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PREFÁCIO
Não há o que se falar nos dias de hoje em Segurança Pública, sem evidenciar a palavra “especialização”. Pode soar meio estranho relacionar essa palavra quando a abordagem da publicação têm
caráter plural, mas se faz necessário compreender o contexto.
Inicialmente, nada mais oportuno do que felicitar a iniciativa vitoriosa e inovadora desta publicação, ela surge como fruto do esforço individual dos seus escritores em fugir do campo confortável da generalização e do comodismo, combinado com a necessidade de seus idealizadores em contribuir na discussão de temas que requerem uma autoridade efetivamente baseada no conhecimento.
Verdade que iniciativas similares já foram adotas, mas esta leitura reveste-se de uma singularidade jamais vista. Desta forma, posso destacar o fato da especificidade dos seus criadores: oficias,
praças e um professor civil, trazendo para a publicação uma visão tridimensional da Gestão da Segurança e Politicas Públicas a ela atreladas. Já o segundo ponto caracterizo como o “comprometimento
voluntário”, visto que houve uma disposição natural em mostrar que algo novo pode ser pensado, repensado e concretizado a fim de que a concepção do tema proposto se efetive de forma mais holística.
Para finalizar, ressalto como terceiro ponto a multiplicidade dos temas abordados, fruto do processo
de especialização buscado por cada profissional ao longo de sua carreira acadêmica.
Assim, como Diretor de Ensino da Polícia Militar de Alagoas, não tenho como deixar de convidar a todos, militares e civis, a degustarem um conteúdo de propriedade inédita, apoiado em eixos
temáticos como: saúde, educação, finanças, atividade policial, educação física, sempre volvido para
um dos temas mais sensíveis da nossa sociedade: a segurança pública.

João Marinho da Silva Filho
Coronel da Polícia Militar de Alagoas - PMAL
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CAPÍTULO 1
PERFIL DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE
FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR DE ALAGOAS

VANESSA LÔBO DE CARVALHO1
DEIVSON CAVALCANTE GOMES DE
OLIVEIRA2

1 INTRODUÇÃO
A avaliação da qualidade dos serviços
prestados na área da saúde adquiriu relevância
global, devido à necessária verificação da demanda de financiadores, prestadores, profissionais e
do público (MACHADO; MARTINS; MARTINS, 2013). A avaliação permite que os serviços
sejam aperfeiçoados para um melhor atendimento aos usuários.

víduos de forma isolada e coletivamente, por se
tratar de um conjunto de elementos interligados,
que interferem no âmbito da saúde (SOUZA;
BAHIA, 2014).
Esses sistemas de saúde possuem cinco
componentes: desenvolvimento dos recursos de
saúde (infraestrutura); disposição adequada dos
recursos (organização); prestação de atenção de
saúde; apoio econômico; e gestão (ROEMER;
WERFF apud SOUZA; BAHIA, 2014). Este último fator possui muitas interferências, pois a gestão do sistema de saúde é escolhida a partir das
teorias administrativas a serem utilizadas. Essas
teorias, atualmente, são diversas e cabe ao gestor
conhecê-las e identificar as mais interessantes,

O debate acerca da qualidade dos servi- para cada cenário a ser gerido (CHIAVENATO
ços hospitalares data do início do século XX, em apud MUNIZ FILHO et al 2013). Assim, a teoalguns países como os Estados Unidos e a Ingla-

ria administrativa deve ser escolhida pelo gestor

terra. Todavia, os debates sobre a qualidade do para que a missão, a visão e os valores da insticuidado hospitalar, no Brasil, foram iniciados nos tuição sejam desenvolvidos de forma satisfatória,
anos 1990 (FELDMAN; GATTO; CUNHA apud
MACHADO, MARTINS; MARTINS, 2013). Os
serviços hospitalares e ambulatoriais fazem parte
dos sistemas de saúde.

ao longo do tempo.
A escolha da teoria administrativa mais
adequada deve contemplar os três objetivos: proporcionar eficiência e eficácia com efetividade às

Os sistemas de saúde expressam, determi- empresas; interpretar os objetivos da empresa; e
nam e condicionam o estado de saúde dos indi- buscar meios para alcançá-los, por meio da ação
1
Oficial fisioterapeuta da Polícia Militar de Alagoas. Doutora em Biotecnologia em Saúde pela Universidade
Federal de Alagoas. Docente Assistente da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.
2
Oficial fisioterapeuta da Polícia Militar de Alagoas. Mestrando em Ergonomia pela Universidade Federal de
Pernambuco. Fisioterapeuta do Trabalho na Universidade Federal de Alagoas.
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administrativa que compreende o planejamento, a organização, a direção e o controle (CHIAVENATO apud MUNIZ FILHO et al 2013). A escolha da teoria administrativa deve ser de acordo com a
natureza jurídica do serviço e o público que utiliza o serviço. A presente pesquisa irá deter-se nos
usuários do Centro de Fisioterapia e Reabilitação (CEFIRE), que se situa na estrutura física do Centro
Médico Hospitalar (CMH) da Polícia Militar de Alagoas, pertencente à natureza jurídica pública, no
âmbito estatal.
Além da grande importância da gestão, é necessário conhecer o público que utiliza o serviço
para que possa haver o planejamento, execução dos serviços e adequação da infraestrutura conforme
a demanda do setor por meio do conhecimento do público. Assim, é importante que haja o conhecimento do perfil dos usuários do CEFIRE para adequação do serviço e da sua infraestrutura.
Diante do exposto, faz-se o questionamento: Qual o perfil dos usuários do CEFIRE? Esta é
a questão central na presente pesquisa que servirá para nortear ações para adequação do serviço em
relação aos recursos humanos e à estrutura física.
A pesquisa vincula-se à hipótese de que o perfil dos usuários do CEFIRE constitui-se de militares com lesões por trauma em serviço. A escolha do tema é de extrema relevância para a Polícia
Militar de Alagoas, visto que, em última análise, a demanda da reabilitação física do policial militar
para sua aptidão física é essencial ao desenvolvimento da atividade profissional fim de segurança
pública. Essa reabilitação física é frequentemente solicitada no CEFIRE, pois o policial militar sofre
muitas lesões físicas, durante sua atividade-fim, decorrentes das lesões por arma de fogo, arma branca
e lesões sem armas, além de lesões no seu treinamento físico -- contusões, entorses e distensões --, o
que incapacita esse militar a estar apto ao desempenho de sua atividade policial militar.
Para que a reabilitação ocorra em conformidade com a necessidade da tropa e de seus dependentes, é necessário que ocorra a adequação da estrutura física, do número de profissionais e dos
equipamentos, à real necessidade de atendimento do CEFIRE.
Assim, a presente pesquisa teve, como objetivo geral, conhecer o perfil do usuário do CEFIRE da Polícia Militar de Alagoas. Os objetivos específicos foram: análise do perfil dos usuários do
CEFIRE quanto à idade, sexo, patologia e tipo de usuário; e proposição de possíveis adequações da
infraestrutura, para melhor atender aos usuários, de acordo com a demanda apresentada no serviço.
Diante dos objetivos que foram propostos no presente estudo, houve opção pela metodologia
da pesquisa quali-quantitativa. Os estudos quantitativos avaliam fatos vistos ou descritos que podem
relacionar causa e efeito, e os estudos qualitativos foram realizados por meio de pesquisa bibliográfica que forneceu formas de analisar o que foi visto, no campo de observação. Durante a pesquisa de
campo, utilizou-se um formulário que foi respondido pelo pesquisador ao utilizar os prontuários dos
pacientes que foram atendidos pelos profissionais do CEFIRE, no mês de junho de 2019.
Para embasamento da pesquisa, o artigo está dividido em seções e subseções que abordaram
as seguintes temáticas: um breve histórico do Centro Médico Hospitalar e do Centro de Fisioterapia
e Reabilitação; perfil dos usuários do Centro de Fisioterapia e Reabilitação; atividade do policial militar; apresentação e análise dos resultados coletados; e suas implicações na saúde dos seus usuários.
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2 CENTRO MÉDICO-HOSPITALAR E CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO:
um breve histórico
Um marco importante na história da Policia Militar de Alagoas foi a criação de uma enfermaria, para atendimento de saúde do policial militar. Antes dessa criação, o policial era recolhido em
instalações destinadas a pessoas idosas, que ofereciam o mínimo conforto para seus usuários.
No Comando do General Temístocles, em 1933, constatou-se o descaso com a saúde do policial militar, fato que sensibilizou esse comandante levando-o a afirmar em entrevista concedida ao
jornal O Miliciano (1973) que: “A situação é a mais constrangedora possível para qualquer criatura humana e para os militares em particular chocante”. Assim, resolveu montar a enfermaria com
salas dignas para internação dos militares, sob a égide do Presidente do Brasil, Getúlio Vargas, do
interventor Afonso de Carvalho e do médico José Carnaúba. Em consonância com os fatos citados
anteriormente, foram realizadas desapropriações necessárias à construção das enfermarias. Posteriormente, ocorreu a transformação da enfermaria, em hospital, fato de grande importância para a saúde
do policial militar de Alagoas. Essa mudança foi amparada pela Lei 2231 de 1960, no governo de
Sebastião Marinho Muniz Falcão. Todavia, a restauração de seu espaço físico só teve início em 1977;
ocorrendo finalização em 1979, no Governo de Divaldo Suruagy e sob o comando do Coronel Ney
Machado Ramalho de Azevedo.
Em 1992, foi realizado concurso para oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar de Alagoas,quando houve a inclusão de seu primeiro fisioterapeuta. No entanto, o Centro de Fisioterapia e
Reabilitação (CEFIRE) só foi criado em 2004, no governo de Ronaldo Lessa e comando do Coronel
Edmilson Cavalcanti. Antes da criação desse centro, o oficial fisioterapeuta Cleydson Villar Barbosa atuava em um pequeno consultório, que não comportava a demanda, mas que conseguia, com
sua atuação, demonstrar a importância da atuação profissional do fisioterapeuta. Essa demonstração
provocou mudanças na instituição, quando esta ampliou os recursos físicos, os equipamentos para
desempenho de tal função e aumentou o número de vagas para oficiais fisioterapeutas, na corporação.
Essas medidas valorizaram a fisioterapia na corporação e, principalmente, a saúde do policial militar
e de sua família, pela ampliação dos recursos físicos e dos equipamentos associados à ampliação da
assistência fisioterapêutica na PMAL, para melhor desempenho da atuação profissional, na busca da
valorização da saúde do policial militar e de sua família.
Em 2006, foram incluídos mais quatro fisioterapeutas por meio de concurso público na corporação, pois o setor encontrava-se com alta demanda e poucos profissionais. Essa incorporação de
oficiais oportunizou mais turnos de atendimento, aumentando o número de pessoas atendidas. Todavia, atualmente, cresceu a demanda, e os cinco profissionais fisioterapeutas não conseguem atender à
demanda total do setor, o que decorre do número reduzido de profissionais e da exiguidade do próprio
espaço físico, limitação comprovada pela grande lista de espera por tratamento, existente no setor.
Por conta das mudanças na concepção de saúde, percebe-se a importância da fisioterapia e da necessidade de atendimento dos militares e de seus dependentes na Polícia Militar de Alagoas. Tal fato é
percebido pela instituição e pelos próprios militares.
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A história da Polícia Militar do Estado de Alagoas apresenta dificuldades no tocante a seu
estudo, pois faltam acervos sobre a trajetória tão singular e importante da briosa corporação. Durante
a pesquisa, a instituição só forneceu uma fonte para estudo, na qual nem consta a criação do CEFIRE, o que leva à reflexão de como a instituição está precisando documentar melhor sua história para
divulgá-la a contento, atendendo aos futuros pesquisadores.
3 PERFIL DOS USUÁRIOS DO CEFIRE
Os usuários do setor que oficialmente podem utilizar o CEFIRE são os militares pertencentes
à ativa, reserva e reforma e seus dependentes, incluindo os pais de militares, cônjuge e filhos até os
21 anos.
A profissão de fisioterapia teve início como ocupação, isto é, teve origem técnica, ligada
à medicina. O surgimento da profissão deveu-se à necessidade de reabilitar os indivíduos lesados
na segunda guerra mundial da qual o Brasil participou, como também os indivíduos afetados pela
poliomielite (BARROS, 2008). O surgimento da profissão de fisioterapeuta deveu-se ao perfil epidemiológico, no contexto histórico, pois as lesões neurológicas graves eram preponderantes e geravam
condição de invalidez para o trabalho, o que prejudicava a economia do país.
A fisioterapia teve início enquanto atividade ocupacional com o objetivo de reabilitar funcionalmente as pessoas, com enfoque no movimento, conforme o Decreto- Lei 938 de 1969 que elevou a
profissão ao nível superior, conferindo-lhe autonomia. Todavia, as mudanças ocorridas no Brasil, ao
longo da história, exigiram uma mudança no conceito, abordagem e adequação dos profissionais da
saúde, para uma atuação com enfoque na integralidade do cuidado, ou seja, com atuação na promoção
da saúde, prevenção da doença e reabilitação dos indivíduos. Na atuação do profissional de fisioterapia, essa mudança ocorreu legislativamente com a modificação do código de ética -- Resolução Nº 10
de 1978 -- que previa uma atuação de reabilitação e proteção à saúde para a Resolução N.º 424 de 2013
que prevê uma assistência integral à saúde. Apesar da mudança na atuação para integralidade, a fisioterapia

ainda permanece com seu maior campo de atuação na área de reabilitação, principalmente devido à
sua origem reabilitadora. (BLASCOVI-ASSIS; VIANNA; PEIXOTO, 2010).
O CEFIRE, atualmente, possui um atendimento de caráter reabilitador, na instituição. Esse
caráter deve-se à demanda dos pacientes que procuram o setor e ao pequeno efetivo de profissionais,
que impossibilita a ampliação das ações, para a prevenção de doença e promoção à saúde, dentro da
corporação.
Assim, um maior conhecimento do perfil dos usuários permitirá que haja uma adequação
melhor à atuação da fisioterapia na Polícia Militar de Alagoas, já que a assistência fisioterapêutica
adquiriu um amplo espectro nos âmbitos local, nacional e mundial, o que oportunizou o surgimento
de muitas áreas de atuação, técnicas terapêuticas, e modelos de assistência. Diante do exposto, para
maior adequação do serviço às demandas apresentadas pelos pacientes do serviço, urge a necessidade
de conhecer o perfil dos usuários do CEFIRE.
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5 ATIVIDADE DO POLICIAL MILITAR E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE
Os policiais são aplicadores da lei e representantes do Estado e atuam diretamente com a sociedade, sendo muitas vezes convocados a solucionar problemas que fogem da sua atividade-fim, para
intervir em conflitos de caráter social, o que caracteriza um desvio, para a abrangência de problemas
de outras esferas, da responsabilidade estatal. Esse aplicador da lei é ou deveria ser bem preparado e
qualificado para exercer sua função e para se relacionar com a sociedade da forma mais harmoniosa
possível, com o objetivo de que esta mesma sociedade não o veja como uma ameaça, mas como apoio
e segurança. Para Balestreri (1998, p.23),
O operador de Segurança Pública, cidadão qualificado pelo serviço e representante do Estado, tem um maior contato com a população e muitas vezes exerce uma função de ouvidor
social e “porta voz” popular do conjunto de autoridades das diversas áreas do poder.

O policial, antes de ser um profissional, é um cidadão. Portanto, “Não se deve esquecer que
não há como existir a dualidade ou antagonismo entre uma ‘sociedade civil’ e ‘sociedade policial’
(não declarada explicitamente)” (BALESTRERI, 1998, p.22). Assim, o policial tem o direito de ser
tratado, acima de tudo, como cidadão, com direitos e garantias a serem respeitados, e não, esquecido
e ultrajado, já que muitas vezes seus direitos são usurpados, em prol de outrem. Dessa forma, sua condição humana passa a ser esquecida quando se coloca uma imagem de “super-homem” nesse profissional que vive uma realidade difícil, tanto internamente, como na hierarquia e na sua atividade-fim.
A atividade policial é uma atividade singular que reúne autoridade de Estado e alta periculosidade, de forma rotineira; o que o expõe a risco de morte, quer em serviço, quer no período de folga.
Para Carmo e Constantino (2004, p.5), “a percepção do risco faz parte de uma “cultura policial”,
assim como a impossibilidade de manifestação do sofrimento advindo desta vivência”.
Sendo a atividade tão complexa, há uma exigência maior de um perfil para esse trabalhador,
que deve ser primordial e repleto de pormenores além da existência de vocação, dedicação e capacitação. Kant de Lima (2002, p.35) cita alguns dos itens que devem fazer parte do perfil necessário
para o policial:
Alguns itens devem fazer parte do perfil necessário para atividade policial como: autoridade,
atenção aos detalhes, controle emocional, resistência, inteligência, adaptabilidade, segurança, assertividade, sociabilidade, tônus vital, ambição,controle da agressividade, iniciativa, integridade, sensibilidade interpessoal, capacidade de observação, capacidade de comunicação
oral, impacto pessoal, confrontação com problemas, capacidade de recuperação, tolerância a
tensão e vigilância.

Além da complexidade intrínseca à essência da atuação do policial militar, outro fator que
agrava a sua condição de saúde é o horário de trabalho irregular e ocorrência de expedientes noturnos,
situações que podem provocar transtornos físicos e/ou mentais ao organismo, que necessita de uma
padronização para ter uma melhor funcionalidade, como um todo. Segundo Spector (2005), os trabalhos que incluem turnos da madrugada têm como principal consequência patológica as alterações relacionadas ao sono, como incapacidade de dormir ou baixa qualidade do sono. Nesse sentido, têm-se
as mudanças fisiológicas dos ritmos circadianos, a exemplo das alterações na temperatura do corpo, e
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dos níveis de hormônios na corrente sanguínea. Dessa forma, o policial – além dos riscos inerentes à
sua profissão – possui características outras em seu turno de trabalho o que corrobora maior declínio
de sua saúde.
Diante do exposto, torna-se imprescindível a assistência à saúde adequada e garantida ao policial militar, usuário primeiro do CEFIRE.
6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS COLETADOS
6.1 A METODOLOGIA ADOTADA
Trata-se de um estudo descritivo, transversal do tipo quantitativo. O instrumento utilizado foi
um formulário criado pela pesquisadora, abordando as questões sobre o perfil dos usuários do setor.
Diante dos objetivos traçados, dos estudos realizados e do instrumento de coleta escolhido,
fica claro que a melhor metodologia a ser utilizada é a pesquisa quantitativa. Isto porque os estudos
quantitativos avaliam fatos vistos ou descritos, que podem relacionar causa e efeito, possuem um
tamanho da amostra previamente definido, e os dados são analisados por tabulações estatísticas (TURATO, 2005).
Dentre os procedimentos técnicos abrangidos pela pesquisa quantitativa, optou-se, neste projeto, pela utilização de formulário fechado que tende a compreender a ideia por meio de uma análise
mais focada, em uma determinada realidade. Dessa forma, este tipo de pesquisa tende a conhecer,
especificamente, determinada área ou a situação real, do perfil do usuário.
A amostra foi composta pelos prontuários dos pacientes atendidos pelos profissionais do CEFIRE no mês de junho de 2019. Foram excluídos da amostra os prontuários que não estavam legíveis
e/ou com dados desatualizados.
Para atingir os objetivos propostos neste estudo, foram escolhidas as seguintes técnicas de
coleta de dados: Durante todo o processo de construção de conhecimento, foi realizada a pesquisa
bibliográfica, por se tratar de um passo importante na aquisição de embasamento teórico, para que se
possa realizar uma observação com objetivos e pressupostos bem delineados, e fornecer formas de
analisar o que foi visto no campo de observação. Além dessa pesquisa bibliográfica, foi utilizado um
formulário.
Os dados foram analisados por meio do programa Excel Microsoft 2010 por meio da utilização de média, desvio padrão e percentual.
6.2 RESULTADO E DISCUSSÃO
A amostra foi composta por 90 prontuários dos pacientes atendidos no CEFIRE, no mês de
junho de 2019. Essa amostra corresponde à totalidade dos prontuários.

DIMENSÕES PRESTACIONAIS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Capítulo 1

11

Quanto à idade dos usuários que utilizaram o serviço de fisioterapia no período analisado,
houve 2% entre 0 e 20 anos; 19% entre 21 e 40 anos; 59%, entre 41 e 60 anos, e 20% entre 61 e 80
anos. Percebe-se que houve predomínio da faixa etária de 41 a 60 ano. Tendo a média de idade de toda
a amostra foi de 49±13,5 anos. Corroborando o estudo de Machado e Nogueira (2008), que avaliaram
três clínicas em Teresina, sendo uma da esfera privada e duas da esfera pública (estadual e municipal)
a pesquisa voltou-se para 376 usuários, tendo 49,5 anos como média. Fato semelhante ao estudo de
Fréz e Nobre (2011), realizado com 99 pacientes em um serviço público de fisioterapia, em Foz do
Iguaçu, apresentando a idade média de 42,1 anos. Assim, percebe-se que a faixa etária dos usuários
do CEFIRE, caracterizada predominantemente por constituir um público adulto, é semelhante aos
estudos desenvolvidos na área.
Quanto ao sexo, 56% dos usuários do CEFIRE no período pesquisado foram do sexo masculino, e 44% do sexo feminino, divergindo do estudo de Machado e Nogueira (2008) em que o sexo
masculino foi representado na amostra por 37,5% e do estudo de Fréz e Nobre (2011) que foi de
38,4%. Sugere-se que tal fato pode ter ocorrido porque, no presente estudo, o serviço de fisioterapia
pertence a uma instituição militar em cujo quadro predomina -- em seu quadro de pessoal -- o sexo
masculino.
Quanto ao tipo de usuário do serviço, 44% são militares, sendo que, destes, 77% são da
ativa e 23% são da reserva e reforma; 20% são de cortesia e 36% de dependentes, composto por
cônjuges, pais e filhos, na faixa de idade permitida conforme ilustra o gráfico 1. Uma evidência no
estudo é o número maior de pacientes militares, possivelmente, devido ao risco de lesões inerentes
à atividade profissional desses indivíduos. Corroboro as opiniões de Minayo, Souza & Constantino
(2007, p.2768) quando afirmam que “Os policiais constituem uma categoria de servidores públicos
para quem o risco não é mero acidente, mas desempenha papel estruturante das condições laborais,
ambientais e relacionais”.
O gráfico 1 mostra o perfil dos usuários do CEFIRE, no período de junho de 2019.

Fonte: a autora

Quanto à classificação do grupo da patologia que provocou a procura do usuário ao CEFIRE, a área que mais foi atendida no período analisado foi a de Reumatologia (52%), Ortopedia/
Traumatologia (30%) e Neurologia (13%) conforme o gráfico 2. Esses dados divergem do estudo de
Machado e Nogueira (2008) no qual predominou o atendimento de Ortopedia/ Traumatologia (41%),
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Neurologia (26,6%), seguido da Reumatologia (22,1%); e do estudo de Fréz e Nobre (2011) em que
a Ortopedia/Traumatologia representou a maior parcela dos atendimentos (89%). Essa divergência da
presente pesquisa, possivelmente, deveu-se à atividade profissional do agente de segurança pública
que exige muito da aptidão física. Tal fato obriga, permanentemente, o militar a ser submetido a condições físicas extremas que podem ocasionar lesões e desgastes articulares, muito comuns nas lesões
reumáticas.
O gráfico 2 apresenta a classificação dos grupos de patologias dos usuários do CEFIRE.

Fonte: a autora

Segundo Minayo, Assis e Oliveira (2011), há um predomínio de lesões ocupacionais nos agentes de segurança pública, no que se refere a estruturas musculares, ósseas e cutâneas, com manifestações por meio de quadros de dor na região do pescoço, coluna torácica, torção ou luxação de outras
articulações. Assim sendo, a maioria dos pedidos de dispensa médica são decorrentes de “problemas
de ortopedia porque a natureza da profissão exige que os policiais corram, saltem, deem tiro, por isso
sofrem frequentes traumas físicos” (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011, p.2203)
A atividade ocupacional do agente de segurança pública causa sobrecarga no organismo e,
consequentemente, um envelhecimento precoce, hipertensão, e problemas de coluna, pelo peso do
armamento (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011). Todavia, um dos “maiores riscos à saúde se encontram nas atividades de confronto das duas corporações”, com “elevada frequência de ferimentos à
bala e fraturas que necessitam de cirurgia como ‘danos do confronto’” (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011, p.2203). Esses autores apontam, como maiores problemas da saúde física do agente de segurança pública, os relacionados à coluna, aos ferimentos e às fraturas, que geralmente demandam a
necessidade de atendimento na área de ortopedia/ traumatologia e/ou reumatologia. Essa última área
predominou no presente estudo, possivelmente, pelo aumento da longevidade no país e consequentemente o envelhecimento da tropa, fato percebido pela instituição a que pertencem.
Os resultados do presente estudo apontam para perfil de usuários do CEFIRE predominante
do sexo masculino com idade entre 41 e 60 anos, militares da ativa e com doença reumatológica.
Diante disso, pode-se inferir que o serviço atende a um público diversificado, sendo em sua maioria
policiais do sexo masculino e em atividade, necessitando de atendimento adequado a fim de retomar/
desempenhar suas atividades profissionais de forma mais adequada no aspecto de saúde física. Assim,
deve-se pensar em políticas da Saúde do Homem como propôs o Ministério da Saúde, em 2009, a
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Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem cujo foco são homens na faixa de 20 a 59
anos, que correspondem à parcela preponderante da força produtiva. A resistência para o cuidado com
a própria saúde é inerente ao ser masculino, independentemente de raça, credo ou profissão, todavia
entende-se que, quando se associa a profissões que possuem exposição a riscos físicos e emocionais,
há o aumento da vulnerabilidade masculina a agravos (BEZERRA, 2013).
Outro ponto a ser questionado é a pratica de exercício físico pela tropa para prevenir doenças
osteomioarticular, de modo especial as doenças reumatológicas que têm caráter crônico, prejudicando, assim, por um grande período de tempo, a saúde física do policial militar e podendo impactar
também na sua saúde mental, pois dores físicas e limitações de funcionalidade e laborais podem
repercutir saúde mental. Para minimizar possíveis lesões e atenuar quadros álgicos de militares que
já possuem diagnóstico de lesão reumatológica/ ortopédica, é importante que os militares sejam avaliados e acompanhados por fisioterapeutas e educadores físicos.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que o perfil do usuário do CEFIRE é diversificado, com predomínio de militares
da ativa do sexo masculino na faixa etária entre 41 e 60 anos um alerta para se refletir sobre as necessidades do público que utiliza o serviço de reabilitação. Com a identificação de doenças reumatologicas que têm o caráter crônico, é importante o acompanhamento desses pacientes com atividades de
controle da doença por meio de intervenções educativas e terapêuticas. Esse fato refutou a hipótese
inicial de que o perfil dos usuários do CEFIRE são de militares com lesões por trauma em serviço, ao
encontrarmos mais usuários militares com doenças reumatológicas, com caráter crônico superando
as ortopédicas.
REFERÊNCIAS
BALESTRERI, Ricardo Brisola. Direitos Humanos: coisa de Polícia. Passo fundo-RS, Paster Editora, 1998.
BARROS, Fábio Batalha Monteiro de. Poliomielite, filantropia e fisioterapia:o nascimento da profissão de
fisioterapeuta no Rio de Janeiro dos anos 1950. Ciênc. saúde coletiva. v.13, n.3, p.941-954, 2008.
BEZERRA, Adriana Karla de Oliveira Ferreira. Concepções de policiais militares sobre cuidados com a
saúde. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde,
Departamento de Enfermagem, 2013. 109 f. : il.
BLASCOVI-ASSIS, Silvana Maria; VIANNA, Denise Loureiro; PEIXOTO, Beatriz de Oliveira. Reflexões
sobre o crescimento da fisioterapia e sua contribuição para área dos distúrbios do desenvolvimento. Cadernos
de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v.10, n.1, p.32-36, 2010. Disponível em:
< http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCBS/Pos-Graduacao/Docs/Cadernos/caderno10/62118_4.
pdf>. Acesso em: 14 jul 2015.
BRASIL. Decreto- Lei que provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e dá outras
providências Decreto-Lei 938 de 13 de outubro de 1969. Diário Oficial da União. 1969; 16 out.
______.Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Resolução COFFITO-10.
D.O.U nª 182 de 22/09/1978.

DIMENSÕES PRESTACIONAIS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Capítulo 1

14

______.Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Resolução n.º 424 de 03
de maio de 2013. Novo. Diário Oficial da União 01 Ago 2013.
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e
Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes / Ministério
da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas – Brasília:
Ministério da Saúde, 2009.
CARMO, Cleber Nascimento; CONSTANTINO, Patrícia. Fatores de Risco Associados ao Trabalho Policial
no Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2007/carmo.pdf>.
Acesso em:12 maio de 2009.
CERQUEIRA, Rita Joana Daniel. Contributo para o estudo das competências de administração e gestão de
que um fisioterapeuta recém-graduado necessita. Dissertação (Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde) –
Instituto Universitário de Lisboa, 2013.
FRÉZ, Anderson Ricardo; NOBRE, Maria Inês Rubo de Souza. Satisfação dos usuários dos serviços
ambulatoriais de fisioterapia da rede pública. Fisioter Mov.v.24, n.3, p.419-428, 2011.
KANT DE LIMA, Roberto. Políticas de segurança pública e seu impacto na formação policial: considerações
teóricas e propostas práticas. In: ZAVERUCHA, Jorge (org). Políticas de Segurança pública: dimensão da
formação e impactos sociais. Recife: Massangana, p. 199-219, 2002.
MACHADO, Juliana Pires; MARTINS, Ana Cristina Marques; MARTINS, Mônica Silva. Avaliação da
qualidade do cuidado hospitalar no Brasil: uma revisão sistemática. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.29,
n.6, p.1063-1082, 2013.
MACHADO Nayara Pinheiro; NOGUEIRA LT. Avaliação da satisfação dos usuários de serviços de Fisioterapia.
RevBrasFisioter, v.12, n. 5, p. 401-8, 2008.
MARTIN, César Raúl Rodriguez; LARA, Cristina BelénSaez; LIRIA, Remedios Lopez. El parque geriátrico:
fisioterapia para nuestrosmayores.Gerokomos[online]. 2007, vol.18, n.2, p. 31-35. Disponível em:< http://
scielo.isciii.es/pdf/geroko/v18n2/84rincon.pdf>. Acesso em:24 ago de 2015.
MINAYO, Maria Cecília de Souza; SOUZA, Edinilsa Ramos; CONSTANTINO, Patrícia. Riscos percebidos e
vitimização de policiais civis e militares na (in) segurança pública. Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro,
v.23, n. 11, p.2767-2779, 2007.
______. ASSIS Simone Gonçalves de, OLIVEIRA Raquel Vasconcellos Carvalhaes. Impacto das atividades
profissionais na saúde física e mental dos policiais civis e militares do Rio de Janeiro (RJ, Brasil). Ciência &
Saúde Coletiva, v.16, n.4, p. 2199-2209, 2011
MUNIZ FILHO, Júlio César et al. FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS NA GESTÃO DE
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PARTICULARES DA CIDADE DE FORTALEZA. Rev. Interfaces, v. 1,
n.1, p.1-13, mar, 2013.
SANTOS, Edênia Moreira; SOARES, Larissa Paes de Omena; MOURA, Emerson de Barros Correia.
Qualidade de vida no trabalho dos profissionais de segurança pública de Alagoas: a experiência de integração
da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS). In: 6º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança
Pública, Anais... Porto Alegre. 03 a 05 de junho de 2014.
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas Organizações. 2. ed. Tradução Solange Aparecida Visconte. São Paulo:
Saraiva, 2005.
SOUZA; Luis Eugenio Portela Fernades de; BAHIA, Lígia. Componentes de um Sistema de Serviços de
Saúde: População, Infraestrutura, Organização, Prestação de Serviços, Financiamento e Gestão. In: PAIM,
Jairnilson Silva; ALMEIDA- FILHO, Naomar de. Saúde Coletiva: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro:
Medbook, 2014, p.49-68.
TURATO, Egberto Ribeiro. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e
seus objetos de pesquisa. Rev Saúde Pública, v. 39, n. 3, p. 507-14, 2005.
DOI 10.29327/514969-1

DIMENSÕES PRESTACIONAIS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Capítulo 1

15

CAPÍTULO 2
IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DETERMINANTES
PESSOAIS E AMBIENTAIS PARA A PRÁTICA DE
ATIVIDADE FÍSICA EM POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE ALAGOAS

ROBERTO SANTOS JÚNIOR1
CECILIO ARGOLO JUNIOR2

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar os principais fatores pessoais e ambientais
percebidos à prática de atividades físicas dos policiais militares do Estado de Alagoas lotados em
unidades operacionais da capital e interior.

1 INTRODUÇÃO

O método utilizado foi o dedutivo, por
meio da realização de uma pesquisa aplicada e

O presente estudo tem como tema de pes- com abordagem do problema quanti-qualitativa
quisa a identificação dos principais fatores de- em decorrência de considerar o uso de métodos
terminantes pessoais e ambientais da prática de e técnicas estatísticas. Quanto aos fins a pesquisa
atividades físicas por policiais militares do Esta-

foi explicativa, com o desenvolvimento de uma

do de Alagoas, mais especificamente lotados nos

pesquisa de campo, utilizando-se como instru-

batalhões operacionais da capital e interior, bem

mento questionários compostos de perguntas en-

como a descrição de tais determinantes de acordo cadeadas e objetivas a fim de configurar a realicom nível de atividade física, fatores socioecodade do fato.
nômicos, demográficos, comportamentais e de
Para tanto, percebe-se que a instituição
saúde.
A partir do tema proposto: “Identificação
dos fatores determinantes pessoais e ambientais
para a prática de atividade física em policiais mi-

Polícia Militar possui íntima relação com a educação física. Entende-se que um policial militar,
para desempenhar seu papel de sentinela da so-

litares do Estado de Alagoas”, buscou-se respon-

ciedade, deve deter condicionamento imprescin-

militares para a prática de atividade física?

o guardião da sociedade não terá condições de

der a seguinte questão: Quais são os possíveis fa- dível para sustentar sua disposição e sua postutores determinantes apresentados pelos policiais ra. Porém, como humano e suscetível a fadiga,
1
Mestrando em Educação – Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Especialista em Fisiologia do Esforço. Bacharel em Segurança Pública. Oficial Superior da Polícia Militar de Alagoas ocupando o Posto de Tenente-Coronel. Professor da Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello, em Maceió, Alagoas..E-mail: cap.roberto12@hotmail.com.
2
Doutorando em Psicologia Clínica. Mestre em Direitos Fundamentais. Mestre em Pesquisa em Saúde. Bacharel
em Psicologia e Psicólogo Clínico. Bacharel em Direito. Psicólogo-Pesquisador. Professor da Academia de Polícia Militar
Senador Arnon de Mello, em Maceió, Alagoas.
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manter sua disposição sem um preparo físico adequado para as exigências pelas quais passará o seu
corpo durante uma jornada de serviço.
Nas últimas décadas, a prática da educação física, passou (e vem passando) por uma ampla difusão de mudanças que influenciaram toda sociedade e, por conseguinte a Corporação policial militar.
Para tanto, a elaboração deste artigo parte da necessidade de compreender que a inatividade
física é, atualmente, considerada um dos maiores problemas de saúde pública e um dos principais
fatores de risco para doenças crônico-degenerativas, o principal objetivo do presente estudo: demonstrar quais são as principais barreias que dificultam esta prática.
Por fim, nesse contexto, vislumbra-se que por meio da atividade física, a muitos se buscam
formas de preservação da saúde e melhoria da qualidade de vida. No plano policial-militar, as atualizações da educação física não podem passar despercebidas, mas hoje nos encontramos em um
ambiente onde esta atividade é colocada em planos mais baixos, apesar da atividade física ter participação crucial desde a admissão até o final da carreira do policial militar.
2 A ATIVIDADE FÍSICA
A atividade física é um elemento essencial na busca pela qualidade de vida e fomentar sua
prática é função primordial do educador físico.
Na Instituição, a prática de educação física necessita de uma sistematização, principalmente
no caso dos policiais militares em situação de restrições médicas de caráter temporário ou permanente, nesse sentido é importante definir atividade física e seus benefícios.
2.1 BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA
A saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não se refere somente a ausência de doenças, mas sim ao completo bem-estar físico, social e mental.
Em relação às doenças, o American College Of Sports Medicine (ACSM), na publicação de
suas diretrizes para a prescrição de exercícios e testes de esforços, aponta o aumento percentual da
taxa de óbitos em virtude das doenças hipocinéticas e afins, ressaltando a importância da prática de
atividade física, que segundo Guisellini (1996 APUD MARTINS, 2000, p. 45) é definida como:
Atividades físicas são todas aquelas atividades executadas com a finalidade de promover um
bom condicionamento físico, tais como os exercícios aeróbicos e anaeróbicos, exercícios de
força e resistência muscular, exercícios de flexibilidade, além de programas pré-planejados
de exercícios.

Podem ser incluídos nessa definição os esportes quando praticados sem o caráter competitivo,
e, aí, estariam incluídos a corrida, natação e ciclismo, todos relacionados ao condicionamento aeróbico.
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Em relação aos benefícios da atividade física, Martins (2000) define que ela é responsável pela
redução dos riscos de doenças crônicas como: acidente vascular encefálico, hipertensão, câncer, diabetes, obesidade, artrite, osteoporose e problemas nas costas, além de contribuir para a saúde mental,
combate à ansiedade e depressão, e fator redutivo do stress.
Para reforçar seus conceitos, Martins (2000 APUD CAMILLI, 2008) aponta o trabalho do
médico Paulo Pegado do Centro Aeróbico Brasil, que aplicou durante seis meses atividades físicas
leves, a 500 funcionários do Banco do Brasil com idade média de 40 anos, sendo que 88% do grupo
eram pessoas sedentárias. Como resultado da aplicação do programa houve uma drástica redução dos
fatores de risco conforme demonstrado na Figura 1.
Figura 1 – Redução dos fatores de risco x Atividades físicas

Fonte: Centro Aeróbico Brasil ([s.d.] APUD MARTINS, 2000, p. 52).

Em relação aos anseios do público interno, é salutar apontar os estudos de Zacharias (1995
APUD MARTINS, 2000, p. 89) que realizou uma pesquisa com soldados, cabos e sargentos buscando, identificar os níveis de satisfação e autoestima dos indivíduos e obteve como resposta que, dentre
os valores pessoais que cada policial dava maior grau de importância destacam-se: bem-estar dos
familiares, paz de espírito, boa saúde física e cumprir as tarefas de maneira eficiente.
3 EXERCÍCIO FÍSICO
O exercício físico é uma atividade física sistematizada, planejada, repetitiva e intencional,
sendo assim é um subgrupo das atividades físicas e tem como objetivo melhorar um ou mais componentes da aptidão física (CAMILLI, 2008).
A aptidão física é um conjunto de atributos ou características que o indivíduo possui ou adquire relacionada à capacidade de realizar esforços físicos sem fadiga excessiva (CAMILLI, 2008;
ACSM, 2010).
A atividade física e o exercício físico promovem um estresse ao organismo e desencadeiam
ajustes neurais, hormonais, cardiovascular e respiratório, a fim de garantir o equilíbrio (homeosta-
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se) diante da grande necessidade energética para musculatura esquelética (NEGRÃO; BARRETO,
2006).
Os ajustes fisiológicos para atingir adaptações permanecem durante o exercício e repouso,
como reduzindo a pressão arterial, elevando o HDL, vascularização colateral coronariana e melhora
do controle glicêmico (NEGRÃO; BARRETO, 2006).
Como já foi mencionada a atividade física é o efeito mais variável do gasto energético diário,
pelo que a maioria das pessoas consegue gerar maiores taxas metabólica, atingindo valores dez vezes maiores que os seus valores em repouso durante exercícios com participação de grandes grupos
musculares. Em circunstâncias normais, a atividade física é responsável por entre 15 e 30% do gasto
energético diário (CAMILLI, 2008).
O condicionamento cardiorrespiratório baixo, força muscular baixa e sedentarismo preponderante são aspectos que aumentam a prevalência da Síndrome Metabólica de três a quatro vezes no
indivíduo (SOCIEDADE, 2004).
Assim, a atividade física para fornecer benefícios, deverá ser realizada de forma regular e não
funciona como uma vacina contra doenças cardiovasculares e adoção de um estilo de vida saudável é
mais eficaz para que os fatores de risco sejam controlados.
4 SEDENTARISMO
O sedentarismo em indivíduos portadores de doenças crônicas degenerativas, como por exemplo, diabetes, hipertensão, dislipidemia está associado ao risco aumentado de morte por todas as causas. A prática de atividade física reduz a mortalidade por todas as causas independente da presença de
outros fatores (NEGRÃO; BARRETO, 2006).
O estilo de vida sedentário foi acelerado pela da urbanização do século XX, que tem como
característica a pouca ou nenhuma atividade física que está associado com o aumento no risco de
muitas doenças crônicas não transmissíveis, incluindo hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares (DIAS ET AL., 2008).
A escalada de sedentarismo, observada nas últimas décadas, caracteriza-se também como epidemia global, itens de conforto parecem contribuir de forma significativa para a diminuição do gasto
energético, como os controles remotos e os telefones celulares, que se tornam cada vez mais presentes
no estilo de vida moderno (MATSUDO ET AL., 2002).
Alguns fatores estão fortemente associados com o sedentarismo e já estão bem definidos pela
literatura atual, como por exemplo, o excesso de peso e a baixa renda. Além disso, diversos estudos
longitudinais têm demonstrado um declínio das atividades físicas a partir da adolescência em ambos
os sexos (TELAMA; YANG, 2000). Segundo ensina Matsudo (2002, p. 34):
A inatividade física está sendo considerado um fator etiológico significativo para a Síndrome
Metabólica, bem como para outras doenças crônico-degenerativas, principalmente quando se
observa os benefícios da atividade física no processo de prevenção e tratamento.
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Dados epidemiológicos de população em países desenvolvidos e no Brasil revelaram uma
prevalência de sedentarismo, ultrapassando outras taxas de fatores de risco como o fumo, a hipercolesterolemia, a hipertensão arterial e o excesso de peso corporal (MATSUDO ET AL., 2002).
Matsudo e outros autores (2002, p. 77), em um estudo sobre o nível de atividade física da população do Estado de São Paulo, verificou a necessidade de promoção da prática de atividade física,
pois “apenas 46% da população realiza atividade física dentro das recomendações para promoção da
saúde”.
Sobre essa temática, verifica-se uma pesquisa feita por Rocha (2012, p. 78-79), sobre o nível
de atividade física entre os brasileiros:
Nos dados da Vigitel a frequência de adultos classificados na condição de inatividade física
variou entre 10,7% em Manaus e 22,1% em Rio Branco. Entre homens, a maior frequência
de inatividade física foi observada no Distrito Federal (22,7%) e a menor em Palmas (8,9%).
Entre as mulheres, a maior frequência foi observada em Rio Branco (25,6%), e a menor no
Distrito Federal (9,7%).

Considerando os benefícios da prática de atividade física para o tratamento prevenção de
doenças hipocinéticas que podemos incluir todas as comorbidades da Síndrome Metabólica, conclui-se que a atividade física neste caso, torna-se uma questão de saúde e não apenas de lazer e estética
(NEGRÃO; BARRETO, 2006).
São várias as consequências que este mau hábito pode trazer à vida das pessoas. Além do
próprio cansaço, pode ocasionar dores musculares, após algum esforço, somadas ao estresse e à perda
da massa muscular. Em muitos casos, pode estar diretamente ligado à obesidade, causando também o
aumento da pressão arterial e, inclusive, doenças cardíacas.
5 OS ÓBICES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS
Diversos fatores afetam a participação em atividades físicas. Um estilo de vida fisicamente
ativo pode ser determinado por características demográficas, conhecimento, atitudes e crenças sobre
exercícios físicos, assim como fatores ambientais.
Uma questão fundamental para o indivíduo não apenas tornar-se ativo, mas principalmente
manter-se ativo ao longo da vida é realizar uma atividade que lhe dê prazer.
A fim de implantar intervenções efetivas para promoção de saúde em nível de uma classe estudada é necessário entender todos os aspectos modificáveis que estão associados com as atividades
físicas. Características individuais como raça e renda podem ser determinantes menos importantes
que condições de vida, condições adequadas de moradia e segurança no bairro (AMESTY, 2003).
Participação em atividades físicas, também, pode ser positivamente ou negativamente influenciada pela percepção de barreiras. Sechrist e outros autores (1987 APUD NEGRÃO; BARRETO,
2006, p. 67) descreveram barreiras reais e percebidas. Uma barreira percebida é um fator que, seDIMENSÕES PRESTACIONAIS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
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gundo julgamento do indivíduo, dificulta em adotar um estilo de vida fisicamente ativo. Para ser
considerada uma barreira real o fator deve ser um obstáculo que realmente impeça o indivíduo de
praticar atividade física. Na maioria das vezes, a mensuração de barreiras reais não está ao alcance
dos estudos quantitativos, visto que estes normalmente baseiam-se em informações autorrelatadas
que não são investigadas em detalhes.
Falta de tempo tem sido uma barreira frequentemente relatada em diversos estudos. Trost e
outros autores (2002), em pesquisas demonstram que a percepção de “falta de tempo” como uma barreira à prática de atividades físicas repetidamente tem demonstrado associação com atividade física,
o que nem sempre era observado.
Os autores acrescentaram que a barreira “falta de tempo”, pode, na verdade, ser resultado de
uma falta de motivação (falta de motivação e falta de tempo podem interagir ou servir como ator de
confusão um para o outro).
As características ambientais são os determinantes de atividade física menos estudada, entretanto é importante entender seus efeitos, porque tais fatores podem influenciar toda uma população,
de acordo com Sallis e outros autores (1997 APUD CAMILLI, 2008, p. 33).
Brownson e outros autores (2001 APUD NEGRÃO; BARRETO, 2006) conduziram um estudo transversal a fim de identificar os determinantes ambientais e políticos de atividade física nos Estados Unidos da América. A amostra foi predominantemente composta por indivíduos de baixa renda.
Os resultados diferiram entre sexo e grupos de renda. Entre mulheres, aquelas com maiores rendas
citaram ter mais acesso a áreas ou equipamentos como esteiras e pistas de corrida.
Por outro lado, entre os homens, aqueles com rendas mais altas relataram ter menos acesso do
que aqueles com menores rendas. Embora esse resultado pareça estar em direção oposta às hipóteses,
os autores não relatam nenhuma explicação para o fato. Entre as fatores pessoais, as mais citadas foram: “falta de tempo”, “sentindo-se cansado demais”, “obtenho exercício suficiente no meu trabalho”
e “não tenho motivação para realizar exercícios”.
Tais fatores também demonstraram diferença entre os sexos. Entre mulheres, a mais fortemente associada com atividade física foi falta de energia e entre os homens foi “não estar em boa saúde”.
Atividade física regular é um componente essencial para obtenção de uma vida saudável. A
maior parte das intervenções realizadas para aumentar os níveis de atividade física nas populações
produzem efeitos apenas moderados.
Conforme Sallis e outros autores (1997 APUD CAMILLI, 2008, p. 33):
[...] embora a percepção das barreiras seja influenciada por fatores como idade e status socioeconômico, é imprescindível, por parte dos profissionais da saúde, identificar os determinantes da inatividade física e, a seguir, implantar intervenções efetivas, aumentando desta forma
a prevalência de indivíduos que possam obter benefícios da prática regular de atividades
físicas.
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As instituições militares são acompanhadas pela educação física desde a sua fundação, por
isso o militar é um profissional que, aos olhos de todos, preserva sua postura por meio de um bom
preparo físico, a história anexou este estigma.
No caso específico do policial militar, o bom preparo físico não lhe preserva somente a postura. Como está empenhado constantemente no serviço de combater a criminalidade, o seu condicionamento físico pode lhe salvar a vida no momento que for preciso, velocidade nos seus movimentos
a fim de buscar um abrigo no momento de um combate real, conforme exemplo citado por Giraldelli
(2005, p. 2):
[...] possuía ampla relevância no sentido da formação do corpo vigoroso e saudável, com
suas destrezas bem aprimoradas, com o objetivo de formar um indivíduo forte e apto para o
trabalho e para o cumprimento das obrigações militares.

Na Polícia Militar, os policiais têm a oportunidade de praticar atividades físicas a fim de
preservar o seu condicionamento físico. Corrida, caminhada, futebol, vôlei, natação, calistenia, são
exemplos de atividades físicas praticadas. Na maioria das vezes, com auxílio de um oficial no comando da tropa.
A prática de atividades regulamentares leva aos pátios dos quartéis policiais em diversas condições de estados físicos e psicológicos. Muitos têm problemas em suas casas, outros fora; muitos
estão cansados, outros dispostos; porém, se o condutor da atividade física não tiver o preparo necessário para estimular a todos, aqueles que estão desinteressados contaminarão os dispostos, e por
consequência, a atividade física não atingirá a sua finalidade de levar saúde e bem-estar.
Assim, o desenvolvimento insuficiente de uma atividade física, além de não proporcionar o
melhoramento do condicionamento físico, pode levar a problemas pela execução deficiente.

6 A ATIVIDADE FÍSICA E O POLICIAL MILITAR

Sabe-se hoje que as doenças crônico-degenerativas estão entre as principais causas de morbimortalidade no mundo. Mais de 40% das mortes no mundo são atribuídas primariamente às doenças
cardiovasculares.
Considerando as causas contribuintes, tais doenças são responsáveis por 60% de todas as mortes (CAMILLI, 2008). Devido ao grande impacto que estas doenças têm sobre as populações, diversas
pesquisas identificaram seus fatores de risco na tentativa de diminuir suas altas taxas de prevalência.
Nível sérico de colesterol total elevado, elevada concentração sanguínea da lipoproteína de
baixa densidade (LDL), obesidade, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, entre outros são alguns desses fatores.
O desafio dos educadores físicos está em tornar as pessoas sedentárias ativas, ao invés de aumentar o nível de atividade física daqueles já ativos. Neste sentido, Owen (1996 APUD NEGRÃO;
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BARRETO, 2006) destaca que é mais útil focar os objetivos das pesquisas nas pessoas fisicamente
inativas, identificando suas barreiras à prática de atividades físicas. O resultado de esforços para promoção de saúde deve apontar com precisão barreiras às atividades físicas de grupos populacionais específicos e, a seguir, desenvolver intervenções que transpassem esses obstáculos (CAMILLI, 2008).
Muito embora diversas pesquisas tenham objetivado identificar e avaliar a contribuição de
cada fator que limita ou impossibilita totalmente a prática de atividades físicas, programar uma intervenção local, baseada nos resultados de tais pesquisas, pode não ter a efetividade desejada. Ações
para diminuir a prevalência de sedentarismo terão maior impacto se forem direcionadas para as necessidades e preferências da classe estudada, em nosso caso, os policiais militares.

7 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo/pesquisa realizado possui caráter descritivo, desenho transversal, sua característica
mais significativa está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, com a aplicação de
questionário.
Para a avaliação dos principais fatores determinantes percebidos para a prática de atividades
físicas, foi utilizado o questionário proposto e validado por Martins e Petroski (2000). Tal instrumento
lista de duas questões, sendo a primeira com 15 (quinze) motivos que impedem a prática de atividades
físicas, e a segunda com 19 (dezenove) motivos que dificultam a prática de atividades físicas, em uma
escala de pontuação ordinal com os itens: sempre (4), quase sempre (3), às vezes (2), raramente (1) e
nunca (0), que permite avaliar quantitativamente a percepção de barreiras, assim como a importância
de cada barreira, separadamente.
No estudo de validação, o questionário foi apresentado como adequado para ser utilizado em
populações de adultos, devido à aplicabilidade e ao bom índice de reprodutibilidade de respostas.
Para evidenciar a importância de cada fator investigado na análise, observou-se o valor correspondente ao percentual de casos em que cada determinante foi citado como “sempre” ou “quase
sempre”, como a categoria “fator percebido”; e “às vezes”, “raramente” e “nunca”, que não foram
consideradas empecilhos para a prática de atividade física, como “fator não percebido”.
De acordo com Gil (APUD BASTOS, 2002, p. 45), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis”.
Como se trata de pesquisa quali-quanti foram convidados, de forma aleatória 200 (duzentos)
militares, pertencentes ao efetivo de unidades operacionais da capital e interior, sendo estes denominados de sujeitos da pesquisa. A coleta de dados foi realizada no período de 12 a 19 de dezembro de
2014, autorizada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas, por meio do Boletim Geral Ostensivo de número 233 de 16 de dezembro de 2014. Os indivíduos foram informados
acerca dos procedimentos da pesquisa e aceitaram participar de maneira voluntária.
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Como nos lembra Vergara (2002, p. 96), “sujeito da pesquisa são as pessoas que forneceram
as informações necessárias para a conclusão da pesquisa”.
A população, segundo Crespo (2002, p. 19) “é o conjunto de entes portadores de, pelo menos
uma característica comum que denominamos de população estatística ou universo estatístico”. Assim,
os oficiais e praças, constituem uma população, pois apresenta pelo menos uma característica comum:
são todos policiais militares.
Esta amostra representa 2,85% do efetivo total da Corporação, sendo escolhida de forma aleatória.

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo de identificar os principais fatores determinantes para a prática da atividade
física por policiais militares pertencentes ao efetivo de unidades operacionais da capital e interior,
neste capítulo é apresentado o resultado da pesquisa de campo que foi realizada com a participação
de 200 (duzentos) militares, entre oficiais e praças da Corporação. Neste sentido, o estudo apresenta contribuições originais uma vez que são escassas pesquisas similares na literatura. Para isso, foi
aplicado questionário padrão, com questões objetivas direcionadas ao tema, onde sua estrutura é bem
simples, visando extrair as informações necessárias e sem ser exaustivo, evitando a não colaboração
dos entrevistados.
No primeiro quadro são demonstrados os casos em que os fatores apresentados são o motivo
para a não realização da atividade física.
Tabela 1 – Fatores que indicam a frequência com que os entrevistados não praticam atividades físicas
FATOR
1-Falta de tempo disponível
2-Fatores climáticos
3-Não disponibilidade de ambiente
4-Indisponibilidade de equipamentos
5-Falta de companhia de terceiros
6-Falta de incentivo
7-Falta de recursos financeiros
8-Mau humor
9-Lesões físicas anteriores ou atuais
10-Dores leves e/ou mal estar
11-Cansaço físico
12-Falta de habilidades físicas
13-Falta de segurança no ambiente
14-Falta de interessem em praticar
15-Falta de pessoa técnica (instrutor)

SEMPRE
76,5%
10%
47,5%
5,5%
0%
12%
41.5%
2%
33,5%
11%
66%
0%
19,5%
1%
36%

QUASE
SEMPRE
7,5%
11,5%
31,%
11,5%
2%
9,5%
16%
3%
11%
27,5%
10,5%
1%
22%
4%
45,5%

ÀS
VEZES
6%
32,5%
11%
65%
23%
57,5%
17%
11%
55,5%
57,5%
8%
5,5%
37,5%
8%
9%

RARAMENTE

NUNCA

0%
35%

0%
11%
4%
6,5%
57,5%

6,5%
11,5%
17,5%
16,5%
11%
38,5%
3%
2,5%
9,5%
37,5%
11,5%
25%
8,5%

4,5%
14,5%
45,5%
4%
1,5%
6%
56%
9,5%
62%
1%

Fonte: Dados da pesquisa.
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Do que foi verificado, constata-se que os principais fatores que impedem a realização de atividades físicas por parte da tropa são a falta de tempo (76,5%), onde se reflete nas escalas de serviço
cumpridas pelo efetivo operacional. A falta de tempo e a jornada de trabalho – ou de estudos – são
motivos frequentemente apontados em estudos científicos, como principais coibentes da adesão à
prática de atividades físicas, entre indivíduos de diversas faixas etárias e categorias profissionais
(MARTINS ET AL., 2000).
O segundo fator mais citada foi o cansaço físico (66%), assim como a primeira, também esta
se relaciona ao pouco tempo de descanso entre os serviços. O terceiro fator mais citado foi a não disponibilidade de ambiente (47,5%), deixando evidente que as Unidades Policiais não possuem locais
para a prática das atividades físicas.
O quarto mais citado foi a falta de recursos financeiros (41,5%), sendo este o fator relacionado
com a não disponibilidade de ambiente, pois sem local dentro dos quartéis, e sem recurso financeiro os mesmos relatam não terem condições para realizar as atividades. Isto se apresenta como um
indicativo que a tropa da Polícia Militar de Alagoas, no que diz respeito às unidades operacionais,
não realiza mais a atividade física nos quartéis, e mesmo no tempo de folga, boa parte dos policiais
militares utiliza essa lacuna de tempo para a recuperação pós-serviço e/ou atividade complementar
para a renda.
Esse aspecto é muito preocupante, visto que a falta de atividade física não só traz prejuízos
ao desempenho operacional, mas também propicia o aparecimento de outros malefícios à saúde dos
policiais militares como o estresse e a síndrome de Burnout.
Observamos que 45,5% dos policiais militares da amostra relataram que quase sempre não
realizam atividades físicas por falta de pessoa técnica para a direção das instruções. Vale lembrar que,
uma atividade sem acompanhamento e avaliação de resultados, feita aleatoriamente ou por meio de
conhecimento precário não pode ser considerada como uma atividade física condizente com a educação física, e sim uma simples prática desportiva ou recreativa (como jogar futebol algumas vezes por
semana ou fazer caminhada aleatoriamente), segundo Faria Júnior (1993).
Entre as os fatores citados como não sendo dificultadores para a prática da atividade física
estão falta de interesse em praticar (67%), falta de companhia de terceiros (57,5%) e mau humor
(50,5%).

TABELA 2 – Fatores que indicam com que frequência os entrevistados têm dificuldades em praticar atividades físicas
FATOR
1-Jornada de trabalho extensa
2-Compromissos familiares
3-Falta de clima adequado
4- Falta de espaço disponível
5-Falta de equipamento disponível
6-Tarefas domésticas

SEMPRE
83%
68%
12,5%
63%
74%
44%

QUASE
SEMPRE
11%
22%
21,5%
11,5%
10,5%
35,5%

ÀS
VEZES
4%
6%
56%
11%
6%
15,5%

RARAMENTE

NUNCA

2%
3%
4%
9%
2%
3%

0%
1%
6%
5,5%
7,5%
2%
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7-Falta de companhia
8- Falta de incentivo
9- Falta de recursos financeiros
10-Mau humor
11-Medo de lesionar-se
12-Limitações físicas
13-Dores leves ou mal-estar
14-Falta de energia (cansaço físico)
15- Falta de habilidades físicas
16-Falta de conhecimento e/ou orientação
17-Ambiente inseguro (criminalidade)
18-Preocupação com a aparência
19-Falta de interesse em praticar

43,5%
77%
75%
6%
11%
6%
2%
59,5%
11%
62%
56,5%
4%
1,5%

27%
16,5%
14,5%
4,5%
11,5%
49%
6%
27,5%
6%
22,5%
22,5%
6%
1,5%

11%
4%
6%
72%
5,5%
27,5%
63,5%
6%
17%
11,5%
3%
6,5%
17,5%

11,5%
1,5%
2%
11,5%
6,5%
16,5%
17%
3%
4,5%
2%
3,5%
2%
77,5%

6%
1%
2,5%
6%
65,5%
1%
11,5%
4%
61,5%
2%
14,5%
81,5%
2%

Fonte: Dados da pesquisa.

No caso dos elementos dificultadores, pode se verificar na Tabela 2 que o número de fatores
aumenta de forma considerável, o que confirma que o efetivo deseja sim realizar atividade física.
Dos fatores dificultadores destacam-se: jornada de trabalho intensa (85%); falta de incentivo (78%);
falta de equipamento disponível (74%); falta de recursos financeiros (75%); compromissos familiares (69%); falta de espaço disponível (63%); falta de energia (59,5%) e falta de conhecimento e/ou
orientação (62%) e ambiente inseguro (56,5%).
Vale ressaltar o fator compromissos familiares (69%), seja influenciado pela falta de tempo
livre, já que o indivíduo possui uma longa jornada de trabalho, pode levá-lo a optar por ficar em casa,
na companhia de sua família, o que termina dificultando a prática de uma atividade física.
Outros fatores frequentes na percepção dos policiais investigados foram a falta de equipamento disponível (74%) e de recursos financeiros (75%). A falta de equipamento pode ser interpretada,
por exemplo, como a escassez de aparelhos de ginástica, que podem ser disponibilizados em espaços
públicos; ou, de outro modo, como a falta de objetos pessoais, como tênis e vestimentas adequadas
para realizar atividades físicas (JESUS, 2012). Na primeira interpretação, essa barreira pode ser apresentada como uma questão social; já na segunda, como de ordem pessoal (econômica ou financeira),
pois remete a questões individuais.
Outro fator que se deve realçar é a percepção de ambiente inseguro como barreira para a prática de atividades físicas. Esse achado é semelhante àqueles relatados no estudo de Jesus (2012), realizado com policiais militares de Feira de Santana/BA, onde cita que este fator pode estar relacionado
com os elevados índices de violência nas cidades de médio e grande porte do Brasil, mesmo considerando a possibilidade de os policiais realizarem atividades físicas ao ar livre portando arma de fogo.
No caso específico de policiais, existe a probabilidade de que eles sejam identificados por bandidos
enquanto praticam atividades físicas nas ruas da cidade, o que, portanto, traria riscos às suas vidas.
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9 CONCLUSÃO

Nas últimas décadas, a educação física passou (e vem passando) por uma ampla difusão de
mudanças que influenciaram toda sociedade. Por meio da atividade física, muitos buscam formas de
preservação da saúde e melhoria da qualidade de vida. No plano policial militar, as atualizações da
educação física não podem passar despercebidas.
Os policiais militares representam uma classe de trabalhadores diferenciados, por conta de
vários fatores que influenciam o exercício da sua profissão, dentre os quais podem ser destacados a
convivência com a violência e o risco de morte, a carga e condições de trabalho e o estresse.
Ademais, bons níveis de aptidão física são necessários para o desempenho do serviço policial
militar, no cumprimento do dever constitucional de preservar a ordem pública e executar o policiamento ostensivo.
Os aspectos relacionados à saúde dos policiais, contudo, tem sido pouco estudados na América
Latina, sobretudo no Brasil. Isto foi constatado ao se buscar, nas bases de dados científicas do Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS),
publicações sobre a saúde de policiais, utilizando como descritores policiais e atividade física.
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi realizar uma pesquisa inédita, visando identificar os
principais fatores que determinam as altas prevalências de inatividade física, sejam elas pessoais ou
ambientais, sendo de grande valia, pois será possível: (1) oferecer alternativas e sugestões para transpor estas barreiras, na tentativa de aumentar os níveis de atividade física entre os menos ativos e (2)
auxiliar no planejamento de programas de atividade física efetivos.
Do que foi colhido na pesquisa de campo, constata-se que muitos dos elementos limitadores
para a realização de atividades físicas dependem da motivação dos indivíduos, e este é um aspecto
íntimo, mas que a Corporação pode atuar por meio de campanhas de divulgação de seus inúmeros
benefícios. Faz-se, também, necessário a divulgação da existência de uma academia de musculação
dentro da própria Academia de Polícia Militar, com profissionais qualificados para dar a devida orientação ao publico interno.
Urge a implementação de programas de melhoria de condicionamento que propiciem a pratica
em ambientes internos que venham incentivar nossos profissionais à prática de exercícios, não apenas
pelo aspecto da melhoria estética, e sim por uma melhor qualidade de vida, para que com isso, ocorra
a diminuição de futuros candidatos a coronariopatias e doenças decorrentes do estresse.
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CAPÍTULO 3
IMPLICAÇÕES DA PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE
VIDA NO TRABALHO SOBRE SINTOMAS DE DOR
E DESCONFORTO MUSCULOESQUELÉTICO NO
POLICIAL MILITAR DE ALAGOAS

DEIVSON CAVALCANTE GOMES DE
OLIVEIRA1

medida em que demandam sobrecargas físicas,

FRANCINESE RAQUEL VIEIRA SILVA2

Entende-se que a atividade policial mi-

VANESSA LOBO DE CARVALHO3

litar, por si só, possui características de risco à

1 INTRODUÇÃO

cognitivas e emocionais.

qualidade de vida no trabalho e à saúde dos profissionais de segurança pública na medida em que
estes convivem diariamente com a violência e o
risco de morte, além de sobrecarga e condições

O trabalho, além de um meio necessário inadequadas de trabalho e estresse.
para manter as condições de vida humana, exerce
um importante papel na construção do bem-estar psicossocial do indivíduo na medida em que
constitui um elemento eficaz de interação social
do homem e na afirmação de si ante os demais,
verificada na expressão e significado de sua atividade (ERDMANN; NASCIMENTO, 2002).
Entretanto, a atividade laborativa pode submeter
os trabalhadores a condições de riscos e agravos
à saúde, comprometendo o desempenho humano em seu âmbito profissional e social, além de
causar afastamentos temporários sucessivos e

Fatores relacionados ao trabalho tais como
o ambiente e questões organizacionais podem
aumentar a probabilidade de desenvolvimento
de Doenças Osteomioarticulares Relacionadas
ao Trabalho (FISHER; KONKEL; HARVEY,
2004). Minayo, Assis e Oliveira (2011) descrevem alta prevalência dos agravos osteomusculares em policiais militares e os impactos dos sintomas de dor e desconforto musculoesquelético na
atividade do policial.
De acordo com Ferreira (2012), a ausên-

até mesmo definitivos de sua atividade. (PIZÓN; cia de adequadas condições laborais está diretaTORRES, 2005). De acordo com Minayo, Assis mente relacionada com a presença de fontes de
e Oliveira (2011), condições desfavoráveis de mal-estar no ambiente de trabalho, que, por sua
trabalho podem comprometer significativamente vez, podem ter um significante papel no adoecia saúde e a qualidade de vida dos indivíduos na mento físico e mental relacionado ao trabalho.
1
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Pernambuco. Fisioterapeuta do Trabalho da Universidade Federal de Alagoas, deivsoncgo@hotmail.com.
2
Assistente Social da Universidade Federal de Alagoas. Mestre em Ensino da Saúde pela Universidade Federal de Alagoas.
3
Oficial Fisioterapeuta da Polícia Militar de Alagoas. Doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal de
Alagoas. Docente Assistente da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.
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Fatores relacionados ao trabalho tais como o ambiente e questões organizacionais podem
aumentar a probabilidade de desenvolvimento de sintomas de dor e desconforto musculoesquelético.
As relevantes consequências sociais desencadeadas por tais disfunções e o aumento cada vez mais
significativo da incidência destas no nosso meio têm tornado as DORT um importante problema de
saúde pública (FISHER; KONKEL; HARVEY, 2004).
Diante do exposto, questiona-se: de que forma a percepção de Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) se relaciona com o surgimento de sintomas de dor e desconforto musculoesquelético?
Considerando a relevância do serviço prestado pela Polícia Militar para o bem-estar da sociedade alagoana, faz-se necessária a realização de estudos que descrevam o nível da qualidade de vida
no trabalho ao qual esses profissionais estão expostos, bem como a distribuição da prevalência dos
sintomas de dor e desconforto musculoesquelético nessa população.
Com o intuito de analisar a percepção de Qualidade de Vida no Trabalho em policiais militares de Alagoas e suas eventuais relações com os sintomas de dor e desconforto musculoesquelético,
este estudo objetiva mensurar a percepção de QVT sobre as condições de trabalho, a organização do
trabalho, as relações socioprofissionais do trabalho, o reconhecimento e crescimento profissional e o
elo trabalho-vida social, além de identificar a prevalência dos sintomas de dor e desconforto musculoesquelético nesses profissionais.
Para tanto, foi realizado um estudo descritivo de abordagem quantitativa para analisar a percepção de Qualidade de Vida no Trabalho a partir das opiniões dos sujeitos sobre as fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho, atribuindo um escore ao nível de Qualidade de Vida no Trabalho dos policiais militares, a prevalência de policiais com queixas musculoesqueléticas nas diferentes regiões do
corpo e identificar uma relação entre a Qualidade de Vida no Trabalho e a ocorrência desses sintomas.
Esses resultados poderão servir como subsídio para adoção de medidas que promovam uma
melhor qualidade de vida no trabalho do policial militar, bem como a diminuição nos sintomas de dor
e desconforto musculoesquelético nestes profissionais.
2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO POLICIAL MILITAR
Nesta seção, abordam-se aspectos da atividade policial militar que, por sua natureza, implicam riscos à saúde e à segurança desses profissionais. Apresenta-se também o conceito de Qualidade
de Vida no Trabalho sob a ótica das organizações e sob a ótica dos trabalhadores. Por fim, são apresentados os impactos da atividade policial da saúde física e mental do policial militar.
2.1 A atividade policial militar: considerações iniciais
De acordo com a Constituição Federal de 1988, cabe às polícias militares o papel de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública. As atividades relacionadas com o policiamento
ostensivo compõem a presença fardada na sociedade a fim de prevenir delitos e prender criminosos.
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O trabalho de preservação da ordem pública busca garantir ao cidadão o exercício de seus direitos e
garantias fundamentais, o funcionamento das instituições públicas, e o patrimônio público e privado.
Os policiais militares, no exercício da atividade de combate à violência e à manutenção da
ordem pública, diferenciam-se dos demais trabalhadores na medida em que exercem suas atividades
laborais em diversos ambientes e situações de trabalho. Além disso, estão expostos rotineiramente a
situações de risco à saúde e à vida, tais como rotina, horas extras, estresse, insegurança, equipamentos inadequados, entre outras (FERREIRA; AUGUSTO; SILVA, 2008; GONÇALVES, VEIGA;
RODRIGUES, 2012). Estudos recentes têm relatado um risco maior de surgimento de determinadas
doenças e de morte em policiais militares quando comparados com demais profissionais de segurança pública, como policiais civis e guardas municipais (MINAYO; ASSIS E OLIVEIRA, 2011;
MINAYO e SOUZA, 2005).
No campo da saúde e segurança do trabalho, entendem-se por risco a probabilidade, medida
de exposição, situação ou fator que determinam efeitos adversos sobre a saúde e capacidade funcional
do trabalhador (MACHADO, 1997). Os riscos ocupacionais inerentes à determinada atividade laborativa são particularmente altos quando a organização e o planejamento do trabalho são inadequados.
Diversos estudos (MAGRINI; GRANA; VICCENTINI, 2014; CANDURA et al., 2006) relataram a
diversidade de riscos ocupacionais de natureza física, química, biológica e ergonômica, presentes no
exercício da função em instituições de segurança pública, em decorrência do combate à criminalidade
e da manutenção da ordem pública. Pesquisa recente desenvolvida no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas descreveu situações de trabalho nas quais os policiais militares
estão expostos a riscos de diversas naturezas, sem o correto uso de equipamentos de proteção individual (SILVA, 2015).
Segundo Minayo, Assis e Oliveira (2011), no caso da atividade policial militar, o risco é mais
do que uma medida de exposição; é um conceito estruturante da própria profissão, considerando o risco de morte vivenciado por esses profissionais não apenas durante o exercício do cargo, mas também
após a jornada de trabalho. Esses profissionais têm consciência de que perigo e audácia são inerentes
aos atributos de suas atividades. (MINAYO; SOUSA; CONSTANTINO, 2007).
2.2 Qualidade de Vida no Trabalho
De acordo com Ferreira (2012), não há um consenso entre os teóricos sobre o que seria conceitualmente Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), considerando o caráter subjetivo e individual da
percepção dos trabalhadores sobre o tema.
Na abordagem contra hegemônica proposta por Ferreira (2012), a QVT possui um caráter
preventivo em detrimento do assistencialista. Segundo esse autor, o conceito de Qualidade de Vida no
Trabalho é apresentado sob a ótica da organização e sob a ótica dos trabalhadores.
Quanto à ótica das organizações, Ferreira (2012) descreve a QVT como um preceito de gestão organizacional, no qual um conjunto de normas, diretrizes e práticas de trabalho surgem com o
objetivo de promover o bem-estar individual e coletivo, no âmbito das condições de trabalho, da
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organização do trabalho e das relações socioprofissionais de trabalho. Na perspectiva da ótica dos
trabalhadores, a QVT expressa-se através das representações globais que estes constroem a partir de
vivências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento institucional, das oportunidades de crescimento profissional e de respeito às individualidades dos trabalhadores.
Sendo assim, pode-se entender QVT como um atributo do trabalho que proporciona ambiente
e condições laborativas favoráveis à realização da atividade, onde os indivíduos estejam seguros,
expressem satisfação e bem-estar e estejam em condições de se desenvolverem enquanto seres humanos, encontrando sentido no trabalho e reconhecimento institucional e social (COELHO, 2014).
Segundo Ferreira (2012), as representações de bem-estar e mal-estar no trabalho que compõem a QVT possuem cinco fatores estruturantes: condições de trabalho; organização do trabalho;
relações socioprofissionais de trabalho; reconhecimento e crescimento profissional; e elo trabalho-vida social, expressos através da representação pessoal de cada trabalhador no ato da pesquisa.
Estudos têm demonstrado um grau de percepção baixo de qualidade de vida no trabalho por
parte dos profissionais de segurança pública, especialmente nas polícias militares (ASFORA, 2004;
COELHO, 2014).
3 IMPACTOS DA ATIVIDADE POLICIAL NA SAÚDE DO TRABALHADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA
Considerando a característica peculiar da atividade policial, o trabalhador de segurança pública está exposto a diversos agravos à sua saúde física e mental. Entretanto, diante da relevância do
serviço desenvolvido por esse grupo de trabalhadores, é exigido deles um elevado nível de saúde para
estarem aptso a suportar as sobrecargas impostas pelos ambientes de trabalho e pela natureza da atividade realizada, tais como extensas jornadas de trabalho, problemas ergonômicos de natureza biomecânica e organizacional, e exposição a inúmeros riscos ocupacionais (SILVA; LIMA; GÓES, 2012).
Com relação às sobrecargas biomecânicas de trabalho nas atividades operacionais, observa-se
o transporte frequente de peso, considerando a carga decorrente do uso de equipamentos de proteção
individual como os coletes de proteção balística e cinto de guarnição, e a adoção de posturas inadequadas por tempo prolongado na posição de pé, durante o policiamento ostensivo, ou sentada, em
viaturas. De acordo com Gonçalves, Veiga e Rodrigues (2012), os policiais transportam frequentemente uma carga de mais de 5 quilos em decorrência do uso habitual de armamentos e equipamentos
de proteção individual.
Além disso, parcela do efetivo policial está empregada em atividades administrativas em postos de trabalho informatizado, o que demanda exigências biomecânicas em coluna vertebral lombar
e membros superiores principalmente (VASCONCELOS, 2007). Segundo Fisher e Gibson (2008), a
maior incidência de queixas musculoesqueléticas em segmentos da coluna vertebral e membros superiores em trabalhadores administrativos com uso prolongado do computador e em posição sentada
pode estar relacionada com o aumento da pressão sobre os discos intervertebrais, e, sobretudo, com
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a presença de sobrecarga estática de músculos da coluna vertebral e da cintura escapular, associada à
solicitação repetitiva da musculatura de membros superiores.
Silva (2015) descreveu uma maior prevalência de queixas de dor e desconforto musculoesquelético em policiais militares do Estado de Alagoas nas regiões da coluna vertebral, principalmente
na região lombar, e em membros superiores, corroborando resultados semelhantes encontrados em
outras corporações policiais militares (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011). Sintomas de dor e desconforto osteomioarticular nessas regiões do corpo podem estar relacionados às sobrecargas biomecânicas às quais esses profissionais estão expostos durante a jornada de trabalho. Traumas ocorridos
durante treinamentos físicos realizados pela tropa frequentemente também podem ser mecanismos
de lesões ósseas, ligamentares e musculares, especialmente em membros inferiores (CALASANS;
BORIN; PEIXOTO, 2013).
Quanto à saúde mental, os distúrbios neuropsíquicos apresentam uma grande prevalência em
policiais militares, que apresentam elevados índices de estresse, ansiedade, síndrome do pânico e
depressão, além do uso abusivo de álcool e outras drogas (FERREIRA; AUGUSTO; SILVA, 2008).
Segundo Silva, Lima e Goes (2014), os principais fatores responsáveis pelo sofrimento psíquico
nesse grupo de trabalhadores estão relacionados a aspectos organizacionais, reflexo da sobrecarga
de jornada e variabilidade de turno de trabalho, a experiências típicas da atuação policial militar,
resultado do enfrentamento cotidiano com a violência urbana. O policial militar lida cotidianamente
com a violência, a agressividade e com a morte, estando constantemente exposto ao perigo e devendo
intervir cotidianamente em situações de conflito e problemas humanos, o que demanda uma elevada
sobrecarga mental de trabalho e estresse. (GONÇALVES; VEIGA; RODRIGUES, 2012).
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Procedimentos Metodológicos
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa. A amostra deste estudo foi
selecionada por conveniência. Os dados foram coletados entre agosto e setembro de 2017, na Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Melo, tendo como público alvo policiais militares do quadro
combatente, de ambos os sexos, considerados aptos para o trabalho pela Junta Médica da Corporação.
Participaram da pesquisa 55 policiais militares, sendo 22 oficiais e 33 praças, com idades entre 33 e
59 anos, de ambos os sexos, sendo 11 policiais do sexo feminino e 44 do sexo masculino.
Para avaliar a Percepção da Qualidade de Vida no Trabalho dos policias militares, foi aplicado
um questionário baseado no Inventário de Avaliação em Qualidade de Vida (IA_QVT), proposto por
Ferreira (2012). O IA_QVT consiste em um instrumento de pesquisa validado que permite conhecer
o que pensam os servidores sobre Qualidade de Vida no Trabalho nos ambientes e tarefas avaliados.
O questionário foi constituído de 58 questões distribuídas em cinco fatores que estruturam conceitualmente a QVT sob a ótica dos respondentes: condições de trabalho; organização do trabalho; relações
socioprofissionais de trabalho; reconhecimento e crescimento profissional; e elo trabalho-vida social.
Os dados foram analisados a partir de uma escala psicométrica do tipo Likert, na qual os participantes
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marcaram com um “x” a posição que melhor representa sua opinião quanto a cada item dos fatores
estruturantes de QVT.
Para a identificação dos sintomas de dor e desconforto musculoesquelético, foi aplicado o
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares desenvolvido por Kuorinka et al (1987) tendo
sido solicitado aos participantes assinalarem as regiões anatômicas que apresentam esses sintomas,
considerando os 12 meses e 7 dias precedentes. Os dados foram estruturados em planilhas do Microsoft Oficce Excel® e apresentados por meio de tabelas e gráficos.
4.2 Resultados
A média global de QVT na população estudada foi 6,57(±1,65), o que caracteriza o grupo em
geral em um estado de bem-estar moderado. Os dados revelam que 42% dos policiais se percebem
nesta condição, enquanto 22% dizem com bem-estar intenso, 18% em uma zona de transição com
tendência positiva, 11% em zona de transição com tendência negativa e 7% em estado de mal-estar
moderado (Gráfico 1). Coelho e col. (2016), em estudo com 1.027 policiais militares do Distrito Federal identificaram uma média global de QVT de 3,65, menor do que em nosso estudo, de forma que
a maioria desses policiais perceberam o nível de QVT como um estado de mal-estar moderado. A diferença no escore apresentado pode estar relacionado ao fato de os policiais participantes deste estudo
estarem no momento da pesquisa realizando cursos da carreira militar, menos engajados, portanto
com as atividades operacionais inerentes à atividade policial. Além disso, não identificamos diferença
relevante entre a média de QVT encontrada entre os oficiais e as praças participantes deste estudo.

Ao analisarmos a maneira como cada fator estruturante de QVT interfere na percepção global
de qualidade de vida no trabalho dos policiais militares, podemos observar que os itens referentes
às Condições de Trabalho apresentaram menor valor médio (5,95), acompanhados dos itens relacionados ao fator Reconhecimento e Crescimento Profissional (6,23) e Organização do Trabalho (6,36)
(Gráfico 2).
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Da mesma forma, Coelho e col. (2016) descreveram os fatores Reconhecimento e Crescimento Profissional e Condições de Trabalho como os que exercem maior influência negativa na QVT de
policiais militares, enquanto o Elo Trabalho-vida social e as Relações Socioprofissionais de Trabalho
apresentam maior relevância como fatores promotores de bem-estar e qualidade de vida no trabalho
desses profissionais.

Dessa forma, nossos resultados sugerem que as condições de trabalho representam maior
prejuízo sobre a percepção de bem-estar e qualidade de vida no trabalho dos policiais no exercício de
suas funções, principalmente no que se refere aos itens relacionados com mobiliários no local de trabalho (5,13) e apoio técnico para executar as tarefas (5,41). Esse resultado também foi observado por
Silva (2015), que descreveu a falta de estrutura e a falta de equipamentos como os principais fatores
causadores de insatisfação com o trabalho em policiais militares de Alagoas.
Pudemos observar também que os itens relacionados com o Reconhecimento e Crescimento
Profissional se apresentaram como fatores posicionados em uma zona de transição com tendência
negativa, principalmente quando questionados sobre os itens: grau de reconhecimento do trabalho
pela PMAL, sensação que existo para a PMAL e a qualidade das oportunidades de crescimento profissional.
Nossos resultados corroboram pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Defesa Social de Alagoas (SILVA, 2015), na qual 79% dos policiais militares relataram “nunca” ou “apenas
às vezes” terem sido reconhecidos pela instituição que trabalham, enquanto 63,83% apontaram as
dificuldades de promoções como a principal causa de desmotivação no trabalho. Observa-se que
esse problema tem sido encontrado em outras corporações policiais militares, como por exemplo
na Polícia Militar do Distrito Federal, havendo Coelho (2003) relatado como graves os problemas
relacionados com o reconhecimento pelo trabalho e as oportunidades de crescimento profissional.
De acordo com Aazami e col. (2015), fatores associados à satisfação com o trabalho, tais como o
reconhecimento profissional e oportunidades de crescimento, quando não considerados, oportunizam
o adoecimento físico e emocional dos trabalhadores, especialmente distúrbios do sono, dor de cabeça
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e problemas gastrointestinais, o que pode trazer significativos prejuízos à capacidade profissional dos
trabalhadores.
Por outro lado, os fatores Elo Trabalho e Vida Social (7,6) e Relações Socioprofissionais
(7,32) representaram as dimensões que exercem maior influência positiva sobre a Qualidade de Vida
no Trabalho nos policiais militares, caracterizando-se, portanto, como os itens mais relevantes para o
sentimento de prazer e bem-estar com a atividade desenvolvida.
O Suporte social proveniente dos colegas de trabalho também representou um importante
aspecto positivo do conteúdo do trabalho desenvolvido por policiais militares em pesquisa realizada
por Ferreira, Bonfim e Augusto (2012), onde foi identificada uma boa percepção quanto à preocupação com o bem-estar entre os pares. Segundo Coelho e col. (2016) o relacionamento entre os pares,
especialmente os colegas de equipe, pode representar uma estratégia de mediação, contribuindo para
que os policias militares se mantenham íntegros física, psicológica e socialmente.
Quanto à distribuição do número de queixas de dor e desconforto musculoesquelético nas
regiões do corpo, a coluna lombar apresentou maior prevalência, seguida do pescoço, e das articulações dos joelhos e ombros (Tabela 1). Nesse sentido, nossos resultados são semelhantes aos relatados
por Silva (2015) e por Minayo, Assis e Oliveira (2011) que afirmaram ser a coluna lombar a região
mais acometida por queixas musculoesqueléticas, acompanhada pelo pescoço e pelas articulações dos
membros superiores, especialmente os ombros. No entanto, a prevalência de dor na nossa amostra foi
percentualmente menor do que a apresentada naqueles estudos.
Tabela 1 – Prevalência de dor e desconforto musculoesquelético em policiais militares de Alagoas nas regiões do corpo
– Maceió - 2017
Regiões do Corpo

7 dias

12 meses

Bem-estar

Não Bem-estar

Bem-estar

Não Bem-estar

Pescoço

22,86%

35,00%

37,14%

35,00%

Ombros

14,29%

30,00%

25,71%

35,00%

Cotovelos

2,86%

20,00%

2,86%

15,00%

Punhos\mãos

14,29%

25,00%

14,29%

20,00%

Coluna dorsal

22,86%

25,00%

31,43%

15,00%

Coluna lombar

34,29%

35,00%

37,14%

40,00%

Quadril\coxas

11,43%

25,00%

11,43%

20,00%

Joelhos

28,57%

25,00%

34,29%

25,00%

Tornozelos e pés

8,57%

20,00%

14,29%

20,00%

Fonte: o autor.

Estudos têm demonstrado elevada incidência dos distúrbios osteomioarticulares relacionados
ao trabalho em diversas categorias profissionais. Santos e col. (2016) e Minayo, Assis e Oliveira
(2011) descreveram as disfunções musculoesqueléticas como o grupo de doenças com maior prevalência entre os policiais militares.
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A maior incidência de dor nessas regiões do corpo pode estar relacionada com as sobrecargas biomecânicas presentes na atividade policial. Nas atividades operacionais, a coluna lombar encontra-se frequentemente em sobrecarga, considerando o transporte de peso em decorrência do uso
do colete balístico e de armamentos e equipamentos de proteção individual do cinto de guarnição
(RAMSTRAND e col., 2016). Além disso, parte do efetivo permanece na posição sentada por tempo
prologado nas rondas em viaturas e motos. A posição sentada por tempo prolongado ocasiona o aumento da sobrecarga de peso sobre as vértebras lombares que, associada à vibração dos motores dos
automóveis e motocicletas, acarreta maior risco de desenvolvimento de disfunções musculoesqueléticas nessa região do corpo (GRUEVSKI e col., 2016).
Além das atividades operacionais, parcela do efetivo das corporações militares está empregada em atividades administrativas em postos de trabalho informatizado, acarretando sobrecargas
biomecânicas sobre a coluna vertebral e membros superiores (VASCONCELOS, 2007), possivelmente devido ao aumento da pressão discal em vértebras lombares observadas na posição sentada, à
sobrecarga estática em grupamentos musculares da coluna vertebral e cintura escapular e à sobrecarga
dinâmica em músculos do punho/mãos (FISHER E GIBSON, 2008).
Ao analisarmos o índice de queixas osteomioarticulares em policiais cuja percepção de QVT
foi caracterizada como em Estado de bem-estar dominante, observamos que, em geral, esse grupo
de policiais apresentou menores percentuais de dor musculoesquelética quando comparado com os
demais. Esse dado reforça a necessidade de iniciativas que promovam melhores condições de trabalho, bem como estratégias de reconhecimento e crescimento profissional no âmbito da corporação,
considerando os impactos sobre a saúde e o bem-estar dos policias militares e consequentemente a
qualidade do serviço prestado para a sociedade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a aplicação do Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho, pudemos
observar que a maioria dos policiais militares de Alagoas participantes deste estudo percebem-se em
um estado de bem-estar moderado. As condições de Trabalho e o grau de Reconhecimento e Crescimento Profissional são os fatores que mais exercem prejuízo na qualidade de vida no trabalho desses
profissionais. Por outro lado, os itens relacionados ao Elo Trabalho-vida social e às Relações Socioprofissionais de Trabalho exercem uma importante influência positiva sobre a percepção de bem-estar
com a atividade desenvolvida pelos policiais.
Ao analisar a relação entre a percepção de QVT e a prevalência de dor e desconforto musculoesquelético, foi possível verificar que o grupo de policiais que apresentou maiores escores de QVT,
considerados, portanto, como em estado de bem-estar dominante, demonstraram menores índices de
queixas desses sintomas. Portanto, pode-se confirmar a hipótese da nossa pesquisa, na medida em que
foi possível estabelecer uma relação entre baixos níveis de QVT e a ocorrência de queixas de dores
musculoesqueléticas.
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Considerando os impactos da qualidade de vida no trabalho sobre a saúde e o bem-estar dos
policiais militares, bem como os prejuízos acarretados à capacidade laborativa dos profissionais de
segurança pública, propõe-se a realização de novos estudos a fim de promover melhorias nas condições de trabalho desses trabalhadores, por meio de novas estratégias de reconhecimento institucional
e oportunidades de crescimento profissional mais efetivas.
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CAPÍTULO 4
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
DE ATIVIDADE FÍSICA SISTEMATIZADA NO 8º
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS

CLERIVALDO LOURENÇO COSTA¹
1

ROBERTO SANTOS JÚNIOR2

pela musculatura esquelética em que resulta um
aumento substancial de gasto energético basal.
Para Nahas, “atividade física sistemática,

1 INTRODUÇÃO

planejada, que tem por objetivo desenvolver a
Aptidão Física, reabilitar funções orgânicas, desenvolver habilidades motoras ou promover um

A Polícia Militar tem a missão de pro- gasto energético” (NAHAS, 1999, p.48).
mover e garantir a segurança pública para toda
Visto que a atividade física pode ser plasociedade. Para tanto necessita que a sua ferra-

menta principal que é o policial militar esteja pre- nejada de acordo com a necessidade da pessoa,
parado mentalmente como também físicamente assim o policial poderá perfeitamente ter uma
para enfrentar várias situações de ocorrências que planilha de exercícios que lhe ajudaram a fortalecer aqueles músculos que considerar mais
implicam na preservação da ordem pública.
O presente estudo objetivou descrever baseado em conceitos de atividade física, exercício
físico e qualidade de vida, uma Proposta de Implantação do Programa de Atividade Física Sis-

úteis as atividades que diariamente desempenha.
Assim não há motivos para acreditar que a atividade física em nada ajudaria em sua profissão
(JUNIOR, 2015).

tematizada, no 8º batalhão da Polícia Militar de

Para a investigação do estudo, buscou-se

Alagoas, proporcionando para seu efetivo uma intervir no problema baseado no tema, proposta
diversidade de atividades físicas sistematizadas, da implantação de atividade física sistematizada
motivando a busca na melhoria da aptidão física no 8º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas. O
e da qualidade de vida.
que fazer para melhorar os componentes da aptiPara (BARBANTI et al., 2002 apud SOU-

dão física dos policiais militares do 8º batalhão,

ZA, 2009; NIEMAN, 2011) Atividade física refe- proporcionando na melhoria da qualidade de
re-se a qualquer movimento corporal produzido vida?
1
Curso de Habilitação de Oficiais.Turma 2019, da Academia de Polícia Senador Arnon de Melo Bacharel em
Educação Física. Pós graduado em metodologia do ensino da capoeira.. E-mail.tatuguerreiros@gmail.com
2
Mestrando em Educação – Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Especialista em Fisiologia do Esforço.
Bacharel em Segurança Pública. Oficial Superior da Polícia Militar de Alagoas ocupando o Posto de Tenente-Coronel.
Professor da Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello, em Maceió, Alagoas.
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Pode descrever as necessidades de um programa específico para os policiais militares, devido
a estes não praticarem atividades físicas regulares, a falta de aptidão física para a continuidade de suas
promoções, cujo são submetidos aos Testes de Aptidão Física (TAF), realizado com o objetivo de o
policial ingressar no quadro de acesso, entre os benefícios relacionados à saúde. Como também, os
benefícios também são levados em conta na formação de um Policial Militar.
O Policial Militar utiliza equipamentos, tipo acessório, que aumenta o esforço em seu deslocamento, requisitando alguns componentes da aptidão física. Esses materiais são necessários para o
desempenho de suas funções, como: colete balístico, colete tático e/ou cinto de guarnição, arma, carregadores de munição e algemas, o que gera o transporte de um sobrepeso corporal, podendo acarretar
dores, tensões musculares e problemas posturais.
O conceito de qualidade de vida é muito abrangente, compreende não só a saúde física como o
estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais em casa, na escola e no trabalho e até
a sua relação com o meio ambiente. De fato, existem naturalmente outros fatores que a influenciam,
mas comecemos por ver o que significa qualidade de vida, para a Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Foi feita uma investigação sistemática da evolução na literatura sobre a atividade física, exercício físico e qualidade de vida nos programas de promoção a saúde do policial militar, onde justifica
a proposta da implantação das atividades físicas sistematizada na obtenção da aptidão física e da
qualidade de vida, e como foco deste trabalho, o efetivo do 8º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas.

2 MÉTODO
O estudo foi elaborado através de uma abordagem qualitativa, quanto ao procedimento técnico do tipo bibliográfico, de natureza aplicada, quanto ao objetivo, exploratória e descritiva. No dizer
de Gil (1991) apud NASCIMENTO (2016, p.6), “a pesquisa bibliográfica é um trabalho de natureza
exploratória, que propicia bases teóricas ao pesquisador para auxiliar no exercício reflexivo e crítico
sobre o tema em estudo”.
Conforme ainda Gil (1991) apud NASCIMENTO (2016, p. 4), pesquisas exploratórias objetivam facilitar familiaridade do pesquisador com o problema objeto da pesquisa, para permitir a
construção de hipóteses ou tornar a questão mais clara. Os exemplos de pesquisas exploratórias são
as pesquisas bibliográficas e estudo de caso.
Gil (1991) apud NASCIMENTO (2016, p. 2 e 3), afirma que a pesquisa qualitativa é aquela que requer uma análise direta entre o pesquisador e o objeto de estudo e também citando que a
pesquisa aplicada é dedicada à geração de connhecimento para soluções de problemas específicos, é
dirigida à busca da verdade para determinada aplicação prática em situação particular. Pode ser chamada também de proposição de planos, pois busca apresentar soluções para determinadas questões
organizacional.
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Tomando-se como primeiro passo determinar o tema-problema e sua delimitação. Para efetividade, uma observação assistemática foi realizada, tomando como destaque a falta da prática de
atividade física como prática regular dos policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, o que
proporcionou interesse para tal discurssão. Com o despertar desse problema, foi apreciada a importância da intervenção com uma proposta da implantação do programa e atividade física sistematizada.
Em seguida, foi realizado o levantamento bibliográfico, por meio de artigos, livros, periódicos, internet, teses e disssertações, etc, em que foi a base teórica para a descrição desta pesquisa. A
partir do levantamento, uma leitura atenta na compreenção de uma construção lógica da pesquisa,
buscando discussão dos textos e procurando o aprofundamento no tema investigado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Feita uma busca nos dados bibliográficos encontrados, verificou-se que conceitos, definições,
opniões, relatos e algumas descrições, que enfatizam a importância da atividade física para o trabalhador (policial militar) na melhoria de sua saúde e da qualidade de vida, estabelecendo uma aptidão
física adequada para suas atribuições como profissional de segurança pública, bem como em sua vida
em geral.
O serviço policial militar exige que o profissional esteja sempre com o corpo e mente em
condições, pois suas jornadas de trabalho tendem a ser desgastantes, além do alto nível de stress e
situações de risco que rotineiramente enfrenta (COSTA et at., 2007).
Nestas condições, o estudo traz na proposta uma contribuição na motivação dos policiais militares lotados no 8º Batalhão de Polícia Militar de Alagoas, em integrar de forma participativa nas
atividades físicas sistematizadas respeitando os princípios científicos do treinamento, tendo em vista
que o efetivo não pratica atividades físicas regulares.
Para essa efetiva construção é necessário um planejamento de atividades e um acompamento
em sua execução, condicionando uma melhor visão dos exercícios com seus objetivos e periodização,
em uma supervisão controlada das tarefas.
Alguns procedimentos serão adotados para se iniciar toda periodização das atividades sistematizadas para assegurar todas as informações fisiológicas, psicológicas e pessoais, como também
todos os policiais terá que fazer as avaliações, médica e física.
As Atividades Sistematizadas serão aplicadas nos mesmos dias e horários referentes aos do
treinamento físico militar, já previsto na corporação, onde são disponíveis as segundas, quartas e sextas. No planejamento serão colocadas várias atividades físicas especificando os objetivos individuais
a serem atingidos pelo programa.
Segundo Gomes (2009) a sistematização dos exercícios se baseiam em um modelo contemporâneo que tem quatro pilares, sendo:

DIMENSÕES PRESTACIONAIS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Capítulo 4

42

1.

Individualidade das cargas de treinamento, justificado pela capacidade individual de
adaptação do organismo.

2.

Concentração das cargas de treinamento da mesma orientação em períodos de curta duração e a necessidade de conhecer profundamente o efeito que produz cada tipo de carga
de trabalho e sua distribuição no ciclo médio de treinamento.

3.

Desenvolvimento consecutivo de capacidades, utilizando o efeito residual de cargas já
trabalhadas.

4.

Ênfase no trabalho específico de treinamento. As adaptações necessárias para a prática
de alto rendimento com a realização na prática de cargas especiais.

Os profissionais que farão parte das instruções e das orientações sobre as atividades sistematizadas ou exercícios planejados, serão os policiais que possuem o Curso de Metodologia do Treinamento Físico, que é promovido pela corporação, podendo também fazer parceria com outros profissionais de modalidades diferentes, por meio de convites antecipados ao plano de execução.
A atividade física reduz o risco de várias doenças crônicas não transmissíveis, pode ser associada com baixa morbidade e baixa mortalidade, além de melhorar as condições funcionais e a qualidade de vida das pessoas. A ratificação da Estratégia Global da Organização Mundial de Saúde é para
Alimentação, Atividade Física e Saúde.
A inatividade física e um estilo de vida sedentário estão relacionados a fatores de risco para
o desenvolvimento ou agravamento de certas condições médicas, tais como doença coronariana ou
outras alterações cardiovasculares e metabólicas (SILVA et al., 2007, p.116).
Bruce, (2007) As atividades físicas e as práticas corporais são importantes aliadas da saúde e
do bem-estar. Veja alguns benefícios da prática regular de atividades físicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecimento dos ossos e músculos;
Melhora do condicionamento muscular e cardiorrespiratório;
Melhora da saúde mental e do humor;
Redução do estresse;
Controle da pressão arterial e níveis de açúcar no sangue;
Melhora em quadros de depressão;
Aumento da autoestima e da sensação de bem-estar;
Aumento da expectativa de vida;
Melhora da qualidade do sono;
Controle de peso (BRUCE, 2007).

Em análise de dados foi encontrado em um artigo, barreiras para prática de atividade física
em policiais militares do Estado de Alagoas, com indicadores onde se verificou alguns determinantes
pessoais e ambientais, constatando-se elementos limitadores para a realização das atividades fisícas,
onde frisa a motivação do indivíduo como fator limitador para sua prática.
Nas tabelas abaixo serão apresentado resultado da pesquisa de campo que foi realizada por
Santos Júnior (2016) com a participação de 200 policiais. Apresentam percentuais dos fatores indicativos da não prática da atividade física e as dificuldades em praticar com relação aos policiais
militares de Alagoas.
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Tabela 1 – Fatores que indicam a frequência com que os policiais não praticam atividades físicas.
SEMPRE

QUASE
SEMPRE

ÀS VEZES

RARAMENTE

NUNCA

1-Falta de tempo disponível

76,5%

7,5%

6%

0%

0%

2-Fatores climáticos

10%

11,5%

32,5%

35%

11%

3-Não disponibilidade de ambiente

47,5%

31%

11%

6,5%

4%

4-Indisponibilidade de equipamentos

5,5%

11,5%

65%

11,5%

6,5%

5-Falta de companhia de terceiros

0%

2%

23%

17,5%

57,5%

6-Falta de incentivo

12%

9,5%

57,5%

16,5%

4,5%

7-Falta de recursos financeiros

41.5%

16%

17%

11%

14,5%

8-Mau humor

2%

3%

11%

38,5%

45,5%

9-Lesões físicas anteriores ou atuais

33,5%

11%

55,5%

3%

4%

10-Dores leves e/ou mal estar

11%

27,5%

57,5%

2,5%

1,%

11-Cansaço físico

66%

10,5%

8%

9,5%

6%

12-Falta de habilidades físicas

0%

1%

5,5%

37,5%

56%

13-Falta de segurança no ambiente

19,5%

22%

37,5%

11,5%

9,5%

14-Falta de interessem em praticar

1%

4%

8%

25%

62%

15-Falta de pessoa técnica (instrutor)

36%

45,5%

9%

8,5%

1%

FATOR

Fonte: Santos Júnior (2016, p.231-233).

Tabela 2 – Fatores que indicam com que frequência os policiais têm dificuldades em praticar atividades físicas.
SEMPRE

QUASE
SEMPRE

ÀS VEZES

RARAMENTE

NUNCA

1-Jornada de trabalho extersa

83%

11%

4%

2%

0%

2-Compromisso familiares

68%

22%

6%

3%

1%

3-Falta de clima adequado

12,5%

21,5%

56%

4%

6%

4-Falta de espaço disponível

63%

11,5%

11%

9%

5,5%

5-Falta de equipamento disponível

74%

10,5%

6%

2%

7,5%

6-Tarefa domésticas

44%

35,5%

15,5%

3%

2%

7-Falta de companhia

43,5%

27%

11%

11,5%

6%

8-Falta de incentivo

77%

16,5%

4%

1,5%

1%

9-Falta de recursos financeiros

75%

14,5%

6%

2%

2,5%

10-Mau humor

6%

4,5%

72%

11,5%

6%

11-Medo de lesionar-se

11%

11,5%

5,5%

6,5%

65,5%

12-Limitações físicas

6%

49%

27,5%

16,5%

1%

13-Dores leves ou mal-estar

2%

6%

63,5%

17%

11,5%

14-Falta de energia (cansaço físico)

59,5%

27,5%

6%

3%

4%

15-Falta de habilidades físicas

11%

6%

917

4,5%

61,5%

FATOR
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16-Falta de conhecimento e/ou
orientação

62%

22,5%

11,5%

2%

2%

17-Ambiente inseguro (criminalidade)

56,5%

22,5%

3%

3,5%

14,5%

18-Preocupação com a aparência

4%

6%

6,5%

2%

81,5%

19-Falta de interesse em praticar

1,5%

1,5%

17,5%

77,5%

2%

Fonte: Santos Júnior (2016, p.231-233).

As tabelas apresentam informações que nos dar uma base dos fatores de ausência de atividade física dos policiais apresentado na tabela 1, e os fatores que dificultam os policiais em praticar
atividade física, trazida na tabela 2, que veio contribuir para o maior aprofundamento da construção
teórica sobre a proposta da Implantação da Atividade Física Sistematizada no 8º Batalhão de Policia
Militar de Alagoas.
O artigo citado chamou a atenção sobre a urgência da implantação de programa de melhoria
de condicionamento que proporcione a prática de exercícios para os policiais, na prevenção de doenças decorrentes da inatividade, alinhando-se com a ideia da proposta da presente intervenção.
A atividade física, que também expressa um exercício físico, pode ser explicada pelos atos
motores das pessoas. Compreendem os movimentos corporais que fazem parte da vida humana. As
atividades físicas variam em volume e intensidade (TUBINO, 2007, apud SANTOS E SIMÕES,
2012, p.186).
Vários estudos comprovaram a importância que os exercícios físicos regulares trazem a saúde
física e mental dos seres humanos, mantendo e prevenindo o bom funcionamento da máquina corporal.
A prática regular de atividades físicas quanto o sedentarismo (inatividade física) podem provocar adaptações (positivas ou negativas) no organismo das pessoas (MATTOS, 2000 apud PINHEIRO, 2018, P.5).
Portanto, para adquirir certo nível de qualidade de vida e enfrentar as diversas exigências do
dia a dia do policial, no trabalho, como também em sua totalidade, torna-se imprescindível adotar
um programa de atividades físicas sistematizadas como parte de um estilo de vida saudável, esta é
a proposta sugerida para o policial militar integrante do efetivo do 8º Batalhão da polícia militar e
algumas dicas, junto a outros fatores, como dieta equilibrada, evitar o fumo, o álcool em excesso, etc.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se constatou na pesquisa, existe fatores que interferem na qualidade de vida do policial
militar, pela falta da atividade física sistematizada, assim o programa seria um ponto positivo no incentivo para os policiais do 8º batalhão, efetuando planejamento de atividades, interação do grupo de
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policiais, que proporcionarão aos participantes condições imprescidíveis para as melhorias, em seu
desempenho e na produtividade.
Comprovaram-se pelos levantamentos bibliográficos que a prática da atividade física tem
revelado várias evidências de seus benefícios, na melhoria da prevenção de inúmeras doenças relacionadas à Inatividade, servindo como aplicabilidade da atividade física como recurso de manutenção no
ambiete de trabalho, modificando hábitos e motivando aos policiais sobre a necessidade da melhoria
da aptidão física.
Tendo em vista as leituras de vários autores, sobre o tema da pesquisa evidenciada no estudo,
verificou-se que alguns fatores indicam na sua totalidade alguns pontos de dificuldades que o policial enfrenta ao desejar praticar atividade física, como: a carga horária exessiva, as tarefas a serem
cumpridas, as missões dadas com um prazo mínimo, tendo de ser cumprida em um menor espaço de
tempo.
Portanto, o objetivo desse estudo foi realizar uma pesquisa, visando responder a pergunta do
objeto, identificando condições que preconiza os benefícios com a prática da atividade física sistematizada, para melhorar a aptidão física do policial militar lotado no 8º Batalhão, onde se fala como
resposta que faz parte integral da qualidade de vida em geral para o policial militar.
Por fim toda verificação das literaturas sobre atividade física sistematizada e qualidade de
vida, foi uma análise que permitiu se aprofundar no problema que no 8º Batalhão de Polícia Militar
de Alagoas, aparece devido a inatividade física dos policiais.
Como sugestão, o programa de atividade física sistematizada no 8º Batalhão da Polícia Militar
de Alagoas, vai ser o maior plano de motivação do efetivo, pela a personalização dos exercícios, que
trabalhará os componentes da aptidão física e irá servir como base para uma análise de outros estudos
relacionada à melhoria da aptidão física dos policiais após um determinado período do programa em
seu desenvolvimento, podendo coletar dados da avaliação para adquirir resultados e, contudo estender para outros batalhões do estado.
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CAPÍTULO 5
SUICÍDIO POLICIAL: ANÁLISE DESCRITIVA
DAS MORTES AUTOPROVOCADAS DE POLICIAIS
MILITARES DE ALAGOAS (2012-2019)

LARISSA PAES DE OMENA SOARES1
WAGNER SOARES DE LIMA2

A definição de Durkheim aponta dois aspectos importantes: a intencionalidade e a consciência do ato. Nem todos os autores consideram
a intenção e a consciência do comportamento
na definição do suicídio. Botega e colaborado-

1. INTRODUÇÃO

res (2005) afirmam que o comportamento suicida pode ser definido como uma ação pela qual o

O suicídio está presente na história da hu- indivíduo se agride, independentemente do grau
de letalidade, intenção e da consciência da verdamanidade há séculos e tem despertado a curiosideira motivação do ato. Neste conceito, o ato de
dade de estudiosos que buscam compreender os
agressão autodirigida é a essência do termo, desaspectos sociais, biológicos e psicológicos deste
considerando a intenção e a consciência do autor.
fenômeno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2002), o suicídio é um ato inten-

É

importante

ressaltar

que

o

cional de um indivíduo para extinguir sua própria comportamento suicida não é, necessariamente,
vida. Durkheim define o suicídio como:
uma doença, apesar de, na maioria dos casos, estar
(...) todo caso de morte que
resulta direta ou indiretamente de um ato, positivo ou negativo, realizado pela própria
vítima e que ela sabia que
produziria esse resultado. A
tentativa é o ato assim definido mas interrompido antes que dele resulte a morte.
(DURKHEIM, 2000, p.14).

associado a diversos transtornos mentais, entre os
quais os transtornos do humor (particularmente a
depressão), os transtornos por uso de substâncias
(especialmente a dependência de álcool), as
esquizofrenias e os transtornos de personalidade,
que são os mais frequentes. (OMS, 2000). Dados
da Organização Mundial da Saúde apontam que
o suicídio é uma das 10 maiores causas de morte

1
Capitã Psicóloga do Quadro de Saúde da Polícia Militar de Alagoas, lotada no Centro de Assistência Social,
Especialista em Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho, especialista em Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no
Trabalho, especialista em Saúde Mental, graduada em Psicologia. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e
Prevenção (GEPeSP/LAV/UERJ). E-mail: lali_psicologia@yahoo.com.br.
2
Mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (UNEB). Especialista em Gestão Pública e Bacharel em
Administração (UFAL). Pós-graduando em Psicologia Junguiana Clínica (IDE) e graduando em Psicologia (Estácio).
Servidor Técnico da UFPE, na área de Segurança Universitária. Membro do Grupo de Estudos Estratégicos em Segurança
Pública da Polícia Militar de Alagoas. Capitão da reserva da PMAL - Aspirante 2003 pela Academia de Polícia Militar
Senador Arnon de Mello (APMSAM/PMAL).
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em todos os países, e uma das três maiores causas de morte na faixa etária de 15 a 35 anos. Em 2014,
a OMS (2014) divulgou o primeiro relatório do SUPRE (Suicide Prevention Program), no qual aponta uma taxa mundial de suicídio de 11,4 por 100.000 habitantes. Considerando o gênero, os homens
aparecem com uma taxa de 15,0 e as mulheres de 8,0 por 100.000. Só em 2012, foram registrados 804
mil mortes por suicídio em todo o mundo.
No Brasil, apesar do índice de suicídio ser considerado baixo, comparado aos índices mundiais, média de 4,9 por 100.000 habitantes, pesquisas apontam um crescimento de 29,5% das taxas de
suicídio no período entre 1980 e 2006. (LOVISI, et al., 2009).
Dentro das organizações militares, o tema suicídio passou a ser estudado recentemente e não
é possível afirmar com exatidão o número de tentativas e suicídios nas Polícias Militares do Brasil,
já que as corporações deixam de registrar adequadamente as mortes por suicídio, havendo por todo
o país falta de clareza sobre tais números em função da subnotificação. Em 2019, o 13º Anuário do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019) trouxe um breve apanhado dos suicídios policiais dos
anos de 2017 e 2018, passando a dar maior visibilidade a essas mortes, antes excluídas das estatísticas
oficiais relacionadas às mortes violentas intencionais no âmbito da segurança pública.
Na Polícia Militar de Alagoas (PMAL), o primeiro estudo a respeito dos suicídios de policiais
foi realizado em 2015 por oficial de saúde pertencente ao quadro da corporação3 e indicou que a taxa
de suicídio na PMAL era maior que a encontrada na população em geral: 13,3 (por 100 mil policiais)
em 2013, chegando a 26,6 em 2015. Os dados mais recentes divulgados em agosto de 2019, pelo
Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção (GEPeSP) indicam que Alagoas é o Estado
com a maior taxa proporcional de suicídio policial militar em 2018, chegando a 50/100.000 policiais.
Considerando a crescente taxa de suicídio na Polícia Militar de Alagoas, este estudo se propõe
a apresentar uma análise descritiva das mortes autoprovocadas de policiais militares de Alagoas no
período de 2012 a 2019, delimitadas por algumas variáveis de duas dimensões relacionadas às vítimas: sociodemográfica e de contexto laboral, com o objetivo de iniciar a constituição dos perfis que
subsidiem o trabalho de prevenção.

2. MÉTODO

Os dados aqui apresentados são fruto de pesquisa documental junto ao Centro de Assistência
Social da Polícia Militar de Alagoas (CAS/PMAL). A base de dados completa do CAS de ocorrências
guardam correlação com o espectro geral do comportamento suicida, desde a verbalização da ideação
suicida, por ora denominada de “ameaça de cometimento de suicídio”, perpassando por tentativas de
suicídio até o suicídio consumado. A base está disposta em um banco de dados organizado pela equipe
técnica e incluem informações da vítima (nome, idade, estado civil, escolaridade, situação funcional,
local de trabalho, tempo de serviço, posição hierárquica - posto/graduação -, identificação de trans3
SOARES, Larissa Paes de Omena; REIS, Marcela dos Santos. O fenômeno do suicídio na Polícia Militar de
Alagoas. Academia de Polícia Militar de Alagoas Senador Arnon de Mello. Maceió-AL: PMAL/APMSAM, 2015.
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torno mental, registro de tentativas anteriores) e da ocorrência (data, local, meio utilizado, possíveis
fatores precipitantes ou predisponentes).
Neste estudo, restringiu-se às ocorrências em que o resultado foi a morte, portanto englobando
suicídios consumados e homicídio seguido de suicídio, descartando os demais registros. Foi realizada
uma conferência cruzada com três fontes complementares: 1) Cada um dos eventos fatais foi correlacionado a matérias jornalísticas da imprensa de âmbito estadual. 2) Os mesmos eventos fatais foram
convalidados pela publicação formal da desvinculação do policial falecido do efetivo ativo da Corporação em Boletim Geral Ostensivo. 3) O registro da causa mortis foi confirmada ainda através de
dados provenientes do Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública
do Estado (NEAC/SSP).

2.1. Caracterização da amostra analisada
O recorte deste levantamento objetiva apresentar os números dos suicídios consumados, tanto
de homens como de mulheres, de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2019. Destacando,
entretanto, que não houve evento dessa natureza no ano de 2012. Estão incluídos neste recorte tanto
policiais militares da ativa como inativos, incluindo os da reserva e reformados.
É oportuno registrar que foram contabilizados os policiais militares com vínculo com a
Corporação alagoana. Incluindo, portanto, integrantes da PMAL, ainda que residentes fora do Estado
e que, porventura, tenham falecido na localidade de origem. A presente amostra tem evento dessa
natureza. Não estão nesta amostra, policiais de outra Corporação policial militar que faleceram em
território alagoano, apesar de tal tipo de fato ter sido constatado em registro jornalístico, no mesmo
período. Assim como não fazem parte desta amostra os policiais, que já fizeram parte das fileiras da
PMAL, e ao autoprovocarem sua morte exerciam atividade policial em outra Corporação.
Está incluído, na amostra, um caso de homicídio seguido de suicídio, também considerado
pela literatura especializada como suicídio estendido, o que acarretaria numa contagem, genuinamente ampla, uma vítima a mais, nesse caso, não-policial. (VANDENBOS, 2010). Para fins deste recorte
do estudo, foram considerados os números de eventos, igualando-os aos números de vítimas policiais
auto infligidas.
Foram selecionadas seis variáveis, três da dimensão sociodemográfica das vítimas: sexo, idade e escolaridade e três da dimensão do contexto laboral: tempo de serviço, situação laboral e posição
hierárquica.

2.2. Categorização e apresentação dos dados
Algumas escolhas foram realizadas para agrupar e classificar os dados, entre elas: 1) quanto
à posição hierárquica optou-se, para efeito deste estudo, que as graduações de 3º, 2º e 1º sargentos e
de 2º e 1º tenentes fossem agrupadas em apenas: sargentos e tenentes. 2) Quanto à situação laboral,
no momento do óbito, a base de dados, distingui duas condições para o Ativo: “De Folga” e “Em
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Serviço” e outras duas para o Inativo: “Reserva” e “Reformado”. Na apresentação dos dados, convencionou-se destrinchar as duas condições da atividade e agrupar as duas da inatividade. 3) Quanto
ao tempo serviço, os policiais “Inativos” são marcados com “acima de 35 anos” (para homens) e
quando necessário cálculos com esse valor numérico, convencionou-se usar o valor mínimo de tempo
de serviço previsto em Estatuto, para pleitear a transferência para reserva (aposentadoria) por tempo.
Ainda, quanto ao tempo de serviço, convencionou-se usar e medida em anos, o que acarretou para a
vítima recém-formada, o valor “nulo”, inferior a “um”.

3. SUICÍDIO POLICIAL MILITAR EM ALAGOAS

3.1. Quadro geral e a evolução temporal
Tendo em vista a delimitação anteriormente estabelecida, este recorte trata de 15 eventos de
mortes autoprovocadas (entre elas, um homicídio seguido de suicídio) entre os policiais militares
alagoanos no período de 2012 a 2019, assim como se vê no Quadro 1.
Quadro 1 – Quadro Geral de eventos de mortes autoprovocadas – suicídios, entre policiais militares alagoanos(as)
(2012-2019)*

Id. Evento
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Tipo Evento
Suicídio consumado
Homicídio/Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado
Suicídio consumado

Sexo
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F

Idade
42
48
46
47
29
47
50
56
36
28
29
36
48
56
29

Ano
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019

Fonte: CAS/PMAL.
(*) O Quadro geral dos registros de suicídios é apresentado, propositalmente, com redução de colunas correspondentes a
outras variáveis, com a finalidade de preservar a identidade das vítimas

Dentro do período delimitado, os 15 eventos registrados estão distribuídos de tal forma que
em 2012 não houve registro; entre 2012 e 2017 os eventos variam entre 1 e 2 eventos por ano, configurando uma média anual de 1,6; contudo, em 2018, há um aumento, sendo registrados 4 eventos e,
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em 2019, foram registrados 3 eventos. Podendo-se se calcular a média anual entre 2012 e 2019 de 1,9.
A distribuição dos eventos, quantitativamente, ano a ano, é possível ser vista na Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição temporal dos eventos de morte autoprovocada – suicídios, por ano (2012-2019)

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total Geral

Número de
eventos
0
1
2
2
1
2
4
3
15

%
6,7%
13,3%
13,3%
6,7%
13,3%
26,7%
20,0%
100,0%

Fonte: CAS/PMAL

Gráfico 1 – Distribuição anual de policiais militares alagoanos(as) vítimas de morte autoprovocada, por sexo (2013¹-2019)

Fonte: CAS/PMAL. (1) No ano de 2012, não há registro de eventos.

Em 2014 registrou-se um homicídio seguido de suicídio, o qual fez uma mulher, na condição
de ex-cônjuge de policial, como vítima fatal. Nos anos de 2017 e 2019, foram registrados os casos
de autoflagelos de inativos, três no total, sendo dois (n = 2) em 2017 e um (n = 1) em 2019. Entre os
policiais inativos (aposentados) vitimados por morte autoprovocadas, todos eram do sexo masculino. Eventos de mortes de policiais militares femininas só passam a ser observados a partir de 20184,
quando ocorreram três (n = 3) mortes de mulheres entre os policiais vitimados e uma (n = 1) policial
4
Registros não consolidados dão conta de que o último evento de suicídio policial militar em Alagoas, envolvendo
vítima do sexo feminino, antes de 2018, teria ocorrido entre 1997 e 1998, durante o ciclo de paralisações, por atraso nos
pagamentos da remuneração, perfazendo aproximadamente 20 anos.
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feminina em 2019. O Gráfico 1 apresenta, justamente, essa distribuição anual das vítimas policiais
em razão do sexo.
Na amostra analisada, dos 15 eventos, 14 deles ocorreram com policiais de folga ou inativos,
tendo como o locus diferente do local de trabalho. Em apenas um caso, justamente de uma policial
feminina, no ano de 2019, voltou-se a registrar ocorrência de autoflagelo, no local de trabalho, por
policial da ativa, estando em serviço5.

3.2. Caracterização sociodemográfica
Nesta seção, serão descritos os eventos a partir de certas condições das vítimas policiais: sexo,
idade e escolaridade.
Quanto ao sexo das vítimas policiais: em onze (n = 11) eventos (73,3%) vieram a óbito policiais do sexo masculino e nos 4 demais (26,7%), policiais femininas, como pode ser visto na Tabela 2.

Tabela 2 - Policiais militares alagoanos(as) vítimas de morte autoprovocada – suicídios, por sexo (2012-2019)

Sexo
Masculino
Feminino
Total

Número de óbitos
de policiais militares
11
4
15

%
73,3%
26,7%
100%

Fonte: CAS/PMAL.

Estudos publicados nacional e internacionalmente apontam que a taxa de mortalidade por
suicídio é maior entre os homens. (LOVISI, et al., 2009; BERTOLOTE, 2010; BOTEGA, 2010).
Alguns fatores que explicam a maior prevalência de suicídio nos homens são: o uso de métodos mais
letais, maior prevalência de alcoolismo, crenças religiosas enfraquecidas e uma maior dificuldade em
procurar ajuda para conflitos psíquicos. (LOVISI, et al., 2009). Além disso, o efetivo policial militar
é predominantemente do sexo masculino, atualmente representando cerca de 90% do efetivo total,
o que torna ainda mais importante os números de suicídios de policiais femininas nos últimos anos.
Segundo dados Diretoria de Pessoal da PMAL (responsável pelos processos de Recursos Humanos
e Gestão de Pessoas), o efetivo de sexo feminino corresponde a pouco mais de 10% do efetivo total,
enquanto, as ocorrências dos últimos dois anos (2018 e 2019) foram capazes de tornar os eventos com
este público uma representatividade de 26,6% dos fatos. Se for considerado apenas os registros do
último biênio, as mulheres policiais correspondem a 57% (n = 4) dos sete (n = 7) eventos.
Quanto à idade das vítimas policiais: Na amostra analisada, foi observada idade máxima de
56 anos, idade mínima de 28 anos, perfazendo uma média geral, para as 15 vítimas policiais militares:
41,8 anos de idade, conforme Tabela 3. Na diferenciação, entre aquelas vítimas policiais, em ativi5
No banco de dados do CAS/PMAL há registro de um suicídio em serviço e no local de trabalho no ano de 2009.
Entretanto, dados anteriores a 2012 não puderem ser convalidados com dados oficiais e foram excluídos desta amostra.
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dade e aposentadas, observou-se que os policiais da ativa (estando de folga ou em serviço), a idade
mínima foi de 28 anos, a máxima de 48 e a média de 39,2. Entre as três (n = 3) vítimas já aposentadas,
o mais velho tinha 56 anos e o mais novo 50, perfazendo uma média de 54 anos.
Tabela 3 – Cálculo da idade dos policiais militares alagoanos(as) vítimas de morte autoprovocada – suicídios, por sexo e
situação laboral (2012-2019)

Cálculo da
Idade

Geral

Máxima
Média
Mínimo

56
41,8
28

Sexo
Situação
M
F
Ativo Inativo
56
36
48
56
45,9 30,5 39,2
54,0
29
28
28
50

Fonte: CAS/PMAL

Gráfico 2 – Cálculo da idade das vítimas policiais militares alagoanos(as) por morte autoprovocada – suicídios, por sexo
e situação laboral (2012-2019)

Elaborado pelos Autores com dados do CAS/PMAL

Observando, portanto, a distribuição desses dados mediante a disposição do Gráfico 2, é
possível observar que entre o grupo de policiais militares femininas, a incidência de suicídio ocorreu
numa faixa etária consideravelmente menor. É possível supor, ainda, que o maior risco do cometimento de suicídio entre os inativos se dá nos primeiros anos de adaptação a nova condição ocupacional.
Para um melhor entendimento a dinâmica do fenômeno do suicídio entre os policiais militares alagoanos, coube uma apresentação dos dados por distribuição de faixa etária, na qual se possa
verificar a concentração ou não, em quantidades de vítimas em alguma fase específica da vida do
profissional, como se vê no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Distribuição das vítimas policiais militares alagoanos(as) por morte autoprovocada – suicídios, por idade
(2012-2019)

Elaborado pelos Autores com dados do CAS/PMAL

Considerando, portanto, a distribuição por idade cruzando com a quantidade de vítimas, é
possível inferir que existem dois momentos de risco mais acentuado, os quais juntos somam 2/3 dos
casos:
1) Antes dos 30 anos, tendo ocorridos 4 casos (26,6% do total) e
2) Entre os 46 e 50 anos de idade, concentrando 6 casos (40% do total).

As vítimas mais jovens (considerando de 28 a 36 anos, perfazem 6 policiais) são justamente
as vítimas com maior escolaridade (todos com Ensino Superior completo ou incompleto), que ocorreram há menos tempo (todos de 2018 e 2019, com uma exceção de 2015), e concentram a condição do
sexo feminino (100% das mulheres estão nesse grupo). Este grupo das vítimas mais jovens também
concentra todas aquelas das quais se tem histórico de tentativas de suicídio, anteriores ao evento fatal,
confirmadas.

Quanto à escolaridade das vítimas policiais: sete (n = 7) haviam ingressado no ou concluído o Ensino Superior, representando 46,7% das vítimas policiais. Seis policiais (n = 6), o que representa 40% da amostra, tinham terminado ou, ao menos, iniciado o Ensino Médio. Enquanto dois (n =
2) deles não haviam ingressado no Ensino Médio, tendo apenas o Ensino Fundamental completo ou
incompleto, o que corresponde a 13,3%.
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Tabela 4 – Policiais militares alagoanos(as) vítimas de morte autoprovocada – suicídios, por escolaridade (2012-2019)

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Total
Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Geral
Valores absolutos
1
1
4
2
3
4
15
Subtotal
2
6
7
%
100,0%
13,3%
40%
46,7%
Fonte: CAS/PMAL

Era previsível que as escolaridades mais baixas estivessem associadas a eventos mais antigos
no tempo, considerando que o efetivo como um todo foi submetido a processos de desenvolvimento e
capacitação para adequação a nova legislação, quer seja no ato do ingresso ou na promoção que exige
certa escolaridade para tal. Mas outras considerações podem ser feitas através da correlação simples
entre a escolaridade e demais variáveis.
Primeiramente é pertinente apontar que, 100% das policiais femininas que cometeram o autoflagelo tinham ingressado ou concluído o Ensino Superior. O grupo de maior escolaridade, delimitado pelos que cursavam, tinham concluído ou deixado o Ensino Superior inacabado concentram os
eventos mais recentes. A média de idade para esses circunscritos no contexto do Ensino Superior é
de 34,3 anos e a média de tempo de serviço de 10,3 anos. Já agrupando as vítimas que estão entre o
Fundamental incompleto e o Médio completo, a média de idade é de 43,7 anos e, do tempo de serviço,
23,1 anos.
O que nos remete a perfis diferentes: o primeiro perfil é daquele que ao ingressar no Ensino
Superior parece ter dificuldades quanto ao processo de adaptação à cultura institucional e falta de
perspectiva quanto ao uso de seu conhecimento especializado dentro da corporação, gerando um sentimento de sub utilização e frustração. Esse primeiro perfil concentra os casos mais recentes, 100% (n
= 4) dos que envolveram soldados, contém o único oficial da amostra (associado ao perfil do policial
vítima em condição de inatividade) e só começa a ocorrer a partir de 2015 e tem o maior número de
ocorrências em 2018 e 2019.
O segundo perfil, quanto à escolaridade, é de um policial, pretensamente já adaptado à vida na
caserna e/ou da atividade policial de campo, com mais de 20 anos de serviço (condição que caracteriza 100% do perfil, o menor tempo de serviço é de 21 anos). Das cinco (n = 5) vítimas da graduação
de cabo, quatro (n = 4) delas estão nesse perfil (80%). O segundo perfil parecia tender a não ter mais
casos atuais, até que em 2019 voltou a apresentar uma vítima, o que faz com que seja necessário dirigir a atenção da prevenção aos dois grupos, tanto dos mais jovens com maior escolaridade e menor
tempo de serviço e os mais velhos com menor escolaridade e maior tempo na Corporação.

3.3. Contexto laboral
Seguem algumas explorações dos dados quanto ao contexto da ocupação profissional das vítimas: seu tempo de serviço, posição na hierarquia, situação em que estavam por ocasião do evento.
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Quanto à situação laboral, no momento do óbito: Conforme pode ser visto na Tabela 5,
nesta amostra de eventos, 12 policiais eram do quadro de profissionais ativos e majoritariamente estavam de folga no momento do fato (11 contra 1). Apenas uma policial cometeu o autoflagelo no local
de trabalho e/ou estando em serviço. Os outros três (n = 3) eventos envolveram policiais na condição
da inatividade, dois (n = 2) da reserva remunerada e outro (n = 1) reformado. Portanto, a amostra
analisada traz 80% das vítimas policiais tendo provocado sua própria morte, estando em atividade e
20% em condição e inatividade (aposentados).

Tabela 5 - Policiais militares alagoanos(as) vítimas de morte autoprovocada – suicídios, por situação laboral (2012-2019)

Situação
Ativo
Em Serviço
De Folga
Inativo
Reserva
Reforma
Total Geral

Número de
eventos
12
01
11
3
2
1
15

%
80%
20%
100,0%

Fonte: CAS/PMAL

Quanto à posição hierárquica: nota-se a presença de apenas um oficial nesta amostra, do
posto de major, o qual se encontrava na condição de inatividade. A classificação do número de vítimas
quanto à hierarquia pode ser observada na Tabela 6.
Tabela 6 - Policiais militares alagoanos(as) vítimas de morte autoprovocada – suicídios, por posição hierárquica (2012-2019)

Posto/Graduação

Número de
eventos

%

Cabo
Soldado
Sargento
Sub Tenente
Oficial
Total Geral

6
4
3
1
1
15

40%
26,6%
20%
6,7%
6,7%
100,0%

Fonte: CAS/PMAL

Entre as praças que são 93,3% (n = 14) da amostra analisada, o nível hierárquico mais afetado foi o de cabo, com seis casos (n = 6), representando essa graduação sozinha, 40% das vítimas. O
suicídio de soldados apresentou-se como um fenômeno mais recente e totalizou quatro eventos (n =
4). Juntos os dois níveis da base da cadeia hierárquica, somam dez (n = 10) casos o que representa
2/3 (66,6%) das vítimas policiais. É possível, portanto, ponderar que os fatores estressantes possam
ser mais intensos na base da pirâmide hierárquica. Nos demais níveis, há três (n = 3) sargentos (20%)
e um (n = 1) subtenente.
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Quanto ao tempo de serviço: ao fazer os cálculos de tempo de serviço, chegou-se ao número
da média de quanto tempo as vítimas estavam nas fileiras da Corporação quando faleceram: 16,5 anos
de serviço. Para tanto cabe salientar, as observações feitas nas notas metodológicas, quanto ao recruta
com menos de 1 ano de serviço, para os quais foi contabilizado “zero” e os inativos do sexo masculino, para os quais foi contabilizado o tempo de 35 anos. Assim sendo, o tempo de serviço de maior
valor é 35 anos, mas entre os da ativa aquele com mais tempo de vínculo, tinha 28 anos de serviço.
O policial vitimado com menor tempo de serviço era recém-formado; excetuando-se esse registro o
tempo de serviço mínimo é de 5 anos.
Ao considerar, o espectro completo dos registros e agrupá-los em faixas de tempo de serviço,
com intervalos de classe de 5 anos, como se vê na Tabela 7, é possível perceber que a maior parte
dos eventos se concentram na condição da vítima com tempo de serviço superior a 20 anos, correspondendo a 60% dos casos.
Tabela 7 - Policiais militares alagoanos(as) vítimas de morte autoprovocada – suicídios, por faixa de tempo de serviço
(2012-2019)

Faixa de tempo de serviço

Número de
eventos

%

1
3
1
1
4
2
3
15

6,7%
20%
6,7%
6,7%
26,6%
13,3%
20%
100,0%

0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
acima de 30
Total Geral

Grupo

40%

60%

Fonte: CAS/PMAL

Entretanto, considerando a mudança do perfil dos suicídios na PMAL nos últimos anos, foi feito um
estudo detalhado, tendo como linha divisória o ano de 2017 (até 2017 e depois de 2017). Nesse estudo
pormenorizado, diagramado na Tabela 8, foi possível verificar que após 2017, o perfil das vítimas em
relação à idade e ao tempo de serviço é razoavelmente diferente do perfil do período anterior.
Tabela 8 - Policiais militares alagoanos(as) vítimas de morte autoprovocada – suicídios, por faixa de tempo de serviço
(2012-2019)

Todas as vítimas policiais

Período
2012 – 2017
2018 – 2019
Diferença absoluta
Diferença relativa

Somente da Ativa

Média de
Idade

Média do tempo de serviço

Média de
Idade

Média do tempo de serviço

45,62
37,42
-8,2
-18,0%

21
14,42
-6,58
-31,3%

43,16
34,33
-8,83
-20,5%

21
11
-10
-47,6%

Elaborado pelos Autores com dados do CAS/PMAL
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No último biênio, os registros foram de policiais 8 anos mais novos em média e com 6,5 anos
a menos de serviço em comparação ao grupo de vítimas falecidas entre 2012 e 2017. O que representou uma queda de 18% na faixa etária e 31,3% no tempo de serviço. Se retirarmos os policiais
inativos dessa conta, a queda é ainda mais acentuada: seria de 20,5% e 47,6%, respectivamente para
idade e tempo de serviço, chegando a terem policiais com até 10 anos a menos em seu vínculo com
a Corporação em média.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo quanto às características sociodemográficas e laborais das mortes autoprovocadas
de policiais militares de Alagoas nos últimos oito anos possibilita a definição de três perfis distintos,
sendo dois entre os policiais da ativa e um perfil daquele que segue para inatividade.
Entre os policiais da ativa, o primeiro perfil fala de um grupo composto preponderantemente
por pessoas mais jovens, entre as quais estão as mulheres, com maior escolaridade e menor tempo de
serviço. O segundo grupo seria de pessoas mais velhas, com mais tempo de serviço e menor escolaridade. O primeiro perfil tende a ser a característica do quantitativo mais recente, o segundo perfil era
a caracterização predominante até 2016, porém continua ocorrendo.
O terceiro perfil é caracterizado por policial do sexo masculino, que tem alguns anos de inatividade e ainda não ultrapassou os 57 anos de idade. Esse caracterização tem surgido nos últimos três anos.
A partir da delimitação destes perfis e considerando a representação de cada grupo na totalidade dos suicídios na série histórica analisada, é possível definir dois grupos vulneráveis que precisam
de ações diferenciadas e urgentes: os policiais recrutas, jovens e com maior escolaridade e as mulheres.
Para os recrutas, as ações de prevenção devem incluir intervenção desde o curso de formação,
na tentativa de facilitar a adaptação à cultura militar e aproveitar as potencialidades e conhecimentos
prévios, trabalhando as capacidades de resiliência, habilidades sociais e resolução de problemas, além
de facilitar o acesso à assistência psicossocial.
Quanto às policiais femininas, foi possível perceber uma tendência de histórico de fatores
predisponentes, como transtornos psiquiátricos, o que indica a necessidade de oferecimento de mais
espaços de acolhimento e escuta, identificando os fatores que potencializam o sofrimento da mulher
militar, descontruindo estereótipos e permitindo a construção de saídas mais saudáveis diante dos
dilemas cotidianos.
O sucesso da prevenção ao suicídio dentro da corporação militar depende ainda de um esforço
coletivo, na perspectiva de prevenção universal, no sentido de transformar a cultura organizacional,
através do reconhecimento do sofrimento psíquico. Desta forma, seria possível diminuir as resistências dos policiais militares em procurar ajuda e reconhecer como legítimo o próprio sofrimento
emocional.
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CAPÍTULO 6
O PROJETO “UMA NOVA HISTÓRIA” COMO
INSTRUMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO À
POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS PARA REDUÇÃO DA
CRIMINALIDADE NO ESTADO DE ALAGOAS

GUSTAVO LIMA SILVA MAIA 1
CLÍSTENES OLIVEIRA DE OMENA 2

Diante dessa constatação, questiona-se:
de que maneira o projeto “Uma Nova História”
da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (SERIS) poderá contribuir junto à Polícia

1 INTRODUÇÃO

Militar de Alagoas como ferramenta para redução dos índices de criminalidade no Estado? Atualmente, um dos temas mais importantes para a

O Estado de Alagoas vem há anos sofren- sociedade é a questão da insegurança pública que
do com altos índices de criminalidade, sendo a atinge todo o âmbito nacional. Nesse contexto,
questão da segurança pública o “calcanhar de dados estatísticos da Secretaria de Segurança PúAquiles” para os governantes. Embora as esta- blica (SSP) do Estado de Alagoas demonstram
tísticas atuais apresentem dados que representam
uma melhora significativa nesse aspecto, os cidadãos precisam contribuir sempre e cada vez mais
para a redução da criminalidade em parceria com
o Estado.

uma efetiva redução dos índices de criminalidade
no Estado, apesar dos expressivos indicativos de
que as deficiências no controle do sistema penitenciário brasileiro e a ausência e/ou ineficiência
de políticas públicas contribuem, consideravel-

Nesse trilhar, conforme preceitua o art. mente, para o aumento da criminalidade na so144 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, ciedade.
1988), a segurança pública é dever do Estado e
Nesse diapasão, o estudo e a reflexão
obrigação de todos. Verifica-se que há falha nas
políticas de ressocialização do sistema prisional, sobre a implementação de políticas públicas

o que pode contribuir para a reincidência crimi- de ressocialização no sistema prisional surgem
nal ou prática de novos crimes pelos reeducandos como uma contribuição para a redução da crimiem regime semiaberto e aberto. Dessa forma, há nalidade, considerando que tais medidas geram
um problema para a redução concreta dos índices oportunidades de trabalho para os reeducandos,
de criminalidade no Estado de Alagoas.

principalmente do regime semiaberto e aberto,

1
Tenente-Coronel do quadro de oficiais combatentes da PMAL. Bacharel em Direito pela Faculdade Cruzeiro do
Sul. Aluno do Curso Superior de Polícia, e-mail: maia1011@outlook.com.
2
Clístenes Oliveira de Omena, Coronel da Reserva Remunerada da PMAL.
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colaborando, sobremaneira, para uma mudança de comportamento e desestimulando, assim, o ciclo
vicioso da reincidência na prática delituosa.
Depreende-se, portanto, que o sistema prisional ao proporcionar aos reeducandos ferramentas
que possibilitem serem inseridos no mercado de trabalho, e consequentemente na sociedade, e que o
esforço do seu trabalho digno auxilia em sua manutenção e a de sua família, indubitavelmente, contribui com tais ações para que a criminalidade seja mitigada no seio da sociedade, proporcionando,
assim, a sensação de segurança.
Destaca-se que o Estado de Alagoas apresenta índices cada vez menores de delitos, em comparação a períodos anteriores, fruto de várias políticas públicas do governo estadual, principalmente
na área de segurança pública e ressocialização de apenados, que buscam um trabalho integrado para
o alcance da redução desses números.
Nesse contexto, este artigo tem o objetivo de analisar como o projeto “Uma Nova História”
da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social em conjunto com a Polícia Militar contribui para
a redução da criminalidade em Alagoas.
Como metodologia para essa análise, optou-se por uma abordagem qualitativa sobre os resultados que o projeto “Uma Nova História” vem alcançando no contexto da ressocialização do reeducando no Estado de Alagoas, tendo como fundamentação teórica um levantamento bibliográfico
e documental de publicações inerentes ao tema, especialmente, da legislação que trata da execução
penal no Brasil, da organização básica da Policia Militar de Alagoas, bem como dados estatísticos
expedidos pela SSP e SERIS. Aos reeducandos que trabalham nos órgãos parceiros do projeto foi
aplicado questionário fechado visando auferir o nível de eficiência e eficácia alcançado pelo projeto
criado pela SERIS.

2 LEI DE EXECUÇÕES PENAIS

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais (LEP) apresenta ferramentas que conduzem à ressocialização do indivíduo infrator da norma penal que é condenado e passa a
cumprir pena nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Com base nesse dispositivo legal, no que
tange aos direitos do preso, como trabalho e ensino profissionalizante, a SERIS elabora e implanta diversas ações por meio de projetos que oportunizam ao reeducando a possibilidade de ressocialização,
visando o retorno ao convívio em sociedade após cumprimento da pena.
Assim, o artigo 1º da LEP indica o objetivo proposto ao indivíduo que praticou um delito, in
versus: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” (BRASIL,
1988).
No mesmo trilhar, observa-se que o artigo 28 da LEP, ao mencionar: “O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”
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(BRASIL, 1984), trata exatamente do direito do apenado em poder ter sua ressocialização, também,
por meio do trabalho e, assim, ter a oportunidade de retorno ao meio social sem mais infringir a norma
penal (PACCI, 2015).
O trabalho é, além de outros vetores importantes, um dos principais meios para auxiliar na
reeducação social do apenado (SOARES, 2015), porém vislumbra-se que a ressocialização do indivíduo para retorno à sociedade não é tarefa somente da SERIS, logo são necessárias parcerias com
os demais órgãos estaduais e da própria sociedade, pois se trata de um assunto de alta complexidade
dentro do contexto do indivíduo que almeja rever seu erro e, principalmente, da sociedade que tanto
sofre com os altos índices de criminalidade.

3 DECRETO ESTADUAL REGULAMENTADOR DO SISTEMA PRISIONAL ALAGOANO

O governo de Alagoas publicou o Decreto nº 38.295 de 14 de fevereiro de 2000, no qual
dispõe sobre o regulamento do Sistema Prisional do Estado de Alagoas, em que trata dos direitos e
deveres dos reeducandos.
Nessa perspectiva, em função do tema em análise, trata-se objetivamente neste tópico sobre
alguns direitos dos presos constantes no artigo 68 da referida norma, com destaque para os seguintes:
Art. 68 – são direitos básicos dos presos:
[...]
VII – instrução escolar básica, cívica, profissionalizante, complementadas pelas atividades
socioeducativas e culturais, integradas às ações de segurança e disciplina;
VIII – participar do processo educativo de formação para o trabalho produtivo, que envolva
hábito e demanda do mercado externo;
IX – executar trabalho remunerado, segundo sua aptidão ou aquele que exercia antes da prisão, desde que cabível na unidade prisional, seja por questão de segurança ou pelos limites
da administração;
[...]
XI – possibilidade de trabalho particular em horas livres, a critério da diretoria da unidade;
XII – laborterapia, conforme suas aptidões e condições psíquicas e físicas;
[...] (ALAGOAS, 2000)

Observa-se, nos incisos acima citados, que compete ao Estado adotar medidas para que o preso tenha a oportunidade de se ressocializar através das ferramentas educação e trabalho.
Sendo assim, a SERIS, órgão responsável pela custódia dos presos, deve adotar medidas para
o cumprimento de ações que correspondam ao atendimento desses direitos dos apenados, sabendo
que irá possibilitar, na maioria das vezes, uma mudança de comportamento e postura dos reeducandos
face às atitudes que os levaram a uma condenação penal e, consequentemente, à perda total ou parcial
de sua liberdade de ir e vir, direito fundamental e tão importante para o ser humano.
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Nesse contexto, a SERIS, mediante os setores da Gerência de Educação, Produção e Laborterapia (GEPL), juntamente com o Setor de Reintegração Social, desenvolve, implanta e executa
diversos projetos voltados para a ressocialização do reeducando, seguindo a orientação dos governos
federal e estadual em promover a formação básica e profissionalizante dos apenados.

4 LEI DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS

Devido à mudança nos quadros da PMAL descritos em sua Lei de Organização Básica (LOB)
– Lei nº 6.399 de 15 de agosto de 2003 - atualmente constituídos por oficiais e praças combatentes, da
área de saúde e especialistas (músicos) (ALAGOAS, 2003), constata-se que a corporação não possui
mais militares para atividades, em seus quartéis, na área de limpeza, manutenção e conservação de
suas estruturas físicas.
Partindo da necessidade da manutenção, menciona-se o que prevê o artigo 34 da referida lei:
“A logística para a Corporação está vinculada aos assuntos pertinentes à saúde, à provisão de suprimentos, manutenção, construção e melhoria dos aquartelamentos, transporte e outros serviços para a
Organização” (ALAGOAS, 2003, p.10), bem como o artigo 17, inciso II e suas alíneas que trata dos
quadros de Qualificações Policiais Militares Particulares (QPMP) atuais da PMAL, in verbis:
Art. 17. O efetivo da Polícia Militar está distribuído dentro da estrutura organizacional, nos
seguintes quadros:
II – Quadro de Praças:
a) Quadro Provisório - constituído de praças especiais:
1) Aspirantes a Oficial;
2) Cadetes.
b) Quadro Permanente - constituído das seguintes Qualificações Policiais Militares Particulares (QPMP):
1) QPMP/0 - Combatente;
2) QPMP/1 - Auxiliar de Saúde;
3) QPMP/2 – Músico (ALAGOAS, 2003).

Tais questões robustecem a necessidade de uma contratação de mão de obra específica, mediante parceria com a SERIS, para que a PMAL não utilize policiais para essa atividade meio, em
razão de dois motivos básicos, que serão argumentados após o quadro abaixo:
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Quadro 1: Comparativo de salários

CARGO
Soldado
Ascensorista
Auxiliar administrativo/ Copeira/Office-boy
Auxiliar de cozinha/padaria/Recepcionista
Auxiliar de portaria
Carpinteiro/Encanador/Jardineiro/Pedreiro
Eletricista/ Pintor/Técnico em refrigeração
Motorista/Motoboy
Servente de obras/Serviços gerais

ÓRGÃO

VALOR MÍNIMO

PMAL
Convênio/SERIS

VALOR MÁXIMO

R$ 4.047,68 (valor único)
R$ 1.080,00

R$ 1.100,00

R$ 1.080,00

R$ 1.550,00

R$ 1.080,00

R$ 1.200,00

R$ 1.080,00

R$ 1.500,00

R$ 1.080,00

R$ 1.550,00

R$ 1.080,00

R$ 1.836,20

Convênio/SERIS

R$ 1.080,00

R$ 1.300,00

Convênio/SERIS

R$ 1.080,00

R$ 1.550,00

Convênio/SERIS
Convênio/SERIS
Convênio/SERIS
Convênio/SERIS
Convênio/SERIS

Fonte: Dados da DF/PMAL e SERIS (2019).

Verifica-se que, para essas atividades, o salário pago ao militar de menor graduação, o soldado
PM, é muito superior ao que seria despendido pela corporação na contratação de mão de obra específica através do projeto “Uma Nova História” da SERIS. Ademais, constata-se o desvio de função, no
sentido de que as atividades de limpeza, manutenção e conservação não fazem mais parte do contexto
legal de atribuições de nenhum quadro atual previsto na LOB.
Observa-se que a PMAL excluiu dos seus quadros as qualificações, anteriormente existentes,
que tinham como atribuições a manutenção e conservação das instalações dos quartéis, porém não
foram providenciados mecanismos para suprir essa lacuna, ficando provavelmente prejudicada essa
atividade na corporação.
Diante de tal constatação, a inserção de reeducandos (previamente selecionados) seria uma
opção viável em atividades de limpeza e conservação predial, além de ser um meio para evitar desvio
de função do Policial Militar.

5 SETOR DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA SERIS/AL

Com a criação do setor de Reintegração Social na SERIS em 2011, através da Lei Delegada n°
44, foram implementadas pela referida secretaria ações de inclusão social através do trabalho e estudo
para os reeducandos que progridem no cumprimento de pena do regime fechado para o semiaberto e
deste para o aberto.
O referido setor faz um trabalho importantíssimo junto a esses reeducandos que progridem de
regime. Inicialmente, os apenados são recebidos pela equipe psicossocial para levantamento de informações de sua condição social, verificando os aspectos inerentes à possibilidade de poderem prover
seu sustento e de sua família, bem como questões de encaminhamento para cursos profissionalizantes,
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visando à inserção no mercado de trabalho e em alguns convênios estabelecidos pela SERIS com
órgãos públicos e empresas privadas.
Ressaltamos ainda que, com o passar dos anos e o apoio governamental, houve um acréscimo significativo das vagas de trabalho disponibilizadas através desses convênios, possibilitando a
garantia mais ampla de uma política pública de ressocialização dos apenados, cumprindo um papel
relevante nesse contexto social, principalmente em razão do estigma na vida do cidadão que, ao ser
condenado por cometimento de um delito, torna-se um reeducando e necessita, em determinado momento, retornar à sociedade e retomar o rumo de sua vida interrompida com a perda de sua liberdade.

6 POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA REEDUCANDOS

Os diversos conceitos básicos sobre políticas públicas compreendem um conjunto de
programas, ações e atividades em [sic] que o Estado desenvolve com a participação de órgãos públicos de forma direta ou indireta, no atendimento à coletividade ou difusamente ao cidadão, garantindo-lhes [sic] o pleno exercício de direitos aos diversos grupos sociais, culturais, étnico ou econômico,
nas mais variadas áreas, tais como: saúde, educação, cultura, segurança, dentre outras (GIANEZINI
et al., 2017).
A criação de políticas públicas se insere como meio para garantia dos direitos sociais, em que
o Estado e a sociedade civil tornam-se imprescindíveis para o implemento, desenvolvimento e planejamento eficaz das ações a serem empregadas. Ressalta-se que, para que haja cidadania, não cabem
ações meramente assistencialistas. Nesse contexto, tem-se que as políticas públicas se constituem
como:
[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para
as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado.
São, nesse caso, explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas,
linhas de financiamento), orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos
públicos. Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as intervenções e declarações de
vontade e as ações desenvolvidas (GIANEZINI et al., 2017, p. 1071).

Assim, baseando-se na temática deste trabalho, constata-se que o Estado cumpre sua função
social ao buscar firmar convênios e parcerias que insiram os reeducandos em postos de trabalhos,
sendo também uma expressão de respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6.1 Programas de melhorias dos níveis educacionais e profissionais dos reeducandos no Estado
de Alagoas
Destacam-se abaixo dados quantitativos de reeducandos que tiveram acesso a cursos e projetos ofertados pela Gerência de Educação, Produção e Laborterapia da SERIS, com o objetivo de
auxiliar no processo de ressocialização de apenados dos regimes aberto, semiaberto e fechado. Os
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reeducandos integrantes do projeto “Uma Nova História” são atendidos pelas ações de gestão em
educação, como uma exigência necessária para sua qualificação profissional, o que lhes proporciona
a garantia de poder ocupar uma vaga em um dos convênios para o exercício das funções constantes
no quadro 1 do presente trabalho.
No quadro abaixo estão descritos os cursos disponibilizados no período de 2017 a 2019, visando atender às políticas públicas de ressocialização na SERIS, inerentes à área de educação e laborterapia:

Quadro 2: Cursos de educação básica, fundamental, superior e profissionalizantes

CURSOS E PROJETOS OFERTADOS

QUANTITATIVO
ALCANÇADO

ENSINO BÁSICO EJA/PPL (Educação de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas
da Liberdade)
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL/PPL (Pessoas Privadas da Liberdade)
ENEM/PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas da Liberdade)
SUPLETIVO/PPL (Exames Certificadores para Pessoas Privadas da Liberdade)
ENCCEJA/PPL (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos para Pessoas Privadas da Liberdade)
ENSINO SUPERIOR EAD/PPL (Educação à Distância para Pessoas Privadas da
Liberdade)
LÊBERDADE/PPL (Projeto de remição da pena pelo estudo, através da leitura)
REEDUCANDOS INSERIDOS NO TRABALHO/UNIDADES PRISIONAIS/PPL
TOTAL

1.288
747
595
325
1.237
108
683
746
5.729

Fonte: Dados do Setor de Estatística/SERIS/AL (2019).

No contexto atual da SERIS, observa-se, pelos dados apresentados, que o referido órgão,
seguindo o que preconizam as políticas públicas, implementou programas na área de educação, mediante ações que visam proporcionar aos reeducandos, sob custódia e responsabilidade da referida
pasta estadual no regime fechado, bem como aos do regime aberto e semiaberto, a possibilidade de
alfabetização e crescimento dos níveis de escolaridade e formação profissional.
A oferta de ensino ao apenado tem por finalidade qualificar o indivíduo para que ele possua
um ofício que possa ser meio de sustento ao adquirir a liberdade, haja vista a maioria dos aprisionados
não possuírem o ensino fundamental completo e a formação educacional ser um dos requisitos nas
seleções para emprego (BITENCOURT, 2011). Similar ao que ocorre com o trabalho, também foi
criada a remissão por estudo, prevista no art. 126, parágrafo 1º, inciso I, da LEP.
Na área de qualificação profissional, a SERIS tem diversos parceiros que são fundamentais
para a implementação e execução dessas políticas públicas, contando atualmente com os seguintes:
Instituto Mundo Melhor, Senar, Senai, Senac, Saber Ser, Seduc/Pronatec, Telesil-Engenharia.
O acesso ao trabalho na prisão, além de ser um meio ressocializador, evita o ócio, interfere
positivamente na mudança de comportamento do indivíduo, permite ao recluso fazer jus a uma quanDIMENSÕES PRESTACIONAIS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
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tia em dinheiro que contribuirá para a sobrevivência de sua família e de suas necessidades, além da
oportunidade de o apenado ter um ofício para viver de forma digna quando estiver em liberdade.
O trabalho prisional é um meio de remissão de pena previsto no art. 126, parágrafo 1º, inciso
II, ao definir que, a cada três dias de trabalho, um será descontado. Além dos benefícios ao preso,
o trabalho permite o ressarcimento ao Estado pelas despesas sucedidas com a condenação. Logo, é
favorável a ambos.
O trabalho desperta no indivíduo diversos efeitos positivos e edificantes para sua conduta,
como afirma Kuehne (2013, p. 32):
O trabalho, sem dúvida, além de outros tantos fatores apresenta um instrumento de relevante
importância para o objetivo maior da Lei de Execução Penal, que é devolver a [sic] Sociedade uma pessoa em condições de ser útil. É lamentável ver e saber que estamos no campo
eminentemente pragmático, haja vista que as unidades da federação não têm aproveitado o
potencial da mão de obra que os cárceres disponibilizam.

O trabalho é um direito social para todos os cidadãos, previsto na Constituição Federal em seu
art. 6º. Da mesma forma, esse direito se estende ao aprisionado conforme a LEP em seu artigo 41,
inciso II, que define o trabalho como direito do preso.
Enfim, torna-se imprescindível a adoção de políticas públicas que possam oferecer meios para
a execução penal, priorizando a ressocialização do indivíduo. A ausência dessas políticas surte efeito
negativo dentro e fora das prisões.

6.2 Breve histórico do projeto “Uma Nova História”

A SERIS cumpre uma política de ressocialização e promoção para a inclusão social dos reeducandos sob sua responsabilidade, mesmo após não estarem mais sob sua custódia no regime fechado,
ao progredirem para o semiaberto e aberto.
Nesse sentido, o projeto “Uma Nova História” tem por objetivo geral:
Reintegrar à sociedade de forma educativa, produtiva e harmônica, os reeducandos em cumprimento de pena nos regimes semiaberto ou aberto em atividades que lhes proporcionem
inclusão social, quebra de preconceitos e paradigmas, qualificação, profissionalização, socialização e renda, além de beneficiar a sociedade através dos serviços prestados pelos reeducandos, bem como auxiliar projetos e ações governamentais em prol da sociedade em todo o
Estado (ALAGOAS, 2018, s/p).

Destarte, os objetivos específicos do projeto são os seguintes:
•
•
•
•
•

Transformar vidas através do trabalho digno e remunerado;
Restaurar e recuperar espaços públicos com mão de obra carcerária;
Despertar potencialidades laborais nos reeducandos;
Conquistar o respeito e a cidadania de forma harmoniosa e pacífica;
Afastar os reeducandos da criminalidade através do trabalho;
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•
•

Despertar a confiança e o respeito da sociedade em prol dos reeducandos;
Transformar as histórias de vida dos envolvidos no projeto: reeducandos, familiares e
sociedade;
• Acompanhar o desenvolvimento profissional dos reeducandos através da equipe multidisciplinar;
• Fiscalizar a assiduidade, pontualidade, compromisso, responsabilidade do reeducando
no local de trabalho através de fiscais (agentes penitenciários);
Realizar palestras motivacionais, reuniões psicossociais, e outras atividades que desenvolvam a autocrítica e o compromisso com o trabalho;
[...] (ALAGOAS, 2018).

Destaca-se que, desde 2017, a SERIS tem encaminhado reeducandos do regime semiaberto e
aberto para trabalhos em diversos setores na própria secretaria e para alguns parceiros conveniados.
Somente naquele ano foram 631 reeducandos alocados.
Destarte, em razão da grande procura dos reeducandos em busca de participarem dos convênios, e devido às dificuldades no orçamento da SERIS, no ano de 2018 foi analisada a possibilidade
de uma parceria federal, tendo sido apresentado o referido projeto ao Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN), órgão integrante do Ministério da Justiça.
Ressalta-se que, embora tenha sido lançado formalmente em maio de 2018 pela SERIS, antes
mesmo da oficialização, a referida secretaria já possuía convênios com alguns órgãos e empresas com
o objetivo de garantir vagas de trabalho para que os reeducandos do regime semiaberto ou aberto
pudessem retornar ao mercado de trabalho e ter por consequência uma renda para sustento próprio e
de sua família.
Nesse trilhar, observando a necessidade de um atendimento mais abrangente dessas ações
de ressocialização para os reeducandos, foi elaborado o projeto “Uma Nova História” que teve por
base esses convênios, porém, com um diferencial que traria uma abrangência maior no alcance social
desse programa.
Sendo assim, foram inseridos no projeto indicadores que certamente alçaram o programa a um
nível mais elevado, mediante os indicadores quantitativos com previsão de palestras motivacionais,
incremento de novas vagas de trabalho, capacitação em várias áreas profissionais e acompanhamento
psicossocial.
No prisma qualitativo, o referido projeto almeja uma mudança comportamental do reeducando, qualificação profissional, responsabilidade social, cidadania e conhecimento sobre seus direitos
e deveres na sociedade, além de tentar despertar potencialidades laborais e a autoestima a fim de
aumentar as oportunidades de emprego após o cumprimento da pena.
Com esses objetivos, a SERIS amplia a compreensão sobre o papel do Estado no processo
de ressocialização e, por fim, busca construir uma aproximação maior entre os reeducandos e a população, na perspectiva de cumprimento da sua responsabilidade social e quebra de preconceitos ao
inserir o apenado em alguns convênios que trazem benefícios diretos para a sociedade.
A implementação formal do projeto “Uma Nova História” ocorreu em 2018 quando o DEPEN
autorizou a realização de convênio com a SERIS, possibilitando o repasse de verba federal que per-
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mitiu a abrangência do referido projeto, mediante o incremento de mais reeducandos em atividades
laborais remuneradas na própria SERIS e em novos convênios. Com isso, mais reeducandos foram
inseridos, enquanto outros foram remanejados para os demais convênios.
Verifica-se, portanto, uma permanente qualificação e ressocialização com possibilidade de
renda para o reeducando, inclusive em ações governamentais viabilizando a inserção social e a quebra
de paradigmas e preconceitos.

6.3 Órgãos e empresas conveniadas junto à SERIS

A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social finalizou o ano de 2017 com 631
reeducandos em 30 convênios, progrediu para 35 em 2018, e atualmente existem 37 convênios com
784 reeducandos inseridos pelo projeto “Uma Nova História”, conforme gráfico abaixo:
Gráfico 01
Projeto Uma Nova História - Convênios/vagas/conveniados - 2017 a 2019
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Fonte: Dados do Setor de Estatística/SERIS/AL (2019).

Constata-se que este projeto proporcionou uma nova dinâmica no processo de ressocialização,
apresentando uma série de possibilidades no contexto de reintegrar o apenado à sociedade, tendo o
diferencial de utilizar ferramentas capazes de melhorar a autoestima, qualificar profissionalmente,
bem como oferecer apoio psicossocial e monitoramento necessário para a mudança de postura e comportamento do reeducando, proporcionando-lhe oportunidades de reflexão para que não cometa um
novo delito que, fatalmente, o levará novamente ao regime fechado.
A busca por parceiros que entendam a política de ressocialização para os reeducandos não
é uma tarefa fácil; em muitas situações há certa resistência devido ao medo, falta de conhecimento,
dentre outros fatores que colaboram para o aumento do estigma de não oportunizar ao reeducando,
que progrediu para o regime semiaberto ou aberto, uma vaga de trabalho no mercado formal, fomentando, às vezes, um ciclo vicioso da reincidência criminal ou prática de novo delito pelo reeducando
que não consegue uma oportunidade para sua própria manutenção e de sua família com os rendimentos de um trabalho digno e honesto.
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Ao reeducando é proporcionada a oportunidade de uma qualificação profissional na prática,
no exercício de diversas funções, tais como: ascensorista, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha,
auxiliar de padaria, auxiliar de portaria, carpinteiro, copeira, eletricista, encanador, jardineiro, motorista, pedreiro, pintor, recepcionista, servente de obras, serviços gerais, dentre outras. Destacando
que, o projeto possui convênios com diversos parceiros, entre os quais estão órgãos públicos e empresas privadas na capital e interior de Alagoas.
Enxergar a inserção de políticas públicas voltadas para pessoas com privação de liberdade é
um meio viável também para combater índices de criminalidade, principalmente de crimes que atentam contra a vida.
7 ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA SOBRE REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE EM ALAGOAS

A análise estatística feita neste artigo inerente à redução da criminalidade em Alagoas considerou apenas os CVLIs (Crimes Violentos Letais e Intencionais), por ser a vida o bem maior do ser
humano tutelado pelo Estado. Destarte, para tal finalidade, foram consultados dados estatísticos da
SSP/AL referentes ao período de 2017 a 2019, conforme o gráfico 02 a seguir:
Gráfico 02
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Fonte: Dados da SSP/AL (2019).

Constata-se uma redução constante desse tipo de delito em Alagoas no período estudado, ressaltando um registro histórico de redução em agosto de 2019.
Conforme acima demonstrado, ocorreu em Alagoas uma redução significativa de crimes contra a vida, sendo uma vitória para a sociedade, haja vista que vidas foram preservadas com esse trabalho da SSP/AL através da Polícia Militar e Polícia Civil no combate a esse tipo de delito.
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8 ESTATÍSTICA DA SERIS SOBRE PRESOS QUE REINCIDIRAM APÓS PROGREDIREM PARA OS REGIMES SEMIABERTO OU ABERTO

Ações na área de segurança pública que visam reduzir a criminalidade têm várias frentes que
precisam ser implantadas. Nesse contexto, faz-se uma análise dos programas de ressocialização, conforme descrito no tópico 5.1, que têm a educação como uma das ferramentas para a reinclusão social
do reeducando, desde a alfabetização até a formação e qualificação profissional. O projeto “Uma nova
história” se inseriu como um programa e vem apresentando dados relevantes em relação aos objetivos
esperados.
Em dezembro de 2017, a SERIS havia inserido 631 reeducandos nos convênios. As vagas
ofertadas nos convênios evoluíram em 2018 e 2019. Nesse período, houve também um acréscimo no
número de convênios firmados, atendendo a um número crescente de reeducandos.
Nesse diapasão, apontam-se no gráfico 03 dados paralelos entre reincidência ou prática de
novo delito e entrada de presos no sistema prisional:
Gráfico 03
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Fonte: Dados do Setor de Estatística/SERIS/AL (2019).

Observa-se no gráfico 03 que, nos anos de 2017, 2018 e 2019, entraram respectivamente
3.720, 3.962 e 2.804 reeducandos no sistema prisional e, entre estes respectivamente 1.107, 1.215 e
888 reeducandos, em cada ano citado, retornaram ao regime fechado do sistema prisional após cometerem novamente delito, remetendo a um percentual de reincidência ou novo delito, pelo reeducando
que havia saído do regime fechado, de 30%, 31% e 32% nos respectivos anos. Sendo assim, no triênio
acima citado, chegou-se a um total de 10.486 reeducandos que entraram no sistema prisional, gerando
uma média de 3.210 entradas de presos no período em comento, e um percentual médio de 31% de
presos reincidentes.
Ao analisar os dados da reincidência ou cometimento de novo delito pelos reeducandos que
foram atendidos no projeto “Uma Nova História”, os números reduziram vertiginosamente.
No gráfico 04 abaixo, constata-se que, em 2017, dos 631 reeducandos participantes do projeto, 46 foram desligados por terem cometido um delito, o que equivale a 7,30%; em 2018 foram 715
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atendidos e 36 desligados, equivalendo a 5%; e até o mês de outubro de 2019 foram atendidos 784
reeducandos, havendo 23 desligamentos, significando 2,90% de reincidência.
A partir desses dados, registra-se uma média de 35 reeducandos desligados no triênio em referência, o que equivale a 5% em média de reincidência ou cometimento de novo delito no período
indicado.
Gráfico 04
Projeto Uma Nova História - Reeducandos desligados dos
convênios por reincidência criminal
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Fonte: Dados do Setor de Estatística/SERIS/AL (2019).

Com os números apresentados nos gráficos 03 e 04 verifica-se, de forma consistente, que o
projeto possibilitou redução na probabilidade da reincidência ou cometimento de novo delito pelo reeducando que progride do regime fechado para o semiaberto e aberto, respectivamente, considerando
que, em relação aos apenados que não foram inseridos no projeto durante sua progressão do regime
fechado para o semiaberto e aberto, houve um índice médio de reincidência de 31%, enquanto os
atendidos nos convênios apresentaram uma média de 5% no período de 2017 a 2019.
Por meio desses dados, percebe-se que o projeto cumpre sua finalidade e demonstra sua viabilidade para o processo de ressocialização e/ou manutenção de atividades inerentes. Para fundamentar
essa constatação, destaca-se que, embora a quantidade de reeducandos nos convênios tenha aumentado no período estudado, o índice de reincidência diminuiu, conforme dados anteriormente expostos.

9 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E
DOS DADOS ESTATÍSTICOS
Para colaborar com o objetivo deste trabalho, foi aplicado questionário3 fechado aos reeducandos que trabalham nos órgãos parceiros do Projeto “Uma Nova História”, visando auferir o nível
de eficiência e eficácia alcançado pelo projeto criado pela SERIS. Junto a esses dados, faz-se um
3
Não houve aplicação do questionário fechado em todos os órgãos parceiros do projeto, principalmente nos convênios no interior do Estado, em razão do tempo exíguo para elaboração do artigo, porém foi feita uma amostragem onde
160 reeducandos responderam o questionário em 22 dos 37 convênios.
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comparativo com os dados de reincidência e prática de novo delito e com os dados de redução da
criminalidade já ilustrados neste trabalho. A seguir, o gráfico 05 ilustra que dos entrevistados, 92%
trabalhavam antes do cumprimento da pena no regime fechado, enquanto 8% alegaram que não tinham trabalho.

Gráfico 05
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Fonte: Própria (2019).

Destacamos que, entre os reeducandos que informaram possuir trabalho antes de cumprir pena
no regime fechado, 45% exerciam seu labor com carteira assinada, 42% faziam bicos e apenas 13%
tinham seu próprio negócio.
Continuando a pesquisa, verifica-se no gráfico a seguir que o número de presos que estudaram
antes de cumprir pena no regime fechado chegou a 81% dos entrevistados, enquanto os 19% restantes
não estudavam.

Gráfico 06
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Fonte: Própria (2019).

Nesse sentido, dos entrevistados que responderam ter estudado, 96% informaram ter nível básico, sendo 59% com ensino fundamental e 37% com o médio, apenas 4% possuindo o nível superior.
Um questionamento importante, feito no próximo gráfico, teve o objetivo de levantar informações sobre os reeducandos que teriam ou não uma fonte de renda para sua manutenção e a da sua
família, sem depender do projeto “Uma Nova História”, e através do gráfico 07, conclui-se que a
maioria, ou seja, 92% dependem financeiramente do projeto e somente 8% têm outra renda.
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Gráfico 07
O projeto Uma Nova História é sua única fonte de renda
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Fonte: Própria (2019).

Continuando a análise, fez-se ainda um levantamento sobre o sentimento do reeducando quanto às chances de trabalhar com carteira assinada sem que tivesse participado do projeto. Obteve-se
que 56% acreditam que não teriam nenhuma chance, seguido de 24,5% que acreditam em uma pequena chance, enquanto 10% entendem que teriam uma chance média e apenas 9,5% acreditam em
altas chances.
As informações a seguir complementam a análise anterior. Os reeducandos informaram o que
pensavam sobre a possibilidade de terem um trabalho com carteira assinada depois de terem participado do projeto em estudo, sendo que a maioria respondeu de forma otimista, ou seja, 84% entendem
que poderão trabalhar com carteira assinada, enquanto apenas 16% acham que não terão chance.
Outra indagação feita aos entrevistados foi sobre as chances de trabalhar como autônomo depois de seu período no projeto “Uma Nova História”. Nesse sentido, 31% indicaram chance média,
28% chance alta, enquanto 26% chance pequena e somente 15% acreditam que não trabalhariam de
forma autônoma após o projeto.
Um dos questionamentos mais relevantes feito aos entrevistados foi quanto à possibilidade
de eles terem novamente problemas com a justiça, ou seja, cometer uma reincidência ou novo delito.
De forma bastante satisfatória, 75% do total informaram que, mesmo sem participarem do projeto,
não existiria chance para tal conduta, porém 14% informaram ter uma alta chance, 6% média e 5%
pequena. Somando-se os percentuais dos que responderam ter algum tipo de chance de ter problemas
com a justiça novamente, chegou-se a 25% do total.
Gráfico 08
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Fonte: Própria (2019).
DIMENSÕES PRESTACIONAIS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Capítulo 6

75

O questionário aplicado aos reeducandos inseridos no programa demonstrou dados interessantes e possibilitou ter uma compreensão ampla sobre a importância da oferta de educação pela
SERIS, possibilitando oportunidades de emprego que se potencializará na medida em que o nível de
escolaridade aumentar. Destarte, uma boa parte dos reeducandos demonstrou esperança com o futuro
ao concluírem sua jornada no projeto e que, sem a participação no referido programa, suas chances
de trabalho seriam reduzidas, podendo ser um vetor para o retorno do reeducando ao mundo da criminalidade.
Por fim, destacamos um dado importante sobre a eficiência e eficácia do projeto em testilha:
conforme demonstrado no gráfico 03, no sistema prisional alagoano existe uma reincidência média
nos últimos três anos de 31%, inerente aos reeducandos que progrediram do regime fechado para o
semiaberto e aberto, porém os referidos reeducandos não participaram do projeto “Uma Nova História”. Destarte, os reeducandos que participaram do projeto e que regrediram para o regime fechado
por cometimento de novo delito ou reincidência apresentaram uma média no último triênio de apenas
5%, conforme o gráfico 04, o que nos remete à importância dessa política de ressocialização para os
apenados do sistema prisional.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que o Projeto “Uma Nova História” tem contribuído para o processo de ressocialização de apenados do Sistema Prisional de Alagoas, através da ocupação de postos de trabalho em
atividades diversas na SERIS, bem como em outros órgãos públicos estaduais e empresas privadas,
constatando-se a eficiência e eficácia do programa, mesmo havendo índices de reincidência ou cometimento de novo delito por parte de apenados que dele participaram. Ressalta-se que esses índices
vêm diminuindo a cada ano, mesmo com o incremento de mais reeducandos no projeto, assim como,
em comparação ao índice de reincidência dos reeducandos que não participaram do referido programa ao progredirem do regime fechado para o semiaberto e aberto. Nesse contexto, a compreensão de
que o projeto em comento é, também, uma ferramenta de apoio à redução da criminalidade, afirma-se
que, no mesmo período em que a SSP, através do trabalho das Polícias Militar e Civil, reduziu os
índices de criminalidade em Alagoas, a SERIS investiu no projeto, firmando nesse mesmo período
parcerias com mais órgãos públicos e empresas privadas, mitigando a possibilidade de os apenados
reincidirem.
Ressocializar é reintegrar o reeducando de volta à sociedade, oportunizando ao indivíduo que
cometeu um delito as condições para que possa reconhecer o erro cometido e, através dessa nova
oportunidade, não reincidir ou cometer um novo crime (SOARES, 2015). Nesse diapasão, o “Projeto
Uma Nova História” tem como objetivo apresentar ao reeducando condições de ter experiência de
trabalho, mediante qualificação profissional que lhe oportunize um novo rumo para sua vida em sociedade.
O trabalho é um dos principais meios para auxiliar na reeducação social do apenado, porém
vislumbra-se que a ressocialização do indivíduo para retorno à sociedade não é tarefa somente da
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SERIS, logo fazem-se necessárias parcerias com os demais órgãos públicos e da própria sociedade,
considerando que se trata de um assunto de alta complexidade dentro do contexto do indivíduo que
almeja rever seu erro e, principalmente, da sociedade que tanto sofre com os índices altos de criminalidade. Nesse trilhar, é de elevada importância que a PMAL vislumbre a possibilidade de se tornar um
novo parceiro da SERIS, pois estará contribuindo de forma preventiva para reduzir a criminalidade,
conforme os motivos acima expostos, ao tempo em que também estará resolvendo um problema de
ordem interna da corporação ao contratar uma mão de obra qualificada para serviços nos quartéis, em
atividades que não são mais inerentes aos policiais militares e com um valor de mão de obra abaixo
do que é atualmente pago ao soldado PM, além de findar possíveis desvios de função dos militares
nas atividades que poderão ser desempenhadas pelos reeducandos.
Depreende-se que, havendo a contratação de mão de obra carcerária oriunda do projeto “Uma
Nova História”, a Polícia Militar de Alagoas estará sendo um exemplo para os demais órgãos públicos e empresas privadas ao despertar neles o interesse pelo projeto, em razão de que nada seria mais
simbólico do que se ter reeducandos trabalhando na PMAL, órgão que provavelmente, em determinado momento, conteve parte desses reeducandos. Aderindo ao projeto, a corporação estará, também,
auxiliando a reduzir o estigma relacionado a esses cidadãos que um dia cometeram um delito e hoje
buscam uma oportunidade de, com dignidade, retornarem à sociedade.
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CAPÍTULO 7
NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO À FAMÍLIA
ENLUTADA DO POLICIAL MILITAR: PROPOSTA DE
CARTILHA

LIDIANA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
ALVES1

Dessa forma, quando acontece a perda
de um Policial Militar (PM) no seio familiar as
famílias não sabem que direção tomar no tocante às orientações pós morte, nem quanto aos direitos dos dependentes. São vários setores e um

1 INTRODUÇÃO

rol extenso de documentos que devem ser providenciados. Assim, o problema apresentado foi a

necessidade de uma orientação acolhedora e diOs riscos aos quais os policiais militares recionada às famílias dos policiais militares em
estão expostos são inerentes à atividade laboral. decorrência da morte.
Dentre estes, a morte está inserida no contexto
da vida profissional, visto que os mesmos têm
que saber lidar com a morte das vítimas, dos criminosos, dos próprios companheiros de farda e
também com as ameaças com as quais lidam. No

Diante do contexto, o objetivo geral foi
propor a criação de uma cartilha de orientação
para auxiliar a família enlutada do Policial Militar, a partir das percepções das famílias sobre

as intervenções da Polícia Militar de Alagoas
entanto, esse assunto é bastante controverso no (PMAL) no processo de busca dos direitos, para,
contexto profissional, pois a morte assume dife- assim, despertar na Instituição a necessidade do
rentes enfoques e expressões dependendo da cul- acolhimento à família do PM em casos de morte
tura. Em especial na ocidental, conforme Lustosa por meio de orientações adequadas.
e Porto (2010), negar a morte é o que se tem de
mais recorrente, evitando até mesmo a abordagem do tema, como forma de defesa aos sentimentos negativos e temores que a palavra evoca.

A metodologia utilizada foi um estudo
transversal, sendo a abordagem da pesquisa de
natureza mista, quali-quantitativa, permitindo

uma melhor compreensão do objeto de estudo.
Esse tabu, provocado pelo tema, impede a rea- Quanto ao objetivo, a pesquisa teve caráter exlização de um enfoque mais profundo, inclusive ploratório e quanto aos procedimentos foi uma
dentro das próprias casas dos profissionais, onde pesquisa de campo através da aplicação de quesdeveria haver um ambiente aberto ao diálogo e às tionários e entrevistas. Quanto às técnicas e proconsequências a que os riscos os impõem.

cedimento de coleta foram realizadas entrevistas

1
Capitã da Polícia Militar de Alagoas, aluna do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Email: lidiana,lid@hotmail.com
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com 20 (vinte) cônjuges de policiais militares falecidos, 41 (quarenta e um) tenentes coronéis e
majores que exercem ou exercerão a função de comandantes de unidades, bem como foram realizadas entrevistas com pessoas ligadas aos órgãos e setores que participam diretamente dos trâmites
processuais. A seleção da amostra das viúvas foi feita a partir de dados obtidos na Diretoria de Pessoal contendo relação de policiais militares falecidos, tendo como parâmetro situações diversas de
falecimento do militar, como morte em decorrência do serviço, militares que estavam na ativa e na
reserva remunerada.
Sendo assim, a relevância dessa temática consiste em desenvolver na Corporação uma cultura
de acolhimento às famílias dos policiais militares enlutados como extensão da própria condição de
ser policial militar. Dentro desse contexto, a busca pelos direitos pode ocorrer de maneira digna,
célere, iniciando na perspectiva do setor /unidade de lotação do policial militar onde estava lotado, se
na ativa, pois é o ambiente de reconhecimento e referência da família antes da morte do ente querido.

2 RISCO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR

Os policiais militares possuem a percepção de que sua atividade é considerada de risco, mesmo que a conceituação da palavra risco seja complexa para ser entendida, pois depende de interpretação e contextos. Fischhoff et al. (1984) preconizam que, para definir um risco, é preciso determinar
quais as consequências não manifestadas, mas que estão presentes. Já Minayo, Souza e Constantino
afirmam que:
Os policiais constituem uma categoria de servidores públicos para quem o risco não é
mero acidente, mas desempenha papel estruturante das condições laborais, ambientais e
relacionais. Esses profissionais têm consciência de que perigo e audácia são inerentes aos
atributos de suas atividades. Seus corpos estão permanentemente expostos e seus espíritos
não descansam. (MINAYO, SOUZA E CONSTANTINO, 2007, p. 2)

A percepção dos riscos dos policiais militares independe de sua lotação ou atividade desempenhada dentro das corporações, pois, embora alguns desenvolvam atividades administrativas ou
atividade-meio, sua tarefa não é definitiva, podendo ser remanejados para a atividade operacional.
Conforme Dean (1999, p. 146), em algumas circunstâncias, o risco é visto como contínuo, podendo
até ser minimizado, localizado ou evitado, mas não desaparece nunca. Além disso, no contexto de
visibilidade da sociedade, ser policial confere um status de operacionalidade, de desenvolvimento da
atividade-fim, independentemente do local de lotação, e essa conjuntura agrega a condição de risco
laboral.
A ampliação do foco para o âmbito exterior à atividade corporativa se deve ao fato de que,
por ser elemento intrínseco da profissão, tanto as situações envolvidas como as representações que ela cria impregnam o ambiente de trabalho, a pessoa e a instituição. (MINAYO,
SOUZA E CONSTANTINO, 2008, p. 183)
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A profissão policial militar não permite dissociar a vida privada da condição labora; a vida
dentro e fora do trabalho estão entrelaçadas, causando danos físicos e emocionais, os quais interferem
não apenas nas suas relações profissionais, mas também nas sociais. Constantino, Ribeiro e Correia
(2013) afirmam que o policial vive uma situação de alerta permanente, vivendo na condição de sempre em prontidão para agir em qualquer situação, tornando a natureza de sua profissão em dedicação
exclusiva, na qual o PM não pode dissociar-se de seu papel profissional, alastrando-se, dessa maneira,
em todos os âmbitos de sua vida.
Corrobora essa percepção de risco o fato de o Brasil estar configurado como um dos países
mais violentos, segundo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), com aproximadamente 60 mil mortes violentas2 por ano, e essa letalidade também atinge os policiais militares.
Só em 2018, houve um número expressivo de policiais militares mortos, seja em decorrência do
confronto policial, na luta diária do combate à criminalidade, seja em momentos de folgas por terem
sido reconhecidos como policial militar. Assim sendo, a exposição aos riscos de morte está presente
no cotidiano policial, seja através dessa vulnerabilidade, seja quando alguém do seu ciclo ou de sua
proximidade, colega de farda, é afetado em confrontos policiais, e ainda quando o PM é atingido
pelo fenômeno complexo da violência, independente da condição de ser policial ou não, tornando-se
vítima. A morte na profissão policial militar é uma realidade e, conforme Valla (2002) distingue-se
de outras profissões por exigir do indivíduo inúmeros sacrifícios, inclusive o da própria vida, em prol
da vida do outro.
Além disso, outro fator, que tem sido amplamente discutido, é a questão dos suicídios entre
policiais militares. De acordo com Miranda (2016), os suicídios são considerados fenômenos numericamente significativos no Brasil e no mundo. Miranda (2016) ainda cita que o Brasil é o 8º país
com mortes por suicídios, com predominância entre os homens. Diante dessa conjuntura, “o risco de
morte por suicídio é ainda mais grave entre grupos ocupacionais vulneráveis a fatores estressantes e
situações violentas e traumáticas como a de profissionais de segurança pública” (SOARES et al 2007;
VIOLANTI, 2011 Apud MIRANDA, 2016, p. 28). Já em Alagoas, de acordo com dados do Centro de
Assistência Social (CAS) da Polícia Militar, observa-se um crescimento de 35% nos casos de suicídio
no período de 2012 a 20183. Por fim, essa periculosidade foi reconhecida pelo Estado, quando editou
a Lei nº 6.035, de 023 de julho de 1998, que assegura o pagamento de uma compensação financeira
a policiais militares, bombeiros e policiais civis vitimados no estrito cumprimento do dever legal ou
em acidente de serviço, bem como ao estabelecer, no art. 276 da Constituição do Estado de Alagoas,
um tipo de promoção especial à classe, graduação e posto respectivo imediatamente superiores, com
proventos integrais, quando em decorrência de lesão grave adquirida no cumprimento do dever.

2
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, houve 63.895 mortes violentas intencionais, correspondendo a uma taxa de 30,8 por 100 mil habitantes. Crescimentos de 2,9% entre 2016 e 2017. Disponível em: http://
www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Anuario-Brasileiro-de-Seguran%C3%A7a-P%C3%BAblica-2018.pdf. Acesso em: 20 de Jun. 2019.
3
Levantamento realizado através de estudo do Centro de Assistência Social da PMAL para subsidiar a Cartilha de
Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio.
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3 CONCEPÇÃO DA MORTE PARA O POLICIAL MILITAR

A morte, mesmo fazendo parte do processo de vida do ser humano, do ponto de vista biológico, caracteriza-se por apresentar aspectos simbólicos, carregados de significados e valores, de acordo
com as experiências individuais. Por isso, afirmam Lustosa e Porto (2010) que o significado da morte
muda no transcorrer da história e entre as diferentes culturas. Assim, as reações e percepções que as
pessoas têm dos conceitos de vida e morte dependem das experiências vivenciadas e dos contextos
socioculturais nos quais elas estão inseridas.
No entanto, o policial militar tem consciência da vulnerabilidade em que sua profissão está inserida, principalmente em relação à sua integridade física e psíquica. Só que, mesmo tendo percepção
da exposição aos perigos e sabendo que desenvolve sua atividade profissional em um contexto onde a
presença da morte é constante, este não é um assunto debatido dentro da casa do policial militar, entre
as pessoas do seu cotidiano, nem há uma preparação de seus familiares para possíveis fatalidades,
sendo um tema complexo, pois envolve diversos aspectos.
Essa não é uma situação peculiar dos profissionais da Polícia Militar, já que falar sobre a morte é um assunto considerado tabu na cultura ocidental. Kastenbaum e Aisenberg (1983) enfatizam que
a morte, sem dúvida, é o mais universal e antigo dos temas, e sempre despertou ampla variedade de
emoções e atitudes, e, geralmente, é encarada como uma desgraça, um mal, sendo o medo e a ansiedade seus mais fortes correlatos, considerados os motivos pelos quais as pessoas não a mencionam. Maranhão (1986) afirma que a sociedade ocidental contemporânea tem estabelecido, através de formas
culturais, a redução da morte e tudo o que está relacionado a ela no intuito de negar a experiência da
mesma. Já Elias (2001), Gellie et al. (2015) e Kovács (2014) sintetizam que, diferente de momentos
históricos anteriores, quando a morte era acompanhada como um acontecimento corriqueiro e familiar, hoje ela é ocultada, mantida por trás dos bastidores da vida social. Os sentimentos e sua expressão se transformaram, e a morte passou a ser vista com distanciamento, quase sempre sendo negada.

4 PROCESSO DE PERDA E LUTO

A perda afeta de alguma forma a vida das pessoas envolvidas, e, se essa ocorre de maneira
trágica ou repentina, tende a acarretar vários prejuízos emocionais e alterações cognitivas, pois ocorre
um rompimento de vínculos. Esses danos originam o processo de luto que, segundo Lustosa e Porto
(2010), caracteriza-se por um conjunto de reações diante de uma perda. Parkes (1998) descreve o luto
como uma parte importante, inevitável para o ser enlutado, onde ocorre um processo de transição,
envolvendo todas as esferas das áreas humanas: cognitiva, emocional, física, religiosa, espiritual,
familiar, social e cultural. Portanto, o luto é uma resposta esperada e inevitável, e as pessoas tendem
a passar por isso, abrangendo vários sentimentos, que podem interferir no seu estado emocional de
uma pessoa.
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Bowlby (1982) confirma esse ponto de vista ao dizer que o processo de luto decorre de acordo
com as seguintes fases: 1) torpor/dormência, que sucede ao momento da notícia da morte, passando
por uma expressão de choque e negação da realidade, podendo durar de horas a uma semana; a fase
seguinte é a 2) busca e saudade, quando há um desejo de trazer a pessoa de volta, envolvendo muita
inquietação; a outra é a 3) desorganização e desespero, fase esta que envolve a compreensão da morte,
entrando para o momento do desespero e agregando sentimentos como raiva, tristeza, abandono e
incapacidade de fazer algo e a última fase é a 4) reorganização, quando vai ocorrer uma adaptação às
modificações decorrentes da perda, podendo o enlutado retomar suas atividades.
Os danos que a morte causa ao núcleo familiar dependem do grau de parentesco, do tipo de
morte, dos vínculos estabelecidos e dos recursos internos disponíveis que possibilitam ou não a elaboração do luto normal pelo enlutado. Parkes (1998) assinala que o luto normal é uma resposta saudável
a um fator estressante que é a perda significativa de um ente querido, traduzindo-se na capacidade do
indivíduo de expressar a dor. No entanto, quando a pessoa não possui estrutura emocional suficiente
para reconhecer a dor, vivenciar esse momento e se reorganizar, pode ocorrer um processo de luto
considerado complicado. Parkes (1998) ainda afirma que o luto complicado se manifesta através de
sintomas físicos e mentais, que podem causar negação e repressão da dor da perda, acarretando outras
consequências, como tristeza profunda, solidão e até depressão. Logo, a intensidade e a duração do
processo de luto são variáveis perante as perdas. Os indivíduos podem manifestar diversos sinais e
sintomas, tanto cognitivos como emocionais ou comportamentais e físicos/somáticos, sendo possível
causar uma incapacidade na reorganização de suas vidas, tanto no contexto familiar como no social.
Então, é preciso ter sensibilidade para acolher quem passa pela experiência da perda de um
ente, visto que a maioria das mortes, na profissão policial militar, ocorre de maneira inesperada e as
famílias não estão preparadas. Bowlby menciona que:
A perda de uma pessoa querida é uma das experiências mais dolorosas, mais intensas que
qualquer ser humano pode sofrer, e não só é dolorosa como vivência, mas também dolorosa
de ser testemunhada. Apenas pelo fato de sermos impotentes em ajudar. (BOWLBY, 1980
apud WORDEN, 1988, p. 153)

É preciso entender o processo de perda e luto que as famílias atravessam, o qual não garante
que ocorra um despertamento em tempo hábil para agir com a racionalidade que os trâmites legais
impõem às famílias diante das exigências para a busca dos direitos. Dessa forma, é necessário orientar as famílias, mesmo durante esse período, quando pode ser que não haja ainda uma reorganização
estrutural no seio familiar.

5 OS DIREITOS INERENTES APÓS A MORTE E SEUS TRÂMITES

A questão da morte, quando analisada à luz do direito, traz uma série de consequências plenamente claras e estabelecidas que deverão ser conhecidas no ambiente da perda. Os efeitos jurídicos da
morte, na esfera civil, segundo Limongi França (1996), são, entre outros, a dissolução da comunhão
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de bens entre cônjuges, da sociedade conjugal, do pátrio poder (atualmente entendido como poder familiar), extinção do dever de alimentos, do usufruto, além dos direitos ditos patrimoniais. Outrossim,
não obstante os direitos acima apontados, Diniz (2002) ressalta o respeito que é devido ao cadáver,
bem como o direito à imagem e à honra do falecido, que deve ser protegido por aqueles legitimados para exercer tal tutela, pois a morte extingue a personalidade jurídica, mas a memória daquele
constitui um prolongamento dos seus direitos da personalidade, como um bem jurídico que deve ser
tutelado, merecendo proteção do direito.
No tocante ao direito previdenciário, “a pensão por morte é espécie de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido” (Tsutiya, 2007. p. 290). Benefício este obrigatório
em qualquer regime previdenciário, quer seja ele federal, estadual ou municipal, voltado exclusivamente para o amparo da família que perde o seu mantenedor em virtude do evento morte, garantida a
continuidade de recursos para o sustento.
O estado de Alagoas alocou as (os) pensionistas militares no Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos do estado de Alagoas. Com isso, a Lei nº 7.751, de 9 de outubro de
2015, que reestruturou a unidade gestora única do regime próprio de previdência social, trouxe um
novo status para os dependentes de policiais militares. No entanto, para requerer, os dependentes do
militar deverão seguir os trâmites, conforme segue:
Art. 66. A pensão previdenciária, que poderá decorrer de morte ou de ausência, será devida
ao conjunto dos dependentes do segurado e subsistirá enquanto o pensionista mantiver a
condição de beneficiário, nos limites estabelecidos por esta Lei.
§ 1º A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:
a) do dia seguinte ao óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias desta data;
b) da data de protocolo do requerimento do benefício na ALAGOAS PREVIDÊNCIA,
quando realizado após o prazo previsto na alínea a deste parágrafo. (ALAGOAS, 2015,
p.30)

A concessão do benefício previdenciário é destinada aos dependentes do segurado, seguindo
a ordem de vocação de preferência do artigo 42 da Lei nº 7.751, de 9 de outubro de 2015. Além do
mais importante benefício concedido aos dependentes do militar estadual, ainda há a possibilidade,
dependendo da causa da morte, de promoção post mortem como forma de reconhecimento do Estado
ao militar falecido no cumprimento do dever ou em consequência dele. A Lei nº 6.514, de 23 de setembro de 2004, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos oficiais e praças da
ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Alagoas, acesso na hierarquia
militar, prevê, em seu Art. 10, inciso I, esse tipo de promoção, com critérios pré-estabelecidos.
Outro direito inerente aos beneficiários diz respeito ao pagamento de uma compensação financeira a policiais militares, por meio da Lei nº 6.035, de 023 de julho de 1998, vitimados no estrito
cumprimento do dever legal ou em acidente de serviço.
De tal modo, quando um policial morre,são várias questões legais que estão intrínsecas,
direitos e deveres inerentes, legislação específica que trata do tema, com prazos e procedimentos
peculiares, que, dependendo do caso, requer agilidade por parte da família para obtê-los e nem sempre os dependentes estão em condições psicológicas e emocionais de agir com a razão, em tempo
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hábil, para buscar as informações que nortearão as suas respectivas ações. Por outro lado, a Polícia
Militar de Alagoas não pode agir sem a provocação dos portadores de direito e aguarda que a família
procure os subsídios para o andamento das ações pertinentes. Adiciona-se a essa situação o fato da
instituição policial militar não ter um protocolo de intervenção de acolhimento às famílias enlutadas
em casos de morte, que possa orientá-las de maneira uniforme. Então, quando um PM morre, independentemente da situação ou causa, as famílias não recebem orientação de forma única. Normalmente, vários profissionais da PMAL estão envolvidos e são acionados para auxiliar no evento morte,
seja como autoridade religiosa, para proceder com o ato cerimonial, ou profissionais das áreas de
assistência social, psicologia, comandante do setor de lotação do policial, além de voluntários, não
havendo uma escala hierárquica das funções na abordagem à família, nem no local da morte. Cada
área realiza suas funções de modo separado e conforme protocolos dos respectivos setores, causando,
em algumas situações, um volume de informações desencontradas.

6 A ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA ENLUTADA DO POLICIAL MILITAR NA PMAL

A assistência oferecida pela Polícia Militar à família do PM consiste em: assistência religiosa
durante o velório e sepultamento, honras fúnebres, caso haja previsão, e assistência psicossocial. No
tocante ao sepultamento, a PMAL disponibiliza jazigos, em Maceió, Arapiraca e Palmeira dos Índios,
para policiais militares da ativa falecidos em serviço.
Existe um protocolo de intervenção em casos de falecimento de policiais militares da ativa,
não publicado em Boletim Ostensivo da Corporação (BGO), com as ações de responsabilidade do
oficial supervisor da unidade do policial falecido, da chefia do Centro de Assistência Social, da equipe
psicossocial do CAS e as de responsabilidade da capelania, só que essa falta de publicidade dificulta
a disseminação do conteúdo entre as unidades da Corporação. Assim, na prática, quando ocorre o
falecimento de um PM, o protocolo não é seguido, pois há diversas nuances envolvidas, dependendo
do tipo de morte, do clamor social, da repercussão, e, principalmente, devido ao desconhecimento dos
procedimentos que devem ser adotados.
Em entrevista realizada com psicólogos e assistentes sociais da PMAL, estes profissionais
relataram que há um equívoco por parte da instituição no tocante ao papel psicossocial desenvolvido
pela Corporação. A Assistente Social, 1º Tenente QOE PM Lizandra Almeida, confirma que:
O Serviço Social é muito confundido com assistencialismo como forma de oferta de um
serviço por meio de uma doação, favor, boa vontade ou interesse de alguém e não como um
direito.... Em outras nos é atribuída a responsabilidade de representar o comando da Unidade
em funerais, quando a primazia da nossa atuação é garantir o acesso aos direitos das famílias.

Seguindo o mesmo entendimento, a psicóloga Cap QOS PM Amanda Salomão diz que:
Incontáveis são os casos em que o psicólogo foi chamado para prestar assistência psicológica durante funerais e sepultamentos, poucas horas após a família ter conhecimento do
falecimento, no IML. Já houve casos de determinar-se ao psicólogo deslocar-se para o local
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do falecimento, quando em casos de acidentes ou homicídio, o corpo ainda estava lá. Então
sim, há um equívoco por parte dos oficiais da corporação que parecem não compreender ou
suportar o olhar sobre o sofrimento dos familiares, vendo no psicólogo uma solução mágica.
Temos muitos exemplos de casos em que o psicólogo fora acionado porque a esposa ou a mãe
do policial “estava chorando muito”. Mas o que se poderia esperar? Perder um ente querido
é um momento de muita dor, e que precisa ser vivido pelos familiares, respeitadas as suas
lágrimas, bem como a privacidade da família para passar por este momento da maneira que
julgar mais apropriada. O que nem sempre é respeitado pela nossa corporação.

Essa percepção considerada equivocada por parte dos especialistas da Corporação é confirmada na pesquisa realizada com Tenentes Coronéis e Majores, que desempenham a função de comandantes de unidades. Na pesquisa realizada, 74% dos entrevistados acreditam que algum representante
do CAS, seja psicólogo, assistente social ou capelão, deve prestar as primeiras orientações à família
de um policial militar em caso de morte, conforme gráfico 1.

Gráfico 1 – Quem deve prestar as primeiras orientações à família de um PM
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Psicólogo da PMAL
Assistente Social da PMAL
Capelão da PMAL
Algum representante do CAS, independente de especialidade
Aguardar a família procurar a PMAL

Fonte: Autor (2019)

No entanto, os assistentes sociais e psicólogos da PMAL são unânimes em considerar ser o
comandante de unidade ou do setor de lotação do PM o mais indicado para prestar orientações às
famílias no tocante a informações e acompanhamento. O mesmo entendimento possui a Diretoria de
Pessoal 3 (DP/3), responsável em oferecer a primeira documentação para habilitação do benefício
da pensão, quando a servidora Josilda Monteiro enfatiza que “os comandantes das unidades não
apresentam as informações necessárias. Ele deve ser o primeiro porque conhece o policial, conhece
a família”.
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Assim sendo, o comandante da unidade ou do setor de lotação do PM deverá ser o primeiro
a realizar o apoio de fornecer orientações pertinentes em casos de morte de policiais militares, pois
ele é a referência da família quanto à lotação de seu ente. Essa representatividade poderá ser exercida tanto pelo próprio comandante, como também poderia ser extensiva ao oficial de serviço ou a
qualquer profissional da Unidade, nos casos do policial na ativa. Corrobora essa conjuntura o fato de
que, em muitos casos de mortes, a informação chega à Unidade enquanto ocorrência, exigindo que as
medidas de cunho operacional sejam tomadas antes de qualquer acionamento de cunho religioso ou
psicossocial. Só que essa não é a percepção dos oficiais superiores que exercem a função de comandantes de unidades. Ainda observando o gráfico 1, percebe-se que apenas 24% dos oficiais superiores
consideram que o comandante da unidade deve ser o primeiro a amparar a família do policial.
Em geral, a Corporação espera que o serviço psicossocial resolva todos os encaminhamentos
e dê suporte emocional para a família enlutada, sendo, dessa maneira, o primeiro intermediário em
casos de mortes. Todavia, conforme afirma o CAS, a assistência psicológica e o acompanhamento
social consistem, respectivamente, em:
a)

Assistência psicológica: Avaliação e acompanhamento do processo do luto: a ser realizado pela psicologia, envolve ações voltadas a avaliação do processo do luto (normal ou
patológico); Encaminhamento para tratamento quando necessário; Orientação e apoio ao
indivíduo, no sentido de ajudá-lo a adaptar-se à perda do ente querido (aconselhamento
do luto).

b) Acompanhamento Social: a ser realizado pelo serviço social envolve ações de orientação
quanto aos direitos previdenciários e/ou verbas indenizatórias; e outras demandas de
cunho social identificadas pelo profissional durante acompanhamento familiar. (PMAL,
2019)

Apoia esse entendimento Parkes (1998), quando diz que abordagem do aconselhamento psicológico no luto se torna fundamental no auxílio aos indivíduos enlutados, em virtude de facilitar
a passagem pelo processo de luto, buscando uma conclusão saudável das etapas, fases e tarefas do
luto em um período de tempo benéfico ao enlutado. Assume caráter preventivo, à medida que se
caracteriza por ser uma intervenção psicológica possível de ser feita antes da instauração de um luto
complicado.
Seguindo ainda o protocolo do CAS, a abordagem psicossocial deverá ser realizada entre 7
e 10 dias após o falecimento, seguindo a literatura de acompanhamento às famílias enlutadas. Conquanto, Worden (2013) considera que o aconselhamento psicológico em situações de luto é mais eficiente quando realizado por volta de uma semana após o funeral. A literatura, portanto, frisa, apenas
o acompanhamento psicológico, só que o CAS padronizou esse período para ambas assistências.
Ainda sobre o prazo, observando o gráfico 2, com o resultado da entrevista realizada entre
tenentes coronéis e majores, 65,9% comungam da mesma ideia, quando julgam que o prazo de 7 dias
após o falecimento é o período apropriado para prestar assistência à família através das informações
adequadas no tocante aos direitos dos dependentes. Já 22% consideram que esse apoio deve ser no
dia do falecimento, enquanto, 9,8% dos oficiais entrevistados consideram que a família deve buscar
esse auxílio na instituição.
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Gráfico 2 – Tempo apropriado para prestar assistência à família enlutada do PM
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Fonte: Autor (2019)

Por outro lado, mesmo que a literatura indique um tempo adequado para a abordagem psicológica, o CAS adotou o mesmo prazo para abordagem social. Só que esse lapso temporal pode acarretar
alguns empecilhos, visto que a legislação que rege sobre a pensão por morte, o principal benefício
para os dependentes, dispõe de apenas 30 (trinta) dias para que os interessados possam habilitar-se
para o benefício previdenciário. Para essa certificação, é necessário seguir um rígido trâmite legal,
que envolve um leque de documentos. Por isso este trabalho foca que essa abordagem deverá ser,
antes desse período, direcionada à família, não necessariamente ao cônjuge, mas aos adjacentes, que
estejam em condições de absorver as informações com a razoabilidade necessária para agir com a
cautela e a urgência que o caso requer, por isso, o comandante da unidade deverá exercer um papel
mais visível nesse processo, pois está mais próximo à família enlutada e com possibilidades de realizar essa intervenção, não abarcando a responsabilidade do serviço social, mas servindo como mais
um âncora no processo de acolhimento às famílias enlutadas.
Outro dado que merece destaque e que dialoga com esse entendimento é que, em entrevista
realizada com viúvas, as que receberam algum tipo de contato do CAS, este se deu dentro desse período. No entanto, dentre a amostra da pesquisa, nenhuma das entrevistadas utilizou o serviço social, e,
apenas, 20% obtiveram o serviço psicológico. No entanto, 65% delas responderam que, no acesso às
informações sobre direitos, previdência e informações pertinentes decorrentes da morte, foram auxiliadas por algum familiar que também é da Corporação ou algum colega de farda do militar falecido.
Dessa forma, observa-se que o comandante de unidade e os militares lotados são importantes nesse
processo, necessitando de amplificação das informações para os militares da ativa, os quais amparam
os familiares, direta ou indiretamente.
Já quando o policial está na inatividade, essa situação se agrava, pois a Corporação dificilmente é acionada ou informada, cabendo, de qualquer forma, a algum militar que tenha proximidade com
a família, realizar o auxílio em casos de morte, que poderá efetivar-se de maneira direta ou acionando
o Centro de Assistência Social. A chefia do CAS, por sua vez, acionará a Capelania e a equipe técnica
para fins de assistência religiosa e social à família do policial falecido. Assim, ressalta-se a importância da difusão das informações para todos os profissionais militares, independentemente de postos
ou graduações, porque em algum momento em sua vida profissional, ou até mesmo na inatividade,
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poderão prestar algum tipo de amparo às famílias enlutadas e, por fim, servir de orientação dentro de
suas casas com seus parentes.
Entretanto, para que o comandante da unidade ou qualquer outro PM possam prestar qualquer
tipo de auxílio aos familiares do Policial Militar é condição sine qua non ter conhecimento das informações para, então, repassar. Na pesquisa realizada com comandantes de unidades, quando indagados se saberiam informar qual a primeira orientação a fornecer a um familiar de um policial militar
que falece, apenas 27% acenaram positivamente, enquanto, 32% responderam não e 41% informaram
que o conhecimento é parcial. Os resultados demonstram o desconhecimento de parte dos oficiais
e a insegurança no tocante às informações, representando 73% dos consultados. As respostas estão
em consonância com a avaliação pessoal realizada pelos próprios comandantes quando apenas 27%
afirmaram que se consideram informados sobre as orientações que devem ser fornecidas à família do
PM que falece, conforme gráfico 3.

Gráfico 3 – Avaliação individual sobre o grau de informação sobre orientações que devem ser fornecidas à família do
policial que falece
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Fonte: Autor (2019)

Percebe-se que é um assunto que merece uma ampla propagação entre os oficiais superiores, sejam os que estão exercendo a função ou os que ainda vão desempenhar tal mister. Para que a
orientação à família do Policial Militar possa ser realizada de maneira acolhedora, integrada, faz-se
necessário que esse grupo de oficiais tenha as informações de maneira clara e segura para exercer esse
apoio às famílias enlutadas.
No tocante à avaliação geral da assistência ofertada à família enlutada do policial militar, as
viúvas consideraram ruim ou regular. Já, no tocante a percepção dos comandantes de unidades sobre
a mesma questão, apenas 12,2% consideram que a Corporação atende/acolhe satisfatoriamente a família enlutada do policial militar. A DP/3 entende que os comandantes de unidades poderiam auxiliar
mais e os psicólogos e assistentes sociais avaliam que essa assistência poderia ser mais satisfatória
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se o quadro de especialistas fosse maior. Atualmente, o CAS só dispõe de 01 (uma) assistente social
e 01 (uma) auxiliar para desenvolver essas atividades, cumulativamente com os demais projetos desenvolvidos pelo CAS. Já em Arapiraca, a Assistente Social, 1º Tenente QOE PM Lizandra Almeida,
desenvolve um trabalho mais focado, inclusive agilizando alguns procedimentos junto à Diretoria
de Pessoal, pois se concentra no 3º BPM, proporcionalmente, tendo uma assistente social exclusiva
para essa região. No entanto, quando a situação é direcionada para outros municípios, a dificuldade
é a mesma dos profissionais lotados em Maceió, devido à escassez de efetivo. Ainda, não há o setor
jurídico, previsto no Artigo 88, Inciso IV, da Lei de Organização Básica da PMAL, para o Centro de
Assistência Social, onde não há servidor lotado para esse fim, dificultando as orientações específicas.
Com relação às maiores dificuldades encontradas pelas famílias após a morte, merece destaque o fato de os policiais militares não conversarem em casa sobre o assunto, causando um completo
desconhecimento de documentos e trâmites que poderiam ser mais fáceis de serem compreendidos.
As viúvas relataram que esse assunto não era mencionado ou, quando ocorria, acontecia de maneira
bem aleatória. A DP/3 informa que a falta de comunicação dos militares em casa sobre o assunto é o
maior problema, pois as famílias não sabem quais documentos são importantes e onde estão guardados. Essa falha na comunicação acentua os problemas após a morte. A falta dos documentos pertinentes acarreta demora nos trâmites burocráticos, causando uma dificuldade financeira. Conforme relatos
das viúvas, 70% afirmaram que tiveram problemas financeiros devido ao retardamento no trâmite,
tendo que recorrer aos próprios colegas de farda para suporte do sustento. Atrelado a esse fato, percebe-se que nem sempre o cônjuge possui grau de instrução adequado para compreender as etapas e
procedimentos exigidos pelas instituições, pois a legislação e os órgãos envolvidos possuem prazos e
ritos específicos que são alheios a quem não é servidor público.
E por fim, quando perguntado às viúvas o que a PMAL pode fazer para melhorar no tocante
à questão de acolhimento/atendimento à família do policial militar falecido, elas foram unânimes em
priorizar a questão da celeridade nos processos, pois ressaltaram que ainda transcorrem com muita
lentidão, causando muito sofrimento para quem fica para resolver essas questões. A fala da viúva
Patrícia Silva sintetiza esse sentimento:
A PM pode melhorar sim. É uma situação inesperada, apesar de termos consciência dos riscos, ninguém consegue imaginar que seu esposo vai trabalhar e não vai mais voltar pra casa.
É um golpe muito duro para receber de repente e digerir isso, lidar com todas as dificuldades
pessoais e da família, filhos e etc. Sendo assim, poderia ser um procedimento menos burocrático e mais atencioso no que precisa ser resolvido, pois ter que procurar por aquilo que se
é de direito nesse caso causa ainda mais dor. O tempo passa e parece que nada aconteceu, os
processos são lentos e de certa forma soa como descaso com a família que perdeu seu ente
querido, que trabalhava com tanto orgulho e empenho.

Portanto, perante a investigação realizada, percebeu-se que o acolhimento na PMAL pode ser
realizado de maneira mais apropriada, respeitando o luto, mas não deixando de enfatizar que existe
um caminho que deve ser percorrido com agilidade.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da pesquisa de campo realizada e do contexto institucional em que se percebe que a
PMAL não dispõe de um setor único que possa direcionar as famílias com as orientações adequadas
na situação de falecimento do militar e os dependentes não têm a visão clara de quais setores devem
procurar em um primeiro momento, ou onde possam buscar orientações de forma que permitam agilizar as ações decorrentes da morte, entende-se que há necessidade de divulgação das informações
em casos de falecimento de policiais para assim ofertar uma assistência acolhedora e integrada às
famílias enlutadas. Esse passo deve ser iniciado com a difusão das informações entre oficiais e, em
decorrência, entre todos os profissionais militares.
Independentemente da escassez de efetivo do CAS, pode-se desenvolver um trabalho acolhedor, se houver um engajamento dos oficiais que desempenham a função de comandantes de unidades.
Esse olhar mais afável será desenvolvido a partir da sensibilidade destes e do conhecimento que
tenham a respeito do assunto para assim, poderem repassar com segurança e oferecer suporte necessário a essas famílias. Dessa forma, a PM estará agindo proativamente, tendo os comandantes de
unidades como canal de acolhimento, não devendo esperar o CAS agir como apoio psicossocial após
7 (sete) dias. Para a abordagem psicológica, esse tempo é apropriado, no entanto, para as demandas
previdenciárias, tal lapso temporal faz muita diferença no processo final, considerando que é dado
aos dependentes um prazo de apenas 30 (trinta) dias para atuar em relação ao andamento do processo,
garantindo o benefício.
A proposta de uma cartilha que sirva de orientação aos comandantes de unidades, demais
oficiais e praças, é uma forma primária de disseminar as informações, seja dentro da instituição, ou
fora dela, e que isso seja introduzido dentro de suas casas, rompendo com o tabu de não mencionar o
assunto, causando um sofrimento maior às famílias em decorrência do falecimento. Diante do exposto, a divulgação dos procedimentos para a Corporação será um divisor de águas no acolhimento às
famílias enlutadas e servirá de norte para desenvolver na Corporação uma cultura de acolhimento às
famílias dos policiais militares enlutados como extensão da própria condição de ser policial militar.
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