Quanto ao método de procedimento, a presente pesquisa pode ser classificada 

como monográfico, etnográfico e comparativo (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 

267). 

e) Por fim, em termos de análise dos dados coletados, a pesquisa se utilizou da 

análise de conteúdo (GIL, 2009, p. 163; VERGARA, 2016, p. 20). 

 

6.2 Procedimentos Técnicos 
 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada 

como estudo de caso, bibliográfica e documental (GIL, 2009, p. 43). 



35 

Segundo Gil, a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (2009, p. 44). 

Ou seja, “[...] material acessível ao público em geral” (VERGARA, 2016, p. 75). É o 

estudo baseado, principalmente, nas obras e pesquisas científicas já realizadas sobre 

o tema. 

Semelhante à anterior, a pesquisa documental é aquela em “[...] que a fonte de 

coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 174). Nesse caso, 

tratam-se de dados brutos, ainda não analisados, mas que servirão de fonte de 

informação para a análise do tema. 

O estudo de caso é uma modalidade muito usada para pesquisas sociais, 

“Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]” (GIL, 2009, p. 54). Será utilizado 

esse modelo para a compreensão dos processos envolvidos na complexidade social 

que perpassa a realidade dos policiais militares, bem como das reações que se 

manifestam frente à problemática do tema proposto. 

 

6.3 Etapas e atividades da pesquisa 
 

A presente pesquisa foi realizada em quatro etapas, a saber: preparação; 

definições; estudo de caso; e realização final. Segue a descrição de cada etapa: 

a) Etapa de Preparação: essa etapa foi formada por três atividades principais, a 

saber: Revisão de literatura sobre o tema Reserva Remunerada e Inatividade, 

consulta à Coordenadora15 da Coordenação de Interatividade do Veterano 

(CIVE) e consulta à Chefe da Seção de Valorização do Profissional (SEVAP16) 

do CPR-N. 

b) Etapa de Definições: definição dos atores sociais a serem entrevistados: em 

virtude de o tema ser especificamente do interesse da Corporação e do seu 

público interno, policiais militares, foram relacionados os seguintes 

representantes a serem entrevistados: 

i) Ativos; 

ii) Reservistas; 

 
15 A função da Coordenadora passou a ser de Chefe de Centro, pela Portaria 020-CG/2020. 
16 Passou a ser denominado de CPSQV pela Portaria 020-CG/2020. 
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iii) Reformados. 

c) Etapa de Estudo de Caso: essa etapa foi formada por duas atividades 

principais, a saber: elaboração do questionário17 e realização das entrevistas18 

através das respostas aos questionários estruturados e semiestruturados, 

como forma de permitir a cada ator social envolvido a declaração de: 

I. Suas percepções acerca da criação do núcleo de atenção e interação; 

II. Se a criação do referido núcleo lhe causaria um aumento em sua 

autoestima e em seu sentimento de valorização pela PMBA; 

III. Se a atenção e valorização proporcionada pelo núcleo influencia sua 

satisfação com PMBA; 

IV. A percepção dos envolvidos nos trabalhos de interação direcionados aos 

veteranos da Região Norte. 

d) Realização Final: Ao final, tem-se apresentada a análise de todo estudo 

realizado, cruzando-se os dados e confrontando-se as informações e 

resultados obtidos, com o objetivo de confirmar ou refutar a hipótese aventada. 

 

  

 
17 O questionário aplicado pode ser visto no APÊNDICE A. 
18 As entrevistas foram realizadas seguindo os questionários dos APÊNDICES C e G. 
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7 INTERVENÇÃO PROPOSTA 
 

O objetivo dessa pesquisa é contribuir para o fortalecimento da cultura de 

gestão de pessoas na PMBA, indo além da gestão de recursos humanos, que se limita 

à execução das atividades administrativas. Segundo Santos, gestão de pessoas 

“abrange as atividades administrativas e cuida das pessoas, que são seus 

colaboradores e, com comprometimento e envolvimento, contribuem para o sucesso 

da corporação” (2018, p. 16, grifo nosso). Esse conceito mais abrangente, de cuidado 

e atenção, foi o farol que guiou a pesquisa. 

Consoante a linha de pesquisa escolhida, a profissão policial militar é cercada 

de características que a tornam única e, por isso, necessita de um tratamento especial. 

Assim, quando da inatividade, o policial militar, ao se afastar das atividades laborais, 

passa a ocupar um espaço físico e emocional que não possuía antes em decorrência 

da sua vida profissional. “Essa reinserção é delicada e pode trazer problemas 

familiares, uma vez que haverá uma nova dinâmica nas relações, não sendo raros os 

casos que culminam em rompimento matrimonial” (URQUIA, 2019, p. 14). Devido ao 

excesso de tempo livre, muitos acabam não sabendo lidar com o ócio. 

Tem-se, ainda, que a sobreposição concomitante de dois fatores, velhice e 

aposentadoria19, “faz com que a sociedade relacione o aposentado como um agente 

de bens e serviços, e consequentemente, marginalizado nos contextos sociais pela 

perda do seu valor produtivo” (ROMANINI; XAVIER; KOVALESKI, 2005, p. 84). Assim, 

a perda de identidade citada por Santos (2018, p. 50), produtividade e poder, somada 

à marginalização citada, expõe o miliciano a uma complexidade de sentimentos e 

sensações merecedoras de atenção especializada, conforme veremos nos tópicos 

seguintes. 

 

7.1 Diagnóstico do problema 
 

A importância que o trabalho ocupa na vida do indivíduo é amplamente 

conhecida na comunidade acadêmica. 

 
Foi possível constatar, a partir do desenvolvimento teórico de Hornstein 
(1989, 2003, 2008) sobre o narcisismo trófico, que a vida laboral, além de 

 
19 Termo usado em substituição ao termo inatividade. 
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permitir o bem-estar físico e a proteção da vida, ocupa um lugar 
privilegiado de expressão dos investimentos psíquicos. Dessa forma, o 
trabalho alimenta as condições de autoestima e possibilita o equilíbrio 
pulsional tão necessário à manutenção da saúde psíquica (KEGLER, 
2011, p. 36, grifo nosso). 

 

No mesmo sentido, demonstrando a tamanha importância que o trabalho ocupa 

na vida hodierna, tem-se a seguinte afirmação: “Muitos autores apontam dois meios 

de equilíbrio do ser humano: o mundo profissional e o mundo familiar. Na 

aposentadoria, o primeiro meio é extinto” (ROMANINI; XAVIER; KOVALESKI, 2005, 

p. 84). Essa perda de um dos principais pilares que mantém o equilíbrio psicológico 

do ser humano, com repercussão direta na autoestima do indivíduo, somado às 

consequências advindas da confusão entre a identidade profissional e a individual, 

pode acarretar a sensação de perda da identidade e da razão existencial no veterano. 

Por esse motivo, o resgate da identidade individual do miliciano é essencial à 

sua saúde, uma vez que o policial se envolve com as atividades da Corporação num 

nível simbiótico, algumas vezes agindo em nome dela em benefício próprio, ainda que 

não cometa nenhum ilícito às normas vigentes, termina por se confundir e esquecer o 

fato de este nome não lhe pertencer e de não poder usá-lo indefinidamente. 

“Consequentemente, o trabalhador esquece a sua verdadeira identidade” (SANTOS, 

2018, p. 50). Esse fenômeno provoca a sensação de abandono e a perda de objetivo 

de vida observado em alguns militares. 

Ainda, sobre a faina policial militar, que impõe a necessidade de boas 

condições físicas para se exercer as atividades de policiamento ostensivo ordinário, 

influenciam nas particularidades da profissão a importância de se possuir vigor físico 

para fazer a contenção de cidadãos com a necessidade do emprego de força, 

moderada ou contundente, quando necessário. Características que incidem 

diretamente “na formação da concepção de envelhecimento e na associação da 

passagem do policial militar para a reserva, constituindo-se num pensamento 

diferenciado, específico desse grupo social” (SILVA, 2008, p. 120). Assim, o 

envelhecimento representa para o policial o declínio na sua capacidade laborativa 

básica, que é a necessidade de fazer uso da força física no trabalho para garantir a 

ordem pública. Essas características incomuns, que permeiam o plano 
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biopsicológico20 dos militares, os tornam uma categoria com características ímpares, 

em que o indivíduo escolhe a profissão por se identificar com os seus detalhes 

constitutivos. Consequentemente, por essa escolha profissional que se assemelha à 

vocação religiosa, a passagem para a reserva pode se tornar numa verdadeira Via 

Crucis21. 

 
O rito de passagem que todos experimentam após concluir seu tempo de 
serviço e ingressar na inatividade é sofrido e solitário. Muitos declararam 
que é como se o chão lhes faltasse. São momentos difíceis, de ruptura de 
seus papéis profissionais que exige uma ressignificação de si mesmo frente 
a essa situação. São conjunturas propícias para que doenças possam se 
instalar, ou para que aquelas adquiridas ao longo da atividade profissional se 
potencializem (ARAÚJO, 2019, p. 68, grifo nosso). 

 

Não bastasse as peculiaridades citadas do militarismo, “No Brasil, o 

preconceito contra o idoso está ligado à cultura, pois, neste país, o idoso é percebido 

como uma pessoa improdutiva, incapaz e dependente” (SANTOS, 2018, p. 53). Isso 

se deve ao fato de não ser um elemento cultural do povo brasileiro a valorização ao 

idoso. Então, para fomentar uma mudança de hábito na população foi editado o 

Estatuto do Idoso, com o objetivo de garantir por Lei o que a sociedade não fez 

voluntariamente. Essa característica social de desprezo, quando não desrespeito ao 

aposentado, contribui para o agravamento da situação dos militares veteranos 

nacionais. 

Outrossim, não diferente do restante da população brasileira, as Corporações 

militares não possuem um longo histórico de serviços dedicados à valorização dos 

seus veteranos. Dessa maneira, o que se tem percebido, nos relatos dos veteranos 

em diversos estados do País, é que a sensação que eles possuem em relação às 

Corporações é de total abandono. Como exemplo dessa realidade sentida em outros 

estados, tem-se a pesquisa realizada com veteranos da Polícia Militar do Distrito 

Federal (PMDF), em que o pesquisador fez o seguinte questionamento: “Como inativo, 

como você se sente em relação à valorização?”. Conforme se vê no Gráfico 1, que 

segue: 

 

 
20 Adjetivo: [Biologia] Psicologia. Que possui elementos biológicos e/ou psicológicos (ao mesmo 

tempo); que se refere a biologia e/ou a psicologia: comportamento biopsicológico.” (PORTUGUÊS, 
2020). 

21 Expressão do latim, significa caminho da cruz. “[Por Extensão] Conjunto de experiências dolorosas, 
terríveis, dramáticas” (PORTUGUÊS, 2020). 
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Gráfico 1 – Sensação do Inativo em relação à valorização pela Instituição 

 
Fonte: Araújo (2019, p. 46). 

 

Essa pesquisa citada alcançou uma amostra de 452 militares do Distrito 

Federal, em que 89,2% se declararam indiferentes, desvalorizados, ou totalmente 

desvalorizados pela Corporação. “Os relatos dos Policiais e Bombeiros militares 

inativos são unânimes em desaprovar a forma como são tratados” (ARAÚJO, 2019, p. 

47). Isso demonstra o quanto a falta de atenção a essa categoria é dolorosamente 

sentida pelo militar inativo. Em outro trecho ele continua afirmando que “[...] esses 

profissionais não mais se sentem partes integrantes das corporações às quais 

dedicaram suas vidas. Essas considerações se originam não da escolha deles, mas 

da forma como são tratados por seus companheiros da ativa” (ibid., grifo nosso). 

Importante observar que o tratamento que o militar da ativa despende ao inativo é 

baseado nos preconceitos enraizados na sociedade e na Corporação a que pertence, 

o que requer uma modificação através de conscientização e de ações afirmativas de 

valorização, reconhecendo a importância dos militares inativos, a exemplo da 

pretendida nessa presente pesquisa. 

Nessa toada, palestras e orientações aos policiais ativos, sobre a importância 

do inativo e da preparação para a reserva, surtiriam efeitos positivos sobre a maneira 

como se deve prestar deferência ao inativo. “A preparação para a aposentadoria é 

uma valorosa ferramenta para ajudar as pessoas nesse período de mudança, pois a 

ausência de preparação poderá acarretar consequências na vida delas” (SANTOS, 

2018, p. 55). Assim, à medida que a preparação for implementada aos policiais prestes 

a passar para a reserva, a cultura organizacional será paulatinamente modificada no 

sentido de valorizar o militar inativo, o que exercerá efeito positivo sobre a sensação 

de valorização do policial ativo e inativo, conforme será demonstrado na pesquisa. 
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Diante de uma cultura como a atual, onde há exigência de uma performance 
no cenário laborativo que prime pela constante produção, atribuindo ao 
trabalho condições de poder, potência e êxito, questiona-se a respeito das 
manifestações subjetivas no âmbito da vida laboral (KEGLER, 2011, p. 
36, grifo nosso).  

 

Por conseguinte, é importante avaliar a situação do profissional de segurança 

pública militar sob o aspecto humano, psicológico, e subjetivo, pois se tratam de 

homens e mulheres abnegados e devotos, em sua maioria, à profissão que abraçaram 

por paixão e identificação com o modelo marcial. Não obstante o prévio conhecimento 

do indivíduo à todas as regras e à rigidez do modelo castrense, não se pode 

desconsiderar os efeitos psicológicos que o afastamento desse ambiente provocará 

no veterano, bem como os efeitos provocados pelos vários anos de militarismo, 

principalmente quando esse desligamento ocorre de forma não planejada, consoante 

supramencionado. 

Destarte, a junção da percepção do envelhecimento, da perda do status quo 

ante22, da dor da transição para a inatividade e dos preconceitos culturais presentes 

na sociedade, impõem ao policial prestes à reserva um quadro propício à ansiedade. 

Essa situação acomete no sujeito o medo de cometer erros no trabalho e, 

consequentemente, responder a processo em decorrência de ação policial, num 

momento que deveria servir para desaceleração e planejamento para a nova fase que 

se avizinha. Por isso, faz-se necessária uma análise aprofundada da situação com o 

objetivo de se levantar alternativas que minimizem o problema e possibilite ao policial 

militar melhores condições para concluir sua carreira e seguir sua vida com saúde. 

Isso é o que será abordado nos tópicos seguintes. 

  

7.1.1 Perfil da amostra estudada 

 

Para a realização da pesquisa, em virtude da pandemia de Covid-19 instalada, 

foi optado pela aplicação de formulários através de plataforma virtual, por questionário 

estruturado em que o respondente deveria marcar, obrigatoriamente, uma alternativa 

escolhida por questão, bem como por questionário semiestruturado enviado por e-

mail aos respondentes. Assim, foi disponibilizado o questionário aos militares da ativa, 

 
22 Expressão do latim que é literalmente traduzida por “o estado em que as coisas estavam antes da 

guerra”. (DICIONARIOINFORMAL, 2020). É uma referência a como a situação se apresentava antes 
das mudanças ocorridas. 
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reserva e reforma, por meio eletrônico, o qual pode ser observado no APÊNDICE A, 

e respondido por 390 militares, distribuídos conforme consta no Gráfico 2: 

 
Gráfico 2 – Situação funcional dos respondentes. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Como pode ser observado no gráfico, 40% dos respondentes indicaram ser 

inativos, o que representa um total de 156 dos 390 respondentes. Para uma melhor 

compreensão da realidade baiana, foi disponibilizado o questionário para milicianos 

distribuídos por todas as áreas administrativas da Polícia Militar do Estado da Bahia, 

conforme se observa no Gráfico 3: 
 

Gráfico 3 – Regiões administrativas dos policiais pesquisados. 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Conforme está explícito no gráfico, a pesquisa foi realizada com a participação 

de policiais militares de todas as regiões administrativas da PMBA, visando alcançar 
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um resultado que melhor representasse a realidade sentida pelos servidores baianos. 

Para uma melhor visualização e entendimento de como se apresenta a citada divisão 

administrativa na PMBA, segue a distribuição das regiões administrativas no Mapa 1: 

 
Mapa 1 – Comandos de Policiamento Regionais da PMBA 

 
Fonte: PMBA/COpPM (2020). 

 

Na ilustração estão identificadas as localizações das 6 áreas administrativas do 

interior do Estado e das 3 áreas que compõem a região da Capital e Região 

Metropolitana de Salvador. 

 

7.1.2 Pesquisas realizadas e resultado 

 

Nesse tópico serão apresentados os dados colhidos através dos questionários 

aplicados, bem como das pesquisas bibliográficas realizadas, cruzando-se as 

informações para que sejam respodidos os questionamentos da pesquisa. Assim, 
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para o direcionamento da pesquisa ao assunto abordado no projeto, foi perguntado 

se os militares cenheciam o CIV23, conforme o Gráfico 4: 

 
Gráfico 4 – Avaliação sobre o conhecimento do Centro de Interatividade do Veterano da PMBA. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Como pode ser visto, 80% dos respondentes, o que corresponde a 312 

militares, declararam não conhecer o Centro. Esse grande número pode ser em 

decorrência, principalmente, do fato de as ações do CIV estarem concentradas na 

Capital, distante dos militares do interior. Consequentemente, em virtude da 

concentração dos serviços disponibilizados pelo Centro estarem na Capital, a maioria 

dos respondentes alegou não ter conhecimento do CIV pois, da amostra questionada, 

apenas 36 militares pertencem à Capital e RMS. Essa concentração nos serviços está 

de acordo com o Gráfico 5, quando foi questionado sobre o recebimento de 

atendimento ou assistência do Centro de Interatividade do Veterano da PMBA pelos 

respondentes. 

 

 
23 Em recente modificação introduzida pela Portaria n.º  020-CG/20, de 16 de outubro de 2020, que 

“Altera a Portaria nº 070/2015, que regulamenta a Organização Estrutural, Funcional e Distribuição 
do Efetivo da Polícia Militar da Bahia e dá outras providências”, conforme LJNG n.º 001 de 15 de 
outubro de 2020 (BAHIA, 2020), ficou estabelecida no art. 3º, XII, h, o “Centro de interatividade do 
Veterano” no orgânico do DPS. A pesquisa utilizou nas perguntas a sigla CIV, seguindo a portaria 
(LJNG) de 2016 que disciplinava a matéria. Porém, a terminologia aplicada não compromete a 
qualidade da pesquisa, pelo contrário, a designação de Centro corresponde à terminologia 
introduzida pela portaria de 020-CG/2020. 
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Gráfico 5 – Avaliação sobre o recebimento de atendimento ou assistência do Centro de Interatividade 
do Veterano da PMBA. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Segundo é observável no Gráfico 98,5% dos respondentes alegaram nunca 

haver recebido atendimento ou assistência do Centro. Esse percentual corresponde a 

384 dos 390 militares consultados. Importante observar que a amostra teve a 

participação de 36 militares da Capital e RMS. Considerando-se que 40% da amostra 

se declarou inativo e que é um grupo homogêneo, vide Gráfico 2, isso representaria 

aproximadamente 15 inativos. Dessa forma, ainda se teriam 9 militares veteranos da 

Capital e RMS que não obtiveram nenhum atendimento do CIV. Então, analisando os 

dados coletados, é possível afirmar que, aproximadamente, 60% dos inativos 

entrevistados da Capital e RMS não foram contemplados com o benefício de ser 

atendido pelo CIV, após contabilizados os 6 declarantes que já foram atendidos pelo 

Centro. Em virtude da amostra de militares da Capital ser pequena, essa não é uma 

informação a ser considerada como absoluta, carecendo de pesquisa com amostra 

maior voltada para os militares da Capital, o que diverge da pesquisa realizada, que, 

como já foi dito, é direcionada aos militares do interior do Estado. 

Quando perguntado sobre as contribuições da implantação do Núcleo de 

Atenção ao Veterano (NAV), no interior do Estado, para o fortalecimento de uma 

cultura de atenção, acolhimento e valorização ao PM da reserva e reforma, foram 

obtidas as seguintes respostas: 
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Gráfico 6 – Avaliação de opinião sobre se a Implantação de Núcleos de Atenção aos Policias Militares 
Inativos, no interior do Estado, contribuirá para o fortalecimento de uma cultura de 
atenção, acolhimento e valorização ao PM da reserva e reforma. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Observa-se no Gráfico 6 que somente 2,1%, o que corresponde a 8 dos 390 

militares, consideraram que o NAV não contribuirá para o fortalecimento de uma 

cultura de atenção, acolhimento e valorização ao PM inativo, o que se adequa às 

palavras, citadas anteriormente, da Doutora Lúcia França quando exaltou os 

benefícios representados pelas ações do NIVE. 

Perguntado sobre se a implantação do NAV influenciaria na participação social 

do militar da ativa, os respondentes se manifestaram da forma demonstrada no 

Gráfico 7: 
 
Gráfico 7 – Avaliação de opinião sobre se a Implantação de Núcleo de atendimento a Policias Inativos 

favorecerá a maior participação social do Policial Militar da ativa. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 
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Sabe-se que o isolamento social e a depressão são recorrentes problemas 

advindos da transição para a inatividade. Nesse sentido, somente 6,4%, o que 

corresponde a 25 militares, responderam que a implantação do Núcleo não favorecerá 

a uma maior participação social do Policial Militar da ativa. Em que pese o NAV tenha 

seu foco voltado aos inativos, é esperado que suas ações tenham resultados 

benéficos expandidos aos militares da ativa, em virtude de eles, também, terem seus 

futuros vinculados à inatividade. Por isso, os benefícios da valorização aos veteranos 

contribuirão para uma maior participação social dos militares ativos, inclusive, 

conforme ficou explícito nas respostas, o que contribuirá para uma melhoria na 

qualidade de vida dos militares ativos e inativos. Nessa questão, tal percepção foi 

compartilhada por 82,1%, o que corresponde a 320 militares. 

Indagado se os respondentes tomaram conhecimento de algum curso ou 

programa de preparação dos policiais militares do Interior para a Inatividade na PMBA, 

foram obtidas a seguintes respostas, inscritas no Gráfico 8: 

 
Gráfico 8 – Avaliação sobre o conhecimento de cursos ou programas de preparação dos policiais 

militares do Interior para a Inatividade na PMBA. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Conforme está demonstrado, somente 8,7% dos respondentes tomaram 

conhecimento de curso ou programa de preparação dos policiais militares do Interior 

para a Inatividade na PMBA. Nesse sentido, um projeto de preparação para a 

inatividade deve ser uma das ações a serem desenvolvidas, permanentemente, pelo 

NAV. Essa questão será tratada com detalhes no item 8.3. 
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Perguntado sobre se a política de atenção e valorização aos policiais inativos, 

empregada hoje pela PMBA, atende aos milicianos do Interior, obteve-se o seguinte 

resultado do Gráfico 9: 

 
Gráfico 9 – Avaliação da opinião sobre se a política de atenção e valorização aos policiais inativos, 

empregada hoje pela PMBA, atende aos milicianos do Interior. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Vê-se no Gráfico 9 que apenas 7,7%, o que corresponde a 30 militares, 

consideraram que a atual política voltada à atenção e a valorização aos inativos 

atende aos milicianos do Interior. Essa informação está conectada à existente no 

Gráfico 5, em que a quase totalidade jamais recebeu algum atendimento do CIV. 

Importante lembrar que a mostra possui 36 representantes da Capital e RMS, que 

estão afastados da realidade do militar do Interior e, por isso, estão desconectados 

dos programas aplicados no interior de Estado. Destarte, a solução passa pela 

interiorização das ações afirmativas voltadas aos inativos. A pergunta feita no Gráfico 

10 complementará esse entendimento. 
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Gráfico 10 – Opinião de como se classificaria a implantação de um núcleo de atenção e valorização 
aos policiais inativos. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Segundo pode ser observado, 96,7%, o que correspondem a um total de 377 

dos 390 milicianos, classificaram como excelente ou bom a implantação de um núcleo 

de atenção e valorização aos policiais inativos. Como já mencionado anteriormente, 

60%, o que corresponde a 234 dos respondentes, são militares da ativa, comprovando 

que os militares da ativa também percebem a criação do NAV de forma benéfica e 

entusiasta, o que nos remete à próxima questão formulada aos investigados, como se 

vê no Gráfico 11: 
 

Gráfico 11 – Opinião sobre se a Polícia Militar deve possuir uma política de atenção e valorização 
aos policiais inativos como forma de valorização de todos os policiais, ativos e inativos. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 
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Como uma consequência lógica das perguntas anteriores, confirmando os 

anseios demonstrados pelos questionados, apenas 2,1%, o que corresponde a 8 

milicianos, responderam que a PMBA não deve possuir uma política de atenção e 

valorização aos policiais inativos como forma de valorização de todos os policiais, 

ativos e inativos. Essa manifestação da amostra que, frise-se, foi composta por 

militares ativos e inativos de todas as regiões do Estado, deixa patente a aridez de 

atenção sentida pelos veteranos e, também, pelos militares ativos, no que tange a 

uma atenção mais humana e condigna com os princípios da dignidade da pessoa 

humana, patenteada na Magna Carta, direcionada ao veterano (BRASIL, 1988). 

Ainda, de forma abrangente e comparada, é interessante aventar o resultado 

de pesquisa realizada junto às Polícias Militares de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 

Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia, no ano de 2018, em que a pesquisadora fez 

pergunta aferindo a importância da política de valorização do militar inativo, conforme 

o seguinte Gráfico 12: 

 
Gráfico 12 – Avaliação da política institucional de valorização ao militar inativo existente na Instituição 

pesquisada – Polícias Militares do Brasil – 2018. 

 
Legenda: A) A política institucional de valorização ao militar inativo é muito importante, pois 

possibilita ao inativo o reconhecimento pelos anos de serviços dedicados à 
Instituição, promovendo o respeito e a atenção ao referido militar, além de 
proporcionar um atendimento e um acolhimento adequado e de qualidade. 
B) A política institucional de valorização ao militar inativo é importante, porém ela 
está focada somente na valorização desse servidor, considerando somente 
aspectos de respeito, não fazendo menção à maneira como deverá ser realizado 
o atendimento e o acolhimento ao militar inativo. 
C) A Instituição possui uma política de valorização ao militar inativo, contudo, ela 
não é colocada em prática. 
D) Não há necessidade de existir uma política institucional de valorização ao militar 
inativo, pois trata-se de um servidor que não possui vínculos com os serviços da 
Instituição, sendo necessário realizar o atendimento ao militar inativo somente 
quando a unidade for demandada. 
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E) Não há necessidade de existir uma política institucional de valorização ao militar 
inativo, sendo necessário realizar o atendimento ao militar inativo somente quando 
a unidade for demandada. 
F) A Instituição não possui política institucional de valorização ao militar inativo. 
G) A Instituição não possui política institucional de valorização ao militar inativo, 
contudo, nas unidades da Corporação, são realizados atendimentos ao militar 
inativo em decorrência das demandas desse público. 
H) A Instituição não possui política institucional de valorização ao militar inativo, 
contudo, nas unidades da Corporação, são realizados atendimentos ao militar 
inativo em reconhecimento aos anos de serviços dedicados a instituição e por 
respeito e consideração a esse público. 
I) A Instituição não possui política institucional de valorização ao militar inativo, 
contudo, nas unidades, são realizados atendimentos ao militar inativo por causa da 
idade, às vezes avançada, ou por questões de doença desse público. 

Nota:  Esta pesquisa de campo foi realizada junto às Polícias Militares de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia  

Fonte: Modificado de Santos (2018, p. 126). 
 

Como pode ser verificado no gráfico, mais de 80% dos interrogados 

responderam que “a política institucional de valorização ao militar inativo é muito 
importante”. Essa informação contribui para ampliar os conceitos e as necessidades, 

não se limitando esse anseio de reconhecimento somente ao Estado da Bahia, mas 

confirma a especialidade e as necessidades da classe castrense em âmbito nacional 

que, por todos as suas características, a tornam única dentre as demais profissões. 

“Os militares possuem uma atividade que é bastante peculiar, caracterizada por um 

conjunto de símbolos e formação que a tornam única” (GRAZIANO, 2018, p. 3). 

Consequentemente, em virtude dessa especialidade, a falta da atenção necessária 

acarreta problemas, conforme pode ser visto no Gráfico 13: 

 
Gráfico 13 – Inexistência de uma política institucional de valorização ao militar inativo ou a existência 

de uma política não satisfatória poderá ocasionar problemas na vida pessoal do militar 
inativo – Polícias Militares do Brasil – 2018. 

 
Nota: Esta pesquisa de campo foi realizada junto às Polícias Militares de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. 

Fonte: Modificado de Santos (2018, p. 130). 
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Como visto, quase 100% dos entrevistados assinalaram que a “inexistência de 

uma política institucional de valorização ao militar inativo ou a existência de uma 

política não satisfatória poderá ocasionar problemas na vida pessoal do militar inativo.” 

Observe-se que a pesquisa foi realizada junto às Polícias Militares de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e, inclusive, Bahia. E continua a 

mesma pesquisadora no seguinte trecho: 

 
Uso de drogas, álcool, depressão, isolamento, dentre outros, foram alguns 
dos problemas relatados pela autoridade entrevistada do Exército Brasileiro, 
como possíveis de acometer o militar inativo, em decorrência da ausência de 
preparação para a inatividade. (SANTOS, 2018, p. 132). 

 

Em que pese a citação ter sua afirmação pautada em declaração de uma 

autoridade do Exército Brasileiro, as experiências vivenciadas pelos militares 

estaduais são semelhantes às sentidas pelos federais, motivo que os colocaram em 

pé de igualdade perante a nova legislação previdenciária protetiva, após a recente 

reforma ocorrida e já citada anteriormente. 

Dessa maneira, conforme são apresentados os dados pesquisados, fica 

evidente o quanto o público interno da PMBA pode ser beneficiado com a ampliação 

do programa de atendimento e atenção ao inativo. Por outro lado, a permanência da 

situação atual abandona os veteranos do Interior à própria sorte, deixando-os à mercê 

das complicações que podem surgir pela falta de apoio, planejamento e orientação 

para a inatividade. Em concordância ao que foi dito, tem-se o Gráfico 14, que segue: 

 
Gráfico 14 – Inexistência de uma política institucional de valorização ao militar inativo ou a existência 

de uma política não satisfatória poderá ocasionar problemas na vida pessoal do militar 
inativo – União dos Militares de Minas Gerais – 2018. 

 
Nota: Esta pesquisa de campo foi aplicada junto aos Diretores dos Núcleo Regional da União 

dos Militares de Minas Gerais (UMMG). 
Fonte: Modificado de Santos (2018, p. 153). 
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Como foi demonstrado no gráfico acima, 89% dos entrevistados expressaram 

que a inexistência de uma política institucional de valorização ao militar ou a existência 

de uma política não satisfatória pode ocasionar problemas na vida pessoal do militar 

inativo. E, ainda, segundo a mesma pesquisadora: 

  
[...] a baixa autoestima foi a opção mais assinalada (100%) pelos 
respondentes como exemplos de problemas que o militar inativo poderá 
apresentar em decorrência da inexistência de uma política institucional ou 
da existência de uma política institucional não satisfatória (SANTOS, 
2018, p. 154, grifo nosso). 

 

Portanto, pelo exposto nos gráficos decorrentes das pesquisas aplicadas e dos 

levantamentos bibliográficos realizados, fica evidente o quanto o material humano da 

Corporação está necessitando de ações voltadas para um fortalecimento cultural, 

dentro da PMBA, que eleve a autoestima dos valorosos veteranos. Para responder 

essa afirmação levantada na hipótese, foi feita a seguinte pergunta ao grupo 

respondente, ilustrada no Gráfico 15: 

 
Gráfico 15 – Avaliação sobre se o(a) militar se sentiria valorizado(a) profissionalmente, se fosse 

criado um núcleo de atendimento ao policial inativo no CPR do interior do Estado em 
que reside. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Observe-se que 93,8% dos questionados, o que corresponde a 366 dos 390 

milicianos, responderam sim, que se sentiriam valorizados profissionalmente se fosse 

criado um núcleo de atendimento ao policial inativo no CPR do interior do Estado em 

que reside. É novamente importante lembrar que a pergunta foi respondida por 36 

militares da Capital e RMS, o que justifica as 8 respostas negativas por não 
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correspondência à realidade vivenciada pelo respondente. Sob outro viés, 

considerando-se que somente 24 responderam “não” ou “não sabe opinar”, por 

exclusão lógica, no mínimo 12 policiais militares da Capital e RMS responderam “sim” 

à pergunta, fato que indica que o sentimento de valorização pode alcançar, inclusive, 

o policial militar da Capital e RMS, situação que confirma e excede a afirmação 

suscitada na hipótese desse projeto de pesquisa. Não obstante a implantação do NAV 

seja uma proposta de atenção ao inativo, das respostas colhidas no grupo misto, 

composto por 60% de militares ativos, quase sua totalidade declara que se sentiria 

valorizada com as ações de atenção propostas pelo Núcleo. Essa manifestação, 

quase que unânime da amostra, embasa a afirmação levantada na hipótese, qual seja, 

se a PMBA promover o atendimento aos policiais militares inativos do interior do 

Estado, haverá repercussão positiva no sentimento de valorização pela Instituição nos 

policiais da ativa e aumento da autoestima desses profissionais. 

Destarte, satisfeita a hipótese levantada, tem-se o problema resolvido, uma vez 

que a criação de núcleos de atenção aos policiais inativos, junto aos CPRs do interior 

do Estado, pode, de fato, contribuir para a valorização dos militares estaduais, bem 

como realizar o quanto estabelece o OE - 10 – “Promover a valorização, a saúde e a 

qualidade de vida dos policiais militares.” Vê-se, assim, que a pesquisa respondeu 

satisfatoriamente às indagações que motivaram o presente estudo. 

Esse foi o objetivo mais elevado dessa pesquisa, elaborar uma proposta que 

pudesse favorecer a toda a categoria militar baiana, ao cuidar daqueles que 

dedicaram sua juventude à construção e manutenção da Corporação que hoje protege 

a comunidade. 

 

7.1.3 Perfil do policial militar veterano 

 

Assim como a carreira militar é única, em virtude das suas regras e rigidez 

hierárquica característica, quem opta por trabalhar na polícia “não escolhe apenas 
uma profissão, mas um modo de viver, o que significa usar uma indumentária, 

vestes, identificação, armamento da corporação e por meio dela propiciar proteção à 

vida e aos direitos dos membros da sociedade” (GRAZIANO, 2018, p. 3, grifo nosso). 

Essa particularidade nos leva à conclusão de que o militar não escolhe, mas é 

“escolhido” pela profissão pois, ao se identificar com o modelo de trabalho almejado, 

o faz por verdadeira vocação para o mister elegido. 
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Portanto, é notório que ao escolher ser um policial militar o sujeito escolhe 
mais que uma profissão, ele escolhe uma forma de vida, a qual se submete 
à rigidez da conduta militar, comprometendo-se a estar envolvido com as 
demandas do serviço em tempo integral, o que implica pôr a carreira militar 
como prioridade, subjugando seus outros papéis com a família, com 
amigos ou com qualquer outra atividade que um trabalhador possa ter 
(GRAZIANO, 2018, p. 11, grifo nosso). 

 

Consequentemente, devido a uma relação orgânica e passional entre o sujeito 

e a Corporação, a separação se torna deveras traumática. “Em alguns casos, ao invés 

de ter uma compreensão positiva no horizonte da reserva, o sujeito sofre, apresenta 

saudade, podendo até mesmo caminhar para a dependência química” (ARRUDA; 

ANTONINO, 2019, p. 5, grifo nosso). Como dito, isso se deve ao fato do quanto o 

sujeito é envolvido emocionalmente com a carreira e da confusão identitária surgida 

entre o profissional e sua profissão. “Não é raro o desenvolvimento de depressão, 

ansiedade, baixa autoestima, separação conjugal, doenças severas, drogadição, 

alcoolismo e outros sentimentos aflitivos associados à percepção de estar mais 
velho” (GRAZIANO, 2018, p. 14, grifo nosso). É interessante dialogar com o trecho 

de outra pesquisadora, podendo-se ver a afirmação de que: “Algumas pessoas não 

se preparam para aposentar e, consequentemente, poderão desenvolver alguns 

problemas, tais como doenças, depressão, sofrimento, preconceito, perda de 
identidade, ansiedade, dentre outros” (SANTOS, 2018, p. 160, grifo nosso). Essas 

situações comprometem demasiadamente a qualidade de vida do inativo, com 

repercussão estendida à sua família, que vai gerar demanda para o sistema de saúde 

pública, uma vez que grande parte dos inativos não possui plano de saúde particular 

em virtude dos custos elevados desse serviço para pessoas de idade elevada. 

Por outro viés, profissionais em geral são conhecidos na sociedade pelo seu 

nome e, algumas vezes, por sua profissão, já o policial militar é conhecido na 

sociedade, principalmente, pela Instituição que compõe. Seu primeiro nome, muitas 

vezes, é desconhecido no meio social que frequenta. “Portanto, a identidade 

profissional do policial militar está intimamente ligada com a Instituição Polícia Militar, 

o que terá reflexos diretos em sua identidade e relacionamentos pessoais” 

(GRAZIANO, 2018, p. 9). Em concordância com essa passagem, é interessante trazer 

as palavras de outra autora: “abrir mão de tudo que diz respeito e que está ligado ao 

trabalho não é uma tarefa fácil. Algumas pessoas, inclusive, desenvolvem a sua 
identidade ligada a somente um setor de interesse na vida, ou seja, o trabalho” 
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(SANTOS, 2018, p. 49, grifo nosso). Essa característica marcante é muito sentida no 

momento em que o militar perde a referência institucional que integra a sua identidade. 

Nessa esteira, se observado aspectos específicos da cultura policial militar, 

como valores, crenças e características da formação profissional, bem como a 

necessidade de vigor físico, a dedicação ao serviço, e o risco de vida relativo ao 

trabalho, fica evidente que “a educação para o envelhecimento bem-sucedido deve 

voltar-se para o desenvolvimento da confiança do policial militar em si mesmo, o 

desenvolvimento da autonomia e independência quando terminar sua carreira” 

(SILVA, 2008, p. 123). Assim, as mudanças próprias do envelhecimento acabam por 

atingir o militar de forma arrasadora, as modificações “na aparência do rosto, os 

cabelos embranquecidos, a transformação da silhueta e declínio das atividades físicas 

são causadores da baixa estima. Por estes motivos, muitas pessoas tendem a 

supervalorizar o poder, a liderança” (ROMANINI; XAVIER; KOVALESKI, 2005, p. 83). 

Logo, essa falta, que o poder físico e funcional perdido faz ao militar, será mais sentida 

quanto maior for o grau hierárquico que ele ocupava na Instituição, notadamente os 

oficiais tendem a sofrer mais com essas perdas. Consoante pode ser observado nas 

seguintes palavras dos pesquisadores: “Segundo Vries (2003), as pessoas de alto 

nível dentro da empresa, os líderes, são os que mais sofrem com a aposentadoria. A 

solidão e a depressão aparecem depois que os líderes perdem o poder” (ROMANINI; 

XAVIER; KOVALESKI, 2005, p. 83). Essa passagem mostra que a perda de poder 

também é sentida por outras categorias de profissionais que o exercem em 

decorrência da função. Em outro trecho os pesquisadores escrevem: “[...] a 

percentagem de pessoas que ficam deprimidas ao pensar na aposentadoria é maior 

naquela que ocupam um cargo de chefia [sic]” (ibid., p. 88). Então, devido às 

características do militarismo, em que a obediência e o respeito à hierarquia são 

pilares da instituição militar, o poder que é exercido na função é bem maior, como 

também será a falta que ele fará. “Das pessoas entrevistadas que possuem cargo de 

chefia 33,3% ficam deprimidas em pensar na aposentadoria” (ibid.). Se considerado 

que os pesquisadores não trataram, nesse trecho especifico, da categoria militar, a 

proporção certamente se mostraria bem maior se a pesquisa fosse aplicada a uma 

amostra composta somente por militares em função de chefia. Conforme proferiram 

outros pesquisadores: “Devido a especificidade das atividades desempenhadas, o 
profissional militar apresenta intensa vinculação com a instituição, o que, 

segundo a autora, acabará por dificultar a saída do militar do serviço ativo em direção 
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à vida na reserva” (ARRUDA; ANTONINO, 2019, p. 6, grifo nosso). Consoante tem-

se demonstrado, há vasta literatura demonstrando o quanto o vínculo entre o militar e 

a organização é visceral e quão difícil de ser superada é essa perda. Em consonância 

com o que já foi afirmado, outra pesquisadora pondera: “A aposentadoria retira do 

policial esse poder. Guardar a farda, a arma e abrir mão da identidade profissional 
que o constituiu durante muitos anos é uma mudança radical para os inativos” 

(GRAZIANO, 2018, p. 14, grifo nosso). Essa situação está bem representada na 

declaração do Ex-Comandante-Geral da PMDF, que comandou de janeiro de 2016 a 

novembro de 2018, e relatou que “no dia seguinte de minha saída, levantei pela manhã 

e me dei conta que não mais iria para o Quartel. Fiquei por quase duas horas olhando 

para o coturno, sem saber o que fazer” (ARAÚJO, 2019, p. 51). Esse dramático relato 

serve de alerta à oficialidade pois, na qualidade de gestores da Instituição, são os 

oficiais que podem criar mecanismos capazes de promover a amenização dos danos 

causados pela passagem para a inatividade e oportunizar uma transição menos 

caótica aos servidores. 

Nessa esteira, a passagem para a “reserva e a ruptura com a rotina do trabalho 

militar, é um momento que requer reorganização da vida familiar, reconfiguração das 

relações afetivas, novos espaços de convívio, relacionamentos fora do mundo do 

trabalho e novas rotinas” (VISCARDI; RODRIGUES; UNGARI, 2019, p. 1165). 

Entretanto, apesar de o militar prestes a passar para a reserva saber a data em que 

fará a transição, geralmente ele não está preparado para esse momento. E quando 

finalmente chega, “o tempo livre do militar na reserva pode ser vivenciado de modo 

ambivalente: pode ser usado para o desenvolvimento pessoal na busca de novos 

caminhos, mas também experimentado como um tempo que perdeu o sentido” (ibid.). 

Outrossim, a inatividade “se mostra para esses indivíduos como um cenário 
marcado pelo vazio, pela insegurança e que, por isso, tem que ser devidamente 

preenchido com atividades e projetos paralelos” (ibid., p. 1175, grifo nosso). Nesse 

espaço, ainda desocupado pela Instituição junto aos militares do interior do Estado, é 

que se desenvolverão as ações do NAV, visando proporcionar aos valorosos 

veteranos uma ferramenta adequada para seu reconhecimento pois, para “resgatar o 

sentimento de pertencimento à Instituição, o militar da reserva e o reformado 

necessitam receber um atendimento humanizado, eficiente, respeitoso, e 
atencioso nas unidades [...] como forma de resgatar a autoestima” (SANTOS, 2018, 

p. 17, grifo nosso). 
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Destarte, conforme ficou demonstrado nas respostas às questões da pesquisa, 

com a valorização do veterano, será possível alcançar o militar ativo, proporcionando 

aumento na autoestima de toda a comunidade de militares do Estado, o que acarretará  

na melhoria do serviço prestado à população e, consequentemente, gerará ganhos 

consideráveis à comunidade baiana, ao Estado e à Corporação. 

 

7.2 Contingente de militares inativos por regiões administrativas policial 
militar do Estado da Bahia 
 

Para o levantamento desses dados a equipe de pesquisa se deparou com 

grande dificuldade em razão da extensão territorial e da mobilidade dos militares após 

o desligamento do serviço ativo. Então, objetivando alcançar a informação que melhor 

representasse a realidade da distribuição territorial dos veteranos no interior do 

Estado, foi feita solicitação ao Comandante Regional, o qual confeccionou ofício  ao 

Departamento de Pessoal (DP), conforme consta no ANEXO B, através da plataforma 

SEI, expediente nº. 00022522206, solicitando o quantitativo de inativos por região 

administrativa do interior do Estado da Bahia. 

Contudo, o DP respondeu que não dispõe de informações referentes aos PMs 

inativos distribuídos por Região Administrativa, como pode ser observado no ANEXO 

C, o que inviabilizou o levantamento dessa informação em virtude do tempo e dos 

recursos disponíveis pela equipe de pesquisa serem diminutos. Entretanto, foi 

disponibilizado pelo DP a importante informação de que existe o quantitativo de 8262 

reservistas no Estado, sendo 254 oficiais superiores, 250 capitães, 286 tenentes e 

7470 praças. No citado expediente não constaram dados referentes aos militares 

reformados. 

Tendo-se em vista que a principal missão do NAV será promover a interação 

com os veteranos e entre eles, com a implantação e o desenvolvimento dos trabalhos 

do Núcleo, paulatinamente, com a adesão em massa da comunidade veterana, o NAV 

será capaz de subsidiar o DP na tarefa de produzir essas informações, podendo 

auxiliar a PMBA nesse levantamento. 
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8 ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

Para a implantação dos NAVs, nas CPSQVs dos CPRs do interior do Estado, 

primeiramente, será necessária a manifestação do Comando Geral da Corporação 

através de um ato oficial, que é uma portaria, materializando o Núcleo e indicando a 

sua composição dentro do organograma existente na PMBA. 

 

8.1 Elaboração de portaria pelo Comando Geral  
 

Para a regulamentação dos Núcleos na estrutura da PMBA, mediante ato 

normativo administrativo que assim o institua, foram necessárias informações oficiais 

específicas do DPS, Órgão ao qual está subordinada a Coordenação de Interatividade 

do Veterano24 (CIVE). Assim, para adquirir as informação que viessem a colaborar 

com essa etapa da instituição do NAV, foi solicitado ao DPS, através da plataforma 

SEI, pelo Oficio nº 00022781455 /2020 - PMBA/74ªCIPM, as informações necessárias, 

como pode ser visto no APÊNDICE D. Conforme consta no Ofício de resposta, 

ANEXO D, a previsão legal de instituição da CIVE estava inscrita na Portaria 070 – 

CG/15, Separata ao BGO nº 237, de 22 de dezembro de 2015 (BAHIA, 2015, p. 38). 

Nesse documento, em seu art. 15, III, existia a previsão para o SEVAP de: “h) 

organizar junto com o Núcleo de Interatividade dos Veteranos atividades de 

acompanhamento dos servidores militares e civis que foram para reserva ou estão 
reformados;” (p. 118, grifo nosso). Porém, em recente modificação introduzida pela 

Portaria n.º 020-CG/20, ficou estabelecida a Coordenação de Promoção Social e 

Qualidade de Vida (CPSQV) em substituição à SEVAP. Também, em substituição à 

Coordenação de Interatividade do Veterano foi instituído o Centro de Interatividade do 

Veterano, subordinado ao DPS. Segundo será tratada no item 8.4, a missão prevista 

para a SEVAP, agora CPSQV, indica que esta já está imbuída da atribuição proposta 

nessa pesquisa, que é o atendimento aos veteranos. Continuando, no art. 21, inciso 

V, do Anexo I à Portaria n.º 020-CG/2020, ao tratar da competência do DPS25, o 

Documento aborda especificamente as atribuições da CIVE, conforme segue: 

 
24 Agora passou a ser denominado de Centro de Interatividade do Veterano, conforme Portaria 020-

CG/2020. 
25 Tendo a CPSQV substituído a SEVAP, tacitamente, uma vez que a portaria 020-CG/2020 não mais 

trata sobre a SEVAP em seu texto, até que haja nova publicação das atribuições para a Coordenação, 
as normas vigentes devem ser aplicadas subsidiariamente, fazendo-se as devidas adequações. 
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V - por meio da Coordenação de Interatividade do Veterano: 
a) elaborar políticas de orientação ao veterano no sentido de desenvolver 
outra atividade de profissional após sua inativação, bem como novas formas 
alternativas de vida no que diz respeito a saúde, lazer e relacionamento 
interpessoal; 
b) valorizar o registro de memória e a transmissão de informações e 
habilidades do veterano aos mais jovens, como meio de dar continuidade à 
identidade cultural; 
c) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que 
proporcionem a melhoria da qualidade de vida do veterano e que estimulem 
sua participação na comunidade; 
d) estreitar as relações entre os grupos de veteranos da capital e do 
interior do Estado, através de palestras desenvolvidas pelo projeto nas 
cidades de maior concentração populacional; 
e) promover interação com outras instituições, órgãos, associações, ou 
grupos envolvidos com estudos sobre a velhice humana e aposentadoria. (p. 
112, grifo nosso). 

 

Pode-se verificar que o inciso V, do Anexo I, faz referência à Coordenação de 

Interatividade do Veterano, porém, no art. 3º, XVII, h, está estabelecido a 

nomenclatura de Centro de Interatividade do Veterano e confirmado no Anexo III à 

Portaria 020-CG/2020, como pode ser visto no ANEXO E – Quadro de Organização 

do DPS. Assim, aparentemente, trata-se de um erro material da norma, que diz 

Coordenação quando deveria dizer Centro de Interatividade do Veterano. 

Conforme pode ser visto no item “d” do inciso V, para que seja possível o 

estreitamento dos laços com os grupos de veterano do interior, será necessário que 

esses grupos sejam formados, fazendo-se imperioso que existam os Núcleos para 

possibilitar a articulação dos veteranos. Sobre o questionamento de quais seriam as 

atividades desenvolvidas anualmente pela CIVE para atenção e valorização do PM 

Veterano, assim respondeu a Coordenadora26, Maj PM Cláudia Mara da Silva 

Mendes, no Ofício nº. 017/CIVE/2020, presente no ANEXO D: 

  
• Atendimento ao público externo – veteranos da PMBA, presencialmente, via 
telefone, aplicativos de comunicação, e-mail. 
• Leitura diária e pesquisa de publicações em sites institucionais do Estado 
de interesse da seção e dos veteranos da PMBA. 
• Orientações gerais referentes a operacionalidade de uso de ferramentas 
digitais institucionais entre o Estado e o servidor. 
• Publicações e acompanhamentos das redes sociais institucionais.  
• Coordenação geral do Bloco Veteranos no Pelô – Bloco de Carnaval que 
desfila no Circuito Batatinha (Pelourinho), animado pela Banda de Música 
Maestro Wanderley da PMBA. 
• PPRA – Programa de Preparação para a Reserva e Aposentadoria da 
PMBA – programa de orientações multidisciplinar visando sensibilizar o 
policial militar na sua preparação para a reserva. 

 
26 A Coordenadora da CIVE passa a ser Chefe do Centro, pela redação da Portaria 020-CG/2020. 
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• Participação dos veteranos nos eventos cívicos militares – Dia do Policial 
Militar Veterano, Páscoa dos Militares, Dia do Soldado, 7 de Setembro, 
Solenidade dos Soldados Mortos em Combate, Dia da Bandeira. 
• Caminhada dos veteranos – incentivo à prática de atividade física pelos 
veteranos e seus familiares. 
• Confraternização natalina – momento de interação social entre o 
Departamento de Promoção Social da PMBA, os veteranos e seus familiares. 

 

Como já foi citado anteriormente, os veteranos da Capital já dispõem de 

serviços voltados à atenção e interação, prestados pelo CIV27. Foi perguntado ao 

DPS, ainda, qual a periodicidade da realização do Programa de Preparação para a 

Reserva e Aposentadoria na PMBA e qual a carga horária e disciplinas que fazem 

parte do treinamento, sendo respondido com as seguintes palavras: 

 
Estima-se a realização de dois PPRA por ano, todavia essa estimativa está 
sujeita a diversos fatores para sua efetivação, a exemplo de disponibilidade 
de materiais de apoio (pastas, canetas, camisas etc), dos palestrantes, local 
para realização do Programa. A carga horária é de 30 horas. O evento conta, 
geralmente, com facilitadores especialistas nas áreas de gerontologia social, 
ciências sociais, assistência social, psicologia e jurídica da UFBA, USP, 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Fundação 
Palmares do Distrito Federal, SEDES, CEFD, CREASI, CREAIDS, SEBRAE, 
REPGE, FTE, DP, Defensoria Pública Especializada do Idoso, SESC, 
DETRAN e Recicle Gente em Desenvolvimento. 

 

Avaliando a resposta, é possível verificar que o PPRA é ministrado através de 

parcerias com diversas instituições, o que possibilita conseguir um cabedal de 

conhecimento mais variado e capacitado, que possa contribuir com outras 

perspectivas extramuros da caserna. Esse modelo parece ser o mais apropriado para 

ser aplicado no NAV, possibilitando o aumento de conteúdo a ser oferecido aos 

militares. 

Portanto, para e formalização do NAV no orgânico do CPR, conforme pode ser 

verificada a sugestão no APÊNDICE E, será necessário a edição e publicação de uma 

portaria que assim o institua no organograma dessas UOps. Essa portaria deverá 

seguir o modelo já implantado na Capital, proposta pela Portaria 020-CG/2020, para 

facilitar a integração, a troca de experiências e a transferência de conhecimento entre 

o CIV e os NAVs. 

 

 

 
27 Superado a ambiguidade inicial citada, essa sigla, CIV, será utilizado por ser a atual designação 

segundo a Portaria 020-CG/2020. 
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8.2 Indicação dos oficiais e praças componentes do NAV 
 

Baseado nas diretrizes estabelecidas na portaria que definam o NAV, o 

responsável pelo comando do CPR indicará os componentes militares da reserva. 

Essa indicação deverá, para uma melhor qualidade no serviço, recair sobre aqueles 

oficiais e praças que possuam habilidades relacionadas ao atendimento de pessoas. 

Se possível, e não vinculado, com conhecimentos específicos na área de assistência 

social e psicologia. 

 

8.3 Programa de Preparação Para a Reserva 
 

Como porta de entrada para o atendimento pelo NAV é necessário que o 

contato com os militares aconteça ainda no período de atividade.  Assim, nos últimos 

três anos28 de serviço do policial, ele já estaria em um momento adequado da carreira 

para participar do Programa de Preparação Para a Reserva e Aposentadoria (PPRA), 

que deve ser proporcionado ao efetivo prestes a passar à inatividade, visando 

promover a reflexão sobre os “seguintes temas: aspectos psicológicos do 

envelhecimento, aspectos familiares, saúde, aspectos financeiros, lazer e esporte, 

aspectos previdenciários, tempo livre e dependência química” (GRAZIANO, 2018, p. 

20). Tem a finalidade de introduzir no inconsciente do indivíduo que o “divórcio” da 

Corporação está perto e que só lhe resta se preparar para o momento da separação, 

porém de uma maneira que não lhe cause transtornos desnecessários. Por isso, o 

objetivo “da preparação para a aposentadoria é ensinar às pessoas, proporcionando-

lhes reflexão e esclarecimentos relacionados à tomada de decisão e à procura de 

outros setores importantes para o aposentado” (SANTOS, 2018, p. 56). Importante 

esse redirecionamento, pois, apesar da chegada à inatividade militar, em sua maioria, 

são pessoas em idade produtiva e que podem ser aproveitadas em outras funções 

sociais. Segundo o pronunciamento de Santos, em sua pesquisa: 

  
uma pessoa que se prepara para aposentar e apresenta qualidade de vida 
pós-aposentadoria, possivelmente, terá mais dificuldades em desenvolver 
doenças, podendo ocasionar uma contenção de gastos relacionados aos 
serviços de saúde, sendo, portanto, um efeito positivo para a sociedade 
(2018, p. 136, grifo nosso). 

 
28 Não foi estabelecido tempo de serviço em virtude da citada regra de transição que está em 

andamento. 
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Como pode ser visto nas palavras da pesquisadora, o PPRA pode ser um 

excelente aliado na prevenção de doenças, o que contribuirá para uma redução de 

gastos com a saúde desses veteranos por parte do Estado. Por conseguinte, a não 

disponibilidade do PPRA aos policiais em transição para a reserva, de forma prevista 

no calendário anual das atividades do NAV, fará com que muitos deles não tenham o 

privilégio de participar do programa. “Foram diversos testemunhos de profissionais 

que declaram que se ressentiram da ausência de uma política de preparação para 

a inatividade” (ARAÚJO, 2019, p. 62, grifo nosso). Não bastasse os já comentados 

sofrimentos sentidos pelos veteranos, a ausência do programa acaba por ampliar o 

desconforto e a vulnerabilidade a diversos problemas, deixando-os à própria sorte. 

Em outro trecho o pesquisador continua relatando: “Que caso uma política desse tipo 

fosse aplicada, poderia reduzir o impacto dessa mudança, que é brusca, da forma que 

é feita. Enfatizam que é como se o militar morresse para a corporação” (ibid., grifo 

nosso). Essa sensação de abandono, que alguns veteranos compararam à morte, 

certamente pode ser amainado por uma preparação adequada através de ações 

simples, como o PPRA, a ser promovido através do NAV.  

Para que se alcance a totalidade dos futuros inativos é indispensável que sejam 

realizados em períodos não superior a um ano de intervalo entre eles, 

preferencialmente um a cada semestre ou condicionado à demanda regional. Visando 

evitar o esvaziamento do programa, é necessário que seja obrigatória a participação 

do militar, ao menos na primeira seção, para impedir que os preconceitos individuais 

os afastem do programa. Ainda, os que, por alguma particularidade, alcançarem o 

direito de ir para a reserva antes do tempo estabelecido para a matrícula compulsória 

no programa, devem ser imediatamente matriculados ao entrarem com o pedido de 

reserva, no período em que aguardam o trâmite da documentação e publicação da 

agregação. Também, é importante disponibilizar vaga para aquele que não participou 

do PPRA, por qualquer razão, possa participar do programa. 

Entretanto, para que o PPRA alcance os resultados desejados, é importante 

que seja ministrado com conteúdo técnico capaz de alcançar o êxito esperado, assim 

“O psicólogo organizacional é essencial nesse processo, pois esses programas 

propiciam uma reflexão e uma preparação para a aposentadoria, com a finalidade de 

aprimorar a qualidade de vida” (SANTOS, 2018, p. 54). Nesse processo, a 

participação de médicos, assistentes sociais, profissionais de educação física, entre 

outros, contribuem sobremaneira na construção do conhecimento. Objetivando 
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orientar a sua aplicação, pode ser observado um planejamento elementar no 

APÊNDICE F, como sugestão a ser seguida. 

 
Dos estudos analisados, observa-se a importância da participação dos 
profissionais de saúde mental nos Programas de preparação para a reserva 
remunerada de militares, seja no âmbito das Forças Armadas, bem como nos 
casos de bombeiros militares e policiais militares; destaca-se em sua maioria, 
a participação de assistentes sociais, psicólogos e médicos (ARRUDA; 
ANTONINO, 2019, p. 7). 

 

Essas especialidades técnicas podem ser encontradas entre os componentes 

da Corporação ou através de convites feitos a profissionais da região onde está 

estabelecido o NAV, mediante entrega de certificado ao palestrante, certificando que 

ele contribuiu num evento voltado para a capacitação de policias do CPR. É possível, 

ainda, através de solicitação à prefeitura e a entidades públicas locais, pedir que 

disponibilize um representante da área de conhecimento necessária para proferir o 

ensinamento, caso não haja disponível entre os militares. 

Destarte, a importância do PPRA é indispensável para que o NAV possa ocupar 

o inconsciente dos futuros veteranos, possibilitando que ele venha a se tornar um 

parceiro comprometido na inatividade. Por se tratar de um projeto que visa a 

implantação de um novo comportamento na Instituição, esse modelo crescerá, 

principalmente, através dos novos reservistas, que por sua vez servirão de exemplo 

para que os inativos mais antigos percebam que a cultura organizacional está 

mudada. “Um profissional motivado demonstra dedicação e empenho maiores e mais 

relevantes, seja na execução de tarefas, na gestão e até mesmo no convívio com os 

demais no ambiente de trabalho” (CORRÊA, 2012, p. 01). 

Nessa linha, o PPRA servirá para motivar os profissionais mais avançados na 

carreira, exatamente no momento em que estão surgindo as dúvidas e medos 

decorrentes do momento que se apresenta. Assim, através dessa forma mais humana 

de lidar com o pessoal mais antigo, a PMBA promoverá motivação na tropa, com 

repercussão na autoestima dos indivíduos, através da sensação de valorização 

sentida no grupo, conforme ficou evidenciado no tópico 7.1.2. 
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8.4 Ações a serem desenvolvidas 
 

Além do PPRA, tratado no item anterior, as ações do NAV devem ser baseadas 

nas ações previstas para a SEVAP, modificado recentemente para CPSQV, porém 

com o foco expandido para atender ao veterano, principalmente em relação à 

promoção de atenção e interatividade. A SEVAP possuía a seguinte missão, conforme 

consta no site institucional da PMBA: 

 
Gerenciar as atividades de recuperação, readaptação, desenvolvimento, 
acompanhamento psicológico e sócio-funcional [sic] do policial militar, a fim 
de resgatar o seu potencial humano e profissional. 
 
SERVIÇOS OFERECIDOS: 
 
-  Assistência Social, Psicológica e Jurídica; 
-  Casa de Apoio (Hotel de Acolhimento); 
-  Atividades lúdico-terapêuticas e artístico-educacionais através da Seção de 
Artes. 
-  Apoio e Valorização da Mulher; 
-  Assistência ao Veterano. 
 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA: 
 
-  Orientação e Assistência Judiciária; 
-  Petição para alvará judicial em favor de viúvas e filhos de policiais militares 
para saque/manejo de PASEP e valores em conta corrente; 
-  Ajuizamento de ações: de revisão e/ou exoneração de pensão alimentícia; 
de interdição judicial; de separação e divórcio, etc. 
-  Acordos extrajudiciais (conciliação). 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 
- Orientação e acompanhamento de policiais militares com problemas 
familiares; 
-  Orientação, internamento e acompanhamento aos dependentes químicos 
(drogas lícitas e ilícitas); 
-  Orientação previdenciária; 
- Encaminhamento para internamento em hospitais e clínicas de policiais 
militares e seus dependentes quando necessário; 
-  Visitas domiciliares, hospitalares, institucionais e à Casa de Apoio; 
-  Orientação e encaminhamento ao seguro de vida contra acidentes, para os 
policiais militares vitimados em serviço; 
-  Encaminhamentos a órgãos federais, estaduais e municipais; 
- Encaminhamento à Casa de Apoio (Hotel de Acolhimento) – policiais 
militares e seus dependentes, oriundos do Interior do Estado; 
- Serviços de ambulância para hemodiálise, fisioterapia, internação e 
acompanhamento para tratamento hospitalar. 
 
ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA: 
 
-  Problemas afetivos e emocionais; 
-  Problemas profissionais; 
- Problemas relacionados ao sono (como sonambulismo, insônia, sono 
excessivo, etc.); 
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-  Depressão (angústia, tristeza sem motivo aparente...); 
-  Ansiedade, insegurança e medo; 
-  Idéias [sic] suicidas, homicidas e destrutivas; 
-  Distúrbios sexuais; 
-  Dependência química e outros vícios. (BAHIA, 2020e, grifo nosso). 

 

Como pode ser observado, a assistência ao veterano já consta como um dos 

serviços a lhes serem oferecidos, e já são prestados em maior ou menor grau, a 

depender da linha adotada pelo Comando Regional. Entretanto, a proposta do NAV é 

que o núcleo ultrapasse a inércia da ação assistencial, atuando somente quando 

procurado, e parta para a dinâmica de buscar promover benefícios através da atenção 

e promoção de interação com e entre os veteranos, aos moldes do CIV na Capital. 

Outrossim, dentre as ações sugeridas para realizar a interação está o 

levantamento dos veteranos da região, a criação de um cadastro com seus registros, 

bem como a criação de grupos de WhatsApp com esses militares. Ainda, criar e 

manter ativas contas de Facebook e Instagram. Essas mídias sociais citadas têm 

amplo alcance e são gratuitas, o que as tornam excelentes ferramentas a serem 

usadas na interação. Para ampliar o alcance das palestras, nesse momento de 

isolamento social, é possível fazer uso da plataforma Teams, serviço já contratado 

pelo Estado e que possibilita a interação à distância e sem promover aglomeração 

das pessoas. 

Devem ser instituídas datas anuais a serem obedecidas, com um calendário de 

eventos específicos, possibilitando o planejamento das UOps e dos militares que vão 

participar, principalmente do PPRA. Dentre essas datas, o dia do veterano, 13 de 

junho, deve ser um dos principais a ser utilizado como dia para a realização de um 

evento, aos moldes do realizado na Região Norte, que será tratado no tópico 10. 

Logo, superada a etapa inicial de cadastro dos veteranos, os componentes do 

Núcleo deverão fazer contatos com instituições locais para viabilizar parcerias de 

colaboração, a exemplo do que aconteceu na realização do fórum de veteranos, 

assunto a ser abordado no tópico 10. 

 

8.5 Cronograma físico 
 

O planejamento para a execução do projeto foi descrito em etapas, optando-se 

por uma referência mensal. A seguir, está demonstrado o calendário cumprido: 
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Tabela 1 – Cronograma de atividades para elaboração do Projeto. 

FASE DO TRABALHO/PERÍODO 

MESES – 2020 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

Escolha do Tema X        
Elaboração do Plano de Trabalho   X      
Levantamento bibliográfico preliminar    X     
Elaboração do projeto de pesquisa      X   
Entrega do projeto de pesquisa      X   
Levantamento bibliográfico 
complementar     X X   

Leitura e análise das obras e 
documentos       X X  

Redação provisória        X X 
Redação definitiva         X 
Discussão com a orientadora       X X 
Entrega do Projeto        X 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

8.6 Cronograma financeiro 
 

Tendo em vista que a implantação do NAV será componente e subordinado à 

estrutura da CPSQV, utilizando-se dos servidores técnicos, material e instalações, não 

há uma oneração relevante aos cofres públicos, mormente porque, como já 

mencionado, a SEVAP já possuía entre suas diretrizes a pauta assistencialista aos 

veteranos, fato que deve permanecer como atribuição à CPSQV.  

Entretanto, considerando-se o que está previsto no Decreto nº 19.55229 de 

2020, e que seriam necessária a reconvocação de três reservistas, e que pelo art. 3º 

da norma custaria ao Estado a quantia de R$ 2600,00 cada, multiplicando-se esse 

valor pelos 18 necessários para compor os 6 CPRs do Interior, ter-se-ia a soma de R$ 

46.800,00 para a implantação dos NAVs em todo interior do Estado. 

Por outra perspectiva, a Reconvocação de militares já é uma realidade na 

Bahia, tendo sido convocados 126 reservistas por Decreto Simples, no dia 19 de junho 

de 2020 (BAHIA, 2020b), e ainda existirem muitos outros considerados aptos 

aguardando convocação, distribuídos em todas as regiões administrativas do Estado, 

podendo ser remanejados e absorvidos nas tarefas dos NAVs. 

  

 
29 Que dispõe sobre a convocação de militares estaduais da reserva remunerada. 
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9 ANÁLISE DE VIABILIDADE DA INTERVENÇÃO 
 

Devido à natureza da proposta se caracterizar em uma ampliação e 

regulamentação de serviços existentes, a viabilidade é amplamente favorável à 

implantação. Ademais, os benefícios extrapolam os limites da PM, pois “O bem-estar 

dos aposentados caracteriza um efeito positivo para toda a sociedade, visto que 

combate a predisposição a doenças o que, consequentemente, resulta em uma 

contenção de gastos para os serviços de saúde.” (SANTOS, 2018, p. 56).  

Dessa maneira, o Estado terá uma redução de custos nas intervenções à saúde 

dos militares pois, como já citado, muitos não possuem plano de saúde privado e os 

que têm, em sua maioria, são beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde dos 

Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV), que “Embora a adesão ao PLANSERV 

seja facultativa, três em cada quatro servidores fazem parte do plano” (BAHIA, 2020c). 

Portanto, em virtude de o sistema ser administrado pelo Estado, este será favorecido 

na redução dos custos com a administração do Plano. 

 

9.1 Viabilidade econômica e financeira 
 

Conforme já mencionado no 8.6, a implantação do Núcleo se dará sem 

aumento relevante de custos para os cofres públicos, principalmente ao se comparar 

com as vantagens apontadas no item 11. 

 

9.2 Viabilidade técnica 
 

Atualmente, os CPRs já possuem pessoal capacitado trabalhando nos 

SEVAPs, agora modificado para CPSQV, os quais, a exemplo do que acontece no 

CPR-N, vêm desempenhando com grande maestria suas funções junto à comunidade 

miliciana da região. Por conseguinte, já existe pessoal técnico capacitado para 

recepcionar a demanda que surgirá com as ações planejadas pelo NAV. 

Outrossim, para ministrar os conteúdos previstos no PPRA, os oficiais e praças 

da região do CPR correspondente serão empregados conforme suas habilidades 

individuais, de forma que o programa tenha satisfeita a sua pauta necessária. Nesse 

processo, é muito importante que os Comandantes das UOps participem ativamente 

como palestrantes, bem como o Comandante Regional, pois o militar tem seus 
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comandantes como lideranças naturais, em virtude da disciplina castrense a que está 

submetido. 

 Destarte, os Comandos Regionais já dispõem de pessoal, lotado nas Unidades 

subordinadas, com a qualificação necessária para implementar e apoiar os projetos a 

serem desenvolvidos pelos NAVs, podendo lançar mão de apoio técnico externo, 

através de parcerias e convites firmados aos profissionais da região, bem como às 

entidades públicas localizadas na área de atuação do CPR.  Assim, a implantação do 

NAV, conforme for ganhando experiência, vai tornar o serviço profissional e 

permanente, independente do Comandante que esteja ocupando o cargo. 
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10 EXPERIÊNCIA EXITOSA 
 

Em outubro de 2018 foi realizado o primeiro Fórum de Veteranos da Região 

Norte. Esse foi o primeiro evento dessa natureza e porte realizado na Região. À época, 

o Comandante Regional era o Cel PM José Anselmo Moreira Bispo, que participou 

ativamente do evento, conforme imagem registrada em blog da região, quando o 

Comandante Regional homenageia um Sargento (Sgt) PM da Reserva Remunerada. 
  

Retrato 1 – Comandante Regional prestando homenagem a veterano 

 
Fonte: Passos (2018) 

 

Em entrevista concedida à equipe de pesquisa, constante do APÊNDICE G, o 

Sgt PM RR Elias Silvino Laranjeira, homenageado pelo Coronel no Retrato 1, tendo 

sido lhe perguntado qual foi o maior benefício para os Inativos da Região Norte, 

proporcionado pela realização do I Fórum de Veteranos, assim se manifestou: 
 

O maior benefício foi a possibilidade de realizar uma confraternição com os 
amigos da caserna, noto que normalmente os colegas se reunem apenas em 
velórios de companheiros de farda. Outro momento foi a entrega de 
premiações que nos deixou muito felizes. 

 

Nas palavras do Veterano, é nítida a satisfação pelo reconhecimento 

proporcionado pelo evento que atendeu à comunidade veterana do norte baiano, 

possibilitando a reunião dos veteranos em um momento alegre, diferente dos 

encontros fúnebres citados pelo respondente. Segundo a Major PM Ana Paula Crusoé 

de Almeida, Chefe da SEVAP nesse período, o principal objetivo pretendido para 
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realização do evento foi “Reunir, enaltecer e integrar os policiais militares veteranos, 

que serviram à população por tantos anos e colaboraram com a centenária instituição 

PMBA.” Conforme pode ser observado, o objetivo desse primeiro fórum está alinhado 

com os princípios propostos nessa pesquisa, que é o de prestar um serviço da atenção 

e interação aos veteranos, porém com uma assiduidade maior que a verificada até 

então. Perguntado à Major sobre quais foram as atividades desenvolvidas, ela assim 

respondeu: 

 
Na oportunidade, foi oferecido um café da manhã para todos os veteranos; 
foi realizada palestra sobre a importância dos cuidados com a saúde física e 
mental, e uma dinâmica de relaxamento e alongamento corporal; foram 
prestados atendimentos de orientações nas áreas de assistência social, 
psicológica e jurídica pela equipe de profissionais da Seção de Valorização 
Profissional; foram ofertados serviços de aferição de pressão arterial e 
pesagem em parceria com a Unidade Básica de Saúde – UBS do 3º BEIC e 
em parceria com a Faculdade São Francisco de Juazeiro - FASJ, foram 
realizados atendimentos de massagens fisioterápicas por estudantes do 
curso de Fisioterapia; Foi proferido discurso de valorização profissional pelo 
Comandante Regional. 

 

Porquanto, pode-se verificar que esse evento ofertou uma diversidade de ações 

voltadas para a valorização dos veteranos, proporcionando a atenção por eles 

necessitada, o que favoreceu para que houvesse bastante interação “e boa aceitação 

por parte dos veteranos, que demonstraram gratidão pelo reconhecimento dos anos 

de serviços prestados e satisfação em rever os companheiros de jornada.” (idem). Foi 

perguntado, também, à Cap PM Bruna Graciele, que participou da organização do 

evento, qual foi o feedback dos PMs inativos em relação ao Fórum, a qual respondeu 

que “Eles demonstraram aprovação durante o evento, de tal forma, que uns foram 

chamando os outros durante o próprio evento, que iniciou com um quantitativo e 

finalizou com maior número de pessoas”. Nessas palavras, está demonstrado o 

quanto o evento foi exitoso e teve largo alcance. Segundo a Capitã, em 2019 

aconteceu o II Fórum de Veteranos da Região Norte. Entretanto, apesar dos 

excelentes resultados observados, não se identifica uma regularidade nas ações 

dessa natureza que abranja todas as áreas administrativas do interior do Estado. 

Dessa maneira, em que pese haverem projetos diversos e esparsos, como na 

Região Norte, que, nas palavras da Major Ana Paula, “Não ocorreu, mas havia esboço 

de projetos para a realização de um programa de preparação dos policiais para a 

reserva”. Consequentemente, não se verifica a regularidade necessária para se tornar 

um evento conhecido e esperado pela comunidade veterana.  
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11 BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

O benefício mais perceptível será a satisfação dos policiais militares com a 

PMBA, ativos e inativos, o que proporcionará uma melhoria considerável no serviço 

prestado à comunidade. Conforme leciona Chiavenato: 

 
Pessoas satisfeitas não são necessariamente as mais produtivas. Mas 
pessoas insatisfeitas tendem a se desligar da empresa, a se ausentar 
frequentemente e a produzir pior qualidade do que pessoas satisfeitas. A 
felicidade na organização e a satisfação no trabalho são determinantes 
do sucesso organizacional (2014a, p. 12, grifo nosso). 

 

Essa satisfação associada à qualidade do serviço, quando se aplica ao serviço 

público, tem importância substancial para a sociedade. Isso se deve ao fato de, no 

caso da PM, não existir um produto físico a ser entregue, de modo que se possa aferir 

a qualidade posteriormente à entrega. Em sentido contrário, a aferição é no momento 

da prestação do serviço que, na maioria das vezes, o usuário é o cidadão mais carente 

e vulnerável ou o infrator da lei, com baixo nível de escolaridade, e pouco 

conhecimento dos seus direitos. 

Ademais, “A confiança das pessoas na organização é fundamental para a 

atração, a retenção e a fixação de talentos.” (ibid.). Mesmo se sabendo que o ingresso 

na PM é mediante concurso, a manutenção dos policiais na Corporação tem reflexo 

orçamentário, pois os custos para selecionar e capacitar cada profissional são 

bastante elevados, sendo a permanência do militar na Instituição algo a ser 

considerado benéfico ao Estado, sob a ótica financeira. 

 
Esta dissertação, permitiu saber quais os factores [sic] que mais influenciam 
a felicidade no trabalho dos colaboradores, e ainda evidenciar que 
colaboradores motivados e satisfeitos conseguem obter níveis 
superiores de comprometimento com a organização em comparação com 
os colaboradores poucos motivados e insatisfeitos no seio organizacional. 
(MAIO, 2016, p. 19, grifo nosso). 

 

Segundo essa afirmação, em sua pesquisa, o autor demonstrou que o nível de 

felicidade está ligado a um maior nível de comprometimento do sujeito com a empresa. 

Trazendo esse exemplo para a realidade da PMBA, em que pese todas as afirmações 

que indicam que os militares são sujeitos que se identificam com o modelo 

institucional, manter altos níveis de satisfação nos profissionais será benéfico à PM, 

principalmente se comparado ao custo necessário para que o NAV seja 



73 

implementado, e permaneça em funcionamento, com o retorno na melhoria do serviço 

prestado pelo militar à comunidade. 

Pois, considerando-se que existem 6 CPR distribuídos pelo interior do Estado, 

serão necessários a movimentação de 18 militares, 3 inativos por CPR. Dessa forma, 

aproveitando os militares do programa de convocação de reservistas do Governo do 

Estado, tem-se o material humano necessário, a um baixo custo, para atender a toda 

comunidade de militares do interior e com repercussão positiva em toda a Corporação. 

Somando-se ao que foi dito, acontecerá, ainda, uma reestruturação na visão 

de aceitação do processo de envelhecimento pelos militares, pois os conceitos 

atualmente difundidos de idade adulta, terceira idade, maior idade e aposentadoria 

ativa, proporcionam o reconhecimento de que a aposentadoria deixa de ser 

considerada como uma passagem para a velhice, o que melhora a qualidade de vida 

do indivíduo (SANTOS, 2018). Como consequência imediata, acontecerá uma 

melhoria na autoestima dos militares ativos e inativos, devido a sensação de 

valorização aludida no gráfico 15, e, como consequência mediata, se dará um maior 

comprometimento do militar com a Corporação, refletindo na melhoria do serviço 

policial prestado pela PMBA à sociedade. 
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quando se iniciou essa pesquisa, constatou-se que na transição para a 

inatividade muitos policiais se sentiam desamparados e abandonados pela 

Corporação, causando-lhes diversos problemas de saúde, a exemplo de quadros de 

depressão, baixa autoestima e agravamento de doenças preexistentes nos veteranos. 

Por essa observação, surgiu a ideia de propor a implantação de núcleos de atenção 

aos policiais inativos nos Comandos de Policiamento Regionais do interior do Estado, 

como forma de valorizar todos os policiais militares, ativos e inativos, através da 

atenção aos veteranos. Essa proposta se adequa perfeitamente, como foi descrito, ao 

estabelecido no Plano Estratégico da PMBA 2017-2025, no OE - 10: “Promover a 

valorização, a saúde e a qualidade de vida dos policiais militares.” 

Importante relembrar as palavras, já citadas, do Ilustre Professor Chiavenato, 

quando afirma que as pessoas representam o material mais valoroso das corporações 

e que instituições de sucesso aplicam a abordagem humanística na gestão das 

pessoas de sua organização. Essa afirmação está concatenada com a pesquisa 

citada, a qual indicou que o sujeito valorizado demonstra dedicação e empenho 

maiores e mais relevantes para com a empresa (MAIO, 2016). Esse conhecimento 

deve ser usado em benefício da PMBA e do Estado para proporcionar uma melhoria 

no serviço prestado pela Corporação. 

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral apresentar proposta de 

implantação de núcleos de atenção aos policias inativos nos CPRs do interior do 

Estado, com intuito de promover a valorização a todo efetivo policial. Como ficou 

demonstrado no item 7.1.2, quase todos os respondentes declararam que se sentiriam 

valorizados com a implantação do NAV no CPR do Interior em que reside, atendo ao 

pressuposto levantado na pesquisa para fundamentar a proposta de implantação. 

Outrossim, o primeiro objetivo específico traçado foi o de discorrer, 

resumidamente, sobre os aspectos teóricos normativos relacionados com a proposta 

da pesquisa, sendo atendido esse objetivo no tópico 5. 

O segundo objetivo específico foi o de levantar o contingente de militares 

inativos por região administrativa policial militar do Estado da Bahia. Entretanto, 

apesar de serem feitas diligências no sentido de alcançar as informações, como foi 

descrito no item 7.2, o DP informou não possuir as informações necessárias para 

alcançar esse objetivo, o que tornou inviável à equipe de pesquisa satisfazer essa 
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demanda, por não possuir recursos e tempo disponível para efetuar uma busca em 

todo Estado e de todos os inativos da PMBA. 

Já o terceiro objetivo específico foi o de demonstrar os benefícios da proposta 

de implantação do NAV. Assim, foi descrito no item 11 os benefícios a serem 

alcançados em decorrência da atuação dos Núcleos, satisfazendo o objetivo em 

comento. Ficou evidenciado que os militares se sentiriam valorizados com os núcleos 

e, sabendo-se que o profissional valorizado é mais comprometido, ter-se-ia um ganho 

em produtividade e qualidade do serviço prestado. 

Ainda, foi estabelecido como quarto objetivo específico o de descrever as 

etapas de implantação da proposta. Essa descrição foi estabelecida no item 8, 

alcançando o objetivo proposto ao ser apresentado as etapas de implantação e a 

proposta de portaria a ser apreciada pelo Comando Geral que, caso seja aprovada, 

poderá ser pública por meio de BGO. 
A pesquisa partiu da hipótese de que se a PMBA promover o atendimento aos 

policiais militares inativos do interior do Estado, haverá repercussão positiva no 

sentimento de valorização pela Instituição nos policiais da ativa e aumento da 

autoestima desses profissionais, contribuindo para a efetivação do OE - 10 – 

“Promover a valorização, a saúde e a qualidade de vida dos policiais militares.” Por 

conseguinte, no desenvolvimento da pesquisa ficou provado, nas respostas dos 

entrevistados, expostos no tópico 7.1.2, que os militares ativos e inativos se sentiriam 

valorizados com a implantação dos Núcleos de Atenção no interior do Estado, 

repercutindo diretamente sobre a autoestima dos militares estaduais, confirmando a 

sugestão levantada na hipótese. 

A pesquisa se dedicou a responder o seguinte problema que se insurgiu: de 

que maneira a criação de núcleos de atenção aos policiais inativos, junto aos CPRs 

do interior do Estado, podem contribuir para o OE - 10 – “Promover a valorização, a 

saúde e a qualidade de vida dos policiais militares”? Assim, a pesquisa comprovou 

que a implantação do NAV nas regiões administrativas promoveria a atenção, a 

valorização, a saúde e a melhoria na qualidade de vida dos policiais militares, uma 

vez que reduziria os impactos negativos causados pelo afastamento decorrente da 

passagem para a inatividade e promoveria um aumento na sensação de valorização 

sentida pelos policias militares ativos e inativos. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos foi optado pela pesquisa exploratória, 

através de pesquisa bibliográfica, feita em sites de periódicos e de banco de dados de 
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trabalhos acadêmicos, combinada com pesquisas de campo, realizadas por meio de 

questionários estruturados disponibilizados aos respondentes através de link de 

resposta, bem como por questionários semiestruturados enviados por e-mail às 

oficialas do SEVAP e ao Sgt PM RR envolvidos no I Fórum de Veteranos da Região 

Norte. Ainda, foram realizadas solicitações pela plataforma SEI, direcionadas aos 

órgãos internos da PMBA, visando a coleta de dados que possuíssem relevância para 

a resposta ao problema. 

Diante da metodologia proposta, o trabalho poderia ter sido realizado com uma 

pesquisa mais ampla na distribuição dos Inativos dentro do Estado. Porém, durante o 

desenvolvimento da pesquisa a equipe se deparou com dificuldades de administrar o 

tempo em virtude de permanecerem trabalhando nas UOps, o que comprometeu a 

capacidade de pesquisa, bem como o tempo para se debruçar nos estudos. 

Ainda, em virtude da magnitude territorial do Estado da Bahia, não foi possível 

fazer esse levantamento dos inativos por região administrativa depois de o DP 

informar não possuir essa informação, pois não foi possível à equipe realizar esse 

levantamento no tempo disponível. 

Ficou evidenciado que a implantação dos NAVs pode contribuir, ainda, para 

que a PMBA possa realizar o acompanhamento da situação dos inativos no interior 

do Estado e tabular sua distribuição territorial, uma vez que uma das missões do NAV 

será interagir e proporcionar a interação através de levantamento e cadastro dos 

veteranos. 

Nessa linha, recomenda-se que futuras pesquisas se dediquem a fazer o 

diagnóstico de distribuição dos militares inativos nas áreas administrativas do Estado 

da Bahia, traçando o quantitativo por região e o número de militares que passam para 

a condição de inativo por ano, de forma a subsidiar à PMBA, através do Departamento 

de Pessoal, no planejamento e gestão de pessoas. 

Concluindo, a pesquisa demonstrou, com sobra de argumentos, que a 

valorização dispensada ao militar, prestes a ir para a reserva e àqueles já na 

inatividade, poderá ser uma maneira viável de melhorar o serviço prestado pela PM 

em virtude da valorização do material humano da Instituição, sentida também pelo 

militar em atividade. Essa mudança de perfil poderá, além de proporcionar uma 

alavancagem na qualidade do serviço prestado, tornar a Corporação mais humana e 

mais adequada ao que está disposto nos modernos diplomas legais, a exemplo da 

Constituição Federal.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTIONÁRIO  

 

Implantação de Núcleo de Atenção ao Veterano 
 

Esse formulário foi elaborado com o objetivo de saber se a implantação de 

núcleos de atenção aos veteranos preencherá uma lacuna existente na 

administração de pessoal da PMBA, bem como proporcionará sensação de 

valorização aos policiais. É um trabalho de conclusão do Curso de 

Especialização em Segurança Pública – CESP 2020, de autoria dos CAP PM 

Alexsandro Reges de Sena e Cap PM José Ricardo Bispo de Souza. 

 
01. Qual a sua situação funcional? 
 
(     ) Ativa 
(     ) Reserva 
(     ) Reforma 
 
02. A qual região administrativa do interior o(a) Senhor(a) pertence?  
 
(     ) Comando de Policiamento da Região Sul 
(     ) Comando de Policiamento da Região Norte 
(     ) Comando de Policiamento da Região Leste 
(     ) Comando de Policiamento da Região Oeste 
(     ) Comando de Policiamento da Região da Chapada 
(     ) Comando de Policiamento da Região Sudoeste 
(     ) A um Comando de Policiamento Regional ou Departamento da Capital ou RMS 
 
 

POLÍCIA MLITAR DA BAHIA 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA 
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03. O senhor conhece ou ouviu falar do Centro de Interatividade do Veterano da 
PMBA? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
04. O senhor já recebeu atendimento ou assistência do Centro de Interatividade do 

Veterano da PMBA? 
 
(    ) Sim 
(    ) Não 

 
05. O Senhor acredita que a Implantação de Núcleo de Atenção aos Policias Militares 

Inativos no Interior do Estado contribuirá para o fortalecimento de uma cultura de 
atenção, acolhimento e valorização ao PM da reserva e reforma? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não sabe opinar 
 
06. O senhor acredita que a Implantação de Núcleo de atendimento a Policias Inativos 

favorecerá para maior participação social do Policial Militar? 
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não sabe opinar 
 
07. O senhor já observou alguma contribuição da PMBA com curso ou programa para 

preparação dos seus policiais militares do Interior para Inatividade? 
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não sabe opinar 
 
08. Na sua opinião, a política de atenção e valorização de policiais inativos, 

empregada hoje pela PMBA, atende aos milicianos do interior?  
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não sabe opinar 
 
09. Na sua opinião, a implantação de um núcleo de política de atenção e valorização 

aos policiais inativos seria algo classificado como? 
 
(    ) excelente 
(    ) bom 
(    ) indiferente 
(    ) ruim 
(    ) péssimo 
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10. Na sua opinião, a Polícia Militar deve possuir uma política de atenção e valorização 
aos policiais inativos como forma de valorização de todos os policiais, ativos e 
inativos? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não sabe opinar 
 
11. O(A) Senhor(a) se sentiria valorizado(a), profissionalmente, se fosse criado um 

núcleo de atendimento ao policial inativo nos CPR do interior do Estado em que 
reside? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não sabe opinar 
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APÊNDICE B – Descrição das etapas de Implantação do NAV 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  

Aprovação da proposta do 
Projeto de intervenção no CESP 

2020.

Produção de proposta de minuta 
de Portaria com protocolo de 

competência atividades do Nav.

Remessa de minuta de Portaria 
ao Comando Geral para análise e 

publicação;

Publicação de Portaria com 
protocolo de competências e 

atividades do NAV.

Recrutamento do efetivo que irá 
compor a equipe do NAV.

Composição Sugerida:
Um Oficial Veterano (inativo 

reconvocado, preferencialmente);
Dois auxiliares. (inativos 

recenvocados, 
preferencialmente).

Realização de capacitação com o 
efetivo que irá trabalhar no NAV.

Execução da Missão do NAV 
conforme diretrizes firmadas em 
protocolo, início das atividades.
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APÊNDICE C – Questionário aplicado às Chefes do SEVAP 
 

 

 

 

 

 

Esse formulário foi elaborado com o objetivo de saber se a implantação de 

núcleos de atenção aos veteranos preencherá uma lacuna existente na 

administração de pessoal da PMBA, bem como proporcionará sensação de 

valorização aos policiais. É um trabalho de conclusão do Curso de 

Especialização em Segurança Pública – CESP 2020, de autoria dos CAP PM 

Alexsandro Reges de Sena e Cap PM José Ricardo Bispo de Souza. 

 

Roteiro de entrevista estruturada 

 

1. Qual foi o principal objetivo para a realização do l Fórum de Veteranos 
(2018) com os PMs inativos da Região Norte? 

2. Houve alguma interação ou diretriz do Centro de interatividade do 

Veterano (CIVE) para realização do evento? Em caso afirmativo qual foi 

a orientação? 

3. Onde o evento foi realizado e quais foram as atividades desenvolvidas? 

4. Qual foi o feedback dos PMs inativos em relação ao Fórum? 

5. Teve alguma oficina ou serviço que recebeu maior demanda no evento? 

6. Qual foi a avaliação final quanto a realização do l Fórum de Veteranos 

na Região Norte? 

7. Além do Fórum de veteranos aconteceu outro evento direcionado a 

atenção e valorização dos PMs inativos? 

8. No âmbito do CPR-N existe algum programa de preparação de policias 

da ativa para a inatividade? Em caso afirmativo, qual é programa? 
 

  

POLÍCIA MLITAR DA BAHIA 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA 
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APÊNDICE D – Ofício ao Departamento de Promoção Social 
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APÊNDICE E – Minuta de Portaria 

 
PROPOSTA DE MINUTA DE PORTARIA PARA CRIAÇÃO DOS NÚCLEOS DE 
ATENÇÃO A POLICIAIS INATIVOS NOS COMANDOS REGIONAIS NO INTERIOR 
DO ESTADO PELO COMANDANTE GERAL DA PMBA. 

 

 

 

                            

COMANDO GERAL 

 

PORTARIA Nº …./2020-CG 

 

Institui a Criação de Núcleos de Atenção a 
Policiais militares Veteranos (NAV) nos 
Comandos de Policiamento Regionais no 
interior do Estado e dá outras providências.  

 

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições previstas no art. 57, inciso I, alínea “j” da lei 13.201 de 09 de 

dezembro de 2014. 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º – Instituir a Criação de Núcleos de Atenção a Policiais militares 

Veteranos (NAV) nos Comandos de Policiamento Regionais no interior do Estado, 

fixando papéis e atribuições para ampliação da atenção e valorização dos policiais 

militares da reserva e reforma. 
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Art. 2º - Os Núcleos de Atenção e Valorização de Policiais Militares estarão 

diretamente subordinados aos Comandantes de Policiamento Regionais sendo mais 

um setor da Coordenação de Promoção Social e Qualidade de Vida: (CPSQV). 

 

Art. 3º Caberá ao NAV a realização, no âmbito do Comando de Policiamento 

Regional, as seguintes atribuições: 

 

I. Seguir as diretrizes e realizar ações conforme orientação do Centro de 

Interatividade do Veterano da PMBA (CIV); 

II. Promover ações sistematizadas, objetivando criar condições e promover meios 

para que o policial militar veterano que resida no interior do Estado tenha uma 

maior atenção por parte da Corporação e se torne mais participativo no 

contexto social; 

III. A realização do Programa de Preparação para a Reserva e Aposentadoria 

(PPRA). 

 

Art. 4º O NAV será coordenado pelo chefe da CPSQV do respectivo Comando 

de Policiamento Regional, que será auxiliado por três policiais militares da reserva 

remunerado reconvocados, sendo um oficial e duas praças, mediante indicação do 

Comandante do CPR. 

 

Art. 5º - Os casos omissos desta portaria serão resolvidos pelo Comando Geral 

da PMBA. 

  

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor no ato de sua publicação. 

 

 

ANSELMO ALVES BRANDÃO – Cel PM 
Comandante-Geral 
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APÊNDICE F – Proposta para a aplicação do PPRA 

 

PROPOSTA DE QUADRO DE TRABALHO SEMANAL DO PPRA 

 Realização do PPRA deve acontecer com carga horária de 22 horas-aulas 

durante a semana, preferencialmente no turno matutino. O Processo de execução 

deve ocorrer em parceria com outras instituições, na ausência de instrutores da PMBA 

deve-se buscar profissionais capacitados em outros órgãos. Como forma de 

intercâmbio cultural, o coordenador do programa pode convidar para participarem do 

evento outros servidores de segurança pública que estejam próximos à chegada da 

aposentadoria.  

PLANO DE ATIVIDADE SEMANAL DO PPRA 

 

DIA PROFISSIONAL TEMA 
HORAS 
AULA 
(h/a) 

Segunda-
feira 

Comandante do 
CPRN e Médico 

geriatra 

O Comandante do CPR realiza as 
considerações iniciais referente à 
importância da realização do PPRA. 
Apresentação do profissional de saúde 
das mudanças fisiológicas e cuidados 
necessários ao Veterano para se ter 
uma vida produtiva e longeva. 

4 h/a 

Terça-feira Nutricionista 

A importância da reeducação 
alimentar, objetivando a prevenção de 
doenças causadas pela má 
alimentação. 

4 h/a 

Quarta-feira Educador Físico 
Os benefícios da atividade física para 
socialização e prevenção de doenças 
hipocinéticas. 

4 h/a 

Quinta-feira 
Instrutor do 
Sebrae ou 

profissional afim. 

Empreendedorismo e Educação 
Financeira. 4 h/a 

Sexta-feira Psicólogo 

Realização de oficinas para o 
planejamento de atividades na reserva, 
buscando a qualidade de vida, 
produtividade e saúde mental. 

4 h/a 

Sexta-feira 
(vespertino) Coordenação. 

Realização de cerimônia de 
encerramento do Programa de 
Preparação da Reserva e 
Aposentadoria. 

2 h/a 

Fonte: Autoria própria (2020).  
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APÊNDICE G – Questionário Aplicado ao Sgt Veterano Larangeira 
 
 
 a reserva." Certo de contar com seu valioso tempo e compreensao, agradec;o a 
colaborac;ao. Esclarecimentos atraves do tone 91122305. MUlTO OBRIGADO! 
 

 
 

OBS: não utilizar o quadro nem as linhas aparentes 
 
 

 
PESQUISADORES: 

 
        CAP QOPM ALEXSANDRO REGES DE SENA 

CAP QOPM JOSÉ RICARDO BISPO DE SOUSA 
 

ENTREVISTA AO SGT PM RR ELIAS SILVINO LARAJEIRA PARTICIPANTE DO  l FÓRUM 
DE VETERANOS REALIZADO PELO CPR-N. 
 
 ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 
 

1) Qual a idade e tempo na inatividade? 
 
R. Tenho 74 anos e 16 na condição de inativo. 
 

2) O senhor participou de algum proprama ou treinamento para preparação para a 
transição do serviço ativo para inatividade, promovido pela PMBA? 
 
R. Não foi proporcionado para mim, nenhum treinamento para preparação para inatividade. 
 

3) Na sua opinião qual foi o maior benefício para os Inativos da região norte  a 
realização do I Fórum de veteranos? 
 
R- O maior benefício foi a possibilidade de realizar uma confraternição com os amigos da 
caserna, noto que normalmente os colegas se reunem apenas em velórios de 
companheiros de farda. Outro momento foi a entrega de premiações que nos deixou muito 
felizes. 
 

4) O Senhor acredita que com a implantação de Núcleos de Atenção aos policiais 
inativos nos comandos de policiamento  regionais do interior do estado, haverá uma 
contribuição  para a melhorar a qualidade de vida, acolhimento e valorização dos 
Veteranos? 
 
R- Muito interessante porque nos aproximando dos demais companheiros e nos 
possibilita opção de benefícios ao público da reserva. 

 

  

QUESTIONÁRIO 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENÇÃO AOS 
POLICIAIS INATIVOS NOS COMANDOS DE POLICIAMENTO 

REGIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO. 
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ANEXO A – Organograma do CPR-N 
 

 
Fonte: CPR-N (2020). 
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ANEXO B – Ofício ao Departamento de Pessoal 
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ANEXO C – Ofício do Departamento de Pessoal 
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ANEXO D – Ofício do Departamento de Promoção Social 
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ANEXO E – Quadro de Organização do DPS 

 

 
Fonte: Portaria 020-CG/2020. 

 

  

QETA

Cel Ten 
Cel

Maj Cap Ten Cel 
M

Cel 
O

Ten 
Cel 
M

Ten 
Cel 
O

Maj M Maj O Cap M Cap O Ten 
M

Ten 
O

Ten 
Cel

Maj Cap Ten Ten ST Sgt Cb Sd

1 Diretoria Dir. 1 1 1 3

2 Seção de Inteligência SInt 1 1 1 3

3 Diretoria Adjunta Dir Adj. 1 1 1 3

4 Guarda e Recepção Guarda 1 1 2 2 6

5 Coordenação de Assistência Jurídica e Corregedoria CAJ 1 1 1 1 4

6 Seção de Corregedoria e Assistência Jurídica SAJ 1 2 3

8 Coordenação de Assistência Psicológica CAP 1 1 1 3

9 Seção de Diagnóstico e Triagem SDT 1 1 1 3

10 Seção de Acompanhamento e Prevenção SAPrev 1 1 1 3

11 Seção de Avaliação Psicológica SAPsicl 1 1 1 3

12 Seção de Atendimento Psicoterápico SAPsict 1 1 1 3

13 Coordenação de Assistência Social CAS 1 2 3

15 Seção de Orientação e Encaminhamento de Auxilio Funeral SAF 1 1 1 3

16 Seção de Orientação de Seguro de vida SOSV 1 1 1 3

17 Seção de Assistência Social e Saúde SASS 1 3 1 5

18 Hotel de Acolhimento HAcolhi 1 2 2 5

19 Centro de Assistência Religiosa CAR 1 1 2

20 Capelania Católica CCat 1 1 1 3

21 Capelania Evangélica CEva 1 1 1 3

22 Núcleo Espírita NEPom 1 1 1 3

23 Núcleo de Religião de Matriz Africana NAFRO 1 1 1 3

24 Coordenação de Valorização da Mulher - Centro Maria Felipa CMF 1 1 2

25 Seção de Saúde e Cuidados SSC 1 1 2

26 Seção de Promoção e Equidade da Mulher SPEM 1 1 2

27 Centro de Interatividade do Veterano CIVE 1 1 1 3

28 Seção de Acompanhamento de Veterano SAV 1 1 2

29 Seção de Preparação para a Reserva SPR 1 1 1 3

30 Coordenação Geral de Apoio Administrativo e Financeiro CGOAAF 1 1 1 1 4

31 Seção de Recursos Humanos e Secretaria SRHS 1 1 1 3

32 Seção de Licitações e Contratos SLC 1 1 1 3

33 Seção de Execução Orçamentária e Financeira SEOF 1 1 2

35 Seção de Material, Transporte e Serviços SMTS 1 1 1 3

36 Coordenação de Comunicação, Qualidade e Telemática CCQT 1 1 2

37 Seção de Comunicação Social SCS 1 1 2

39 Seção de Projetos, Qualidade e Telemática SPQTel 1 2 1 4

40 Coordenação de Ação Multiprofissional CAMulti 1 1 1 3

41 Seção de Acompanhamento e Controle SAC 1 1 1 3

43 Seção de Atendimento Multiprofissional SAM 1 2 2 2 7

1 3 6 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 33 28 12 7 120

QPPM

Total

ANEXO III
QUADRO DE ORGANIZAÇÃO DAS OPM DA PMBA (DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO)

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL (DPS)

N° Local de Trabalho Sigla
QOPM QOSPM QOAPM

Totais por GH e Quadro
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ANEXO F – Quadro de Organização do CPR-N 

 

 
Fonte: Portaria 020-CG/2020. 

 

QETA

Cel
Ten 
Cel Maj Cap Ten

Cel 
M

Cel 
O

Ten 
Cel 
M

Ten 
Cel 
O

Maj 
M

Maj 
O

Cap 
M

Cap 
O

Ten 
M

Ten 
O

Ten 
Cel Maj Cap Ten Ten ST Sgt Cb Sd

1 a. Comando Cmd 1 1 1 3

2 a.1. Secretaria do Comando SC 1 1 1 1 1 1 6

3 b. Subcomando Subcmd 1 1 1 3

4 c.Corregedoria Setorial e Ouvidoria CSO 1 1 1 2 1 6

6 d.Centro de Planejamento Operacional e Decisões Estratégicas CPODE 1 1 1 1 4

7 d.1. Coordenação de Planejamento Operacional CPO 1 1 1 1 2 1 7

8 d.2. Coordenação de Apoio e Decisões Estratégicas CADE 1 1 1 1 2 1 7

9 d.3. Coordenação de Controle e Estatística CCE 1 1 1 1 2 1 7

10 e. Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira NUGAF 1 1 1 1 4

11 e.1.Coordenação de Licitações e Contratos CLC 1 1 1 1 1 1 6

12 e.2.Coordenação de Gestão Administrativa e de Pessoal CGAP 1 1 1 1 1 1 6

13 f. Coordenação de Operações de Inteligência CoordOInt 1 1 1 1 4

14 g. Coordenação de Gestão Tecnológica e da Qualidade CGTQ 1 1 1 1 1 5

15 h. Coordenação de Promoção Social e Qualidade de Vida CPSQV 1 1 1 2 1 1 7

16 Núcleo Regional de Saúde NRS 1 2 1 1 1 2 2 10

1 4 8 10 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 1 3 7 16 17 10 85Totais por GH e Quadro

Total

QOPM QOSPM QOAPM QPPM

CPR-Norte

SiglaLocal de TrabalhoN°

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO DAS OPM DA PMBA (DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO)

OBSERVAÇÃO: O Comando de Policiamento tem autonomia para criar as Seções dentro do Núcleo ou Coordenação, desde que não aumento seu efetivo.
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