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RESUMO 
 

O presente trabalho versa sobre um dos maiores problemas do Brasil, a Segurança 
Pública. Diante dessa situação, muitos profissionais dessa área acabam não 
cumprindo seu papel. A sociedade acaba fazendo um julgamento apenas daquilo 
que ela está vendo, não sabe exatamente o por que certas atitudes são tomadas por 
esse profissional. O trabalho, o estresse, a agressividade ocasionado pelo trabalho 
continuo do policial militar, pois nas situações que enfrenta em seu cotidiano: 
violência, morte de colegas e outros, fica travando uma luta consigo, em que muitas 
vezes este não se adapta a esta realidade. neste sentido o trabalho em questão tem 
por objetivo identificar as representações sociais do Policial Militar sobre a 
ocorrência da violência e da agressividade no contexto social, onde neste contexto, 
as concepções subjetivas e a compreensão das formas de relacionamento com a 
família, são caracterizadas pela sua atuação na sociedade. Essa profissão é de 
risco, pois é uma atividade de alto risco, precisa sempre estar  atento. Assim sendo, 
quais são as representações sociais dos policiais militares sobre a violência e 
agressividade? Mesmo na falta de qualidade e quantidade do sono, com o seu físico 
e cognitivo cansado. Há que se falar nos sintomas psicológicos e comportamentais 
dificultando o relaxamento do policial militar em seu contexto familiar. Diante dessa 
demanda, esse trabalho possui sua importância pessoal em relacionar os 
conhecimentos obtidos ao longo do curso de Psicologia, sua importância científica, 
que possibilite a abertura de um novo campo de estudo e atuação, e a sua 
importância social. A pesquisa utilizou uma amostragem, com uma organização 
quantitativa dos dados e um relato qualitativo, aplicando-se um questionário de 
perguntas abertas e fechadas, com 10 policiais do município de Santa Cecília-SC. A 
análise e interpretações ocorreram através de confecção de gráficos e a análise dos 
discursos dos entrevistados. Percebeu-se que com o questionário respondido, e os 
dados analisados, que a atuação destes profissionais após momentos de tensão, 
vem a fomentar-se com práticas que fazem para relaxar: assistem televisão, 
conversam com alguém, caminhar e correr, escutar música, entre outras. Um outro 
fator que vale a pena expor é o fato de ingerir bebida alcoólica, apresentando um 
score de 60% que bebem, fazendo com que este fator, cause um desequilíbrio 
emocional, que pode ser refletido em seu trabalho. Enquanto acadêmica do curso de 
Psicologia apreciadora e pesquisadora dessa ciência, considero que essa pesquisa 
se fez necessária como fonte de conhecimento desse novo termo e suas 
consequências. 
 

RGHGIJGK-chave: Policial militar - Violência – Saúde - Agressividade 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Segurança Pública é um dos problemas mais preocupantes com os quais a 

sociedade convive nesse século, onde a cada dia, com o aumento das 

desigualdades sociais, a expectativa da população brasileira em relação aos 

Policiais Militares, os responsáveis por esta segurança, é ainda maior e, por isso, 

espera-se que os policiais tenham um comportamento ético capaz de assegurar a 

confiança da população (FOUCAULT, 2004). 

Destaca-se neste trabalho as percepções de policiais militares, pois nas 

situações que enfrenta em seu cotidiano como violência, morte de colegas e 

preocupação com a família, trava-se uma luta consigo mesmo, em que muitas vezes 

este não se adapta a esta realidade. 

Tendo a problemática “quais são as percepções de policiais militares sobre a 

violência e agressividade?” Há uma preferência natural de algumas pessoas de 

ingressarem em algumas profissões que se faz uso de autoridade, para assim poder 

fazer uso de armas, forças, direito de decidir sobre a vida ou morte, acaba 

exercendo uma atração para essa profissão. 

As abordagens policiais estão no enquadramento ético da sua profissão ou 

seria um agir impulsivamente ocasionado pelo stress? Pois, a pessoa humana na 

situação de estresse tem sentimento de angústia, aflição e opressão, mudando a 

sua rotina, aumentando o seu medo (RAMOS, 2005). 

Esse trabalho tem por objetivo identificar as percepções de policiais militares sobre 

ocorrência da violência e da agressividade no contexto social. 

 Analisar as concepções subjetivas de policiais militares relativas á violência. 

Compreender as formas de relacionamento que policiais militares estabelecem com 

suas famílias e identificar características da atuação profissional de policiais 

militares. 

         Dentre as diversas situações que se apresentam no cotidiano dos policiais 

militares, a mudança de turnos repentinos e a concentração em ter que atender bem 

cada chamada, faz como que esta realidade seja preocupante no âmbito da 

instituição policial, principalmente pelo risco a que se encontram expostos o policial, 

seus pares, subordinados e a própria população. 
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          Segundo Greene (2002), essa profissão é de risco, pois é uma atividade de 

alto risco, precisa sempre estar atento. Mesmo na falta de qualidade e quantidade 

do sono, com o seu físico e cognitivo cansado.  

 A profissão do Policial Militar sempre foi alvo de muitas críticas, por que não 

dizer, de muito preconceito por parte da sociedade. Percebe-se que o corpo do 

indivíduo é o alvejado das primeiras observações e, por esta primeira impressão, é 

que formamos a nossa opinião (pré-conceito) sobre a pessoa com o qual relaciona-

se pela primeira vez. Assim, a falha, quando visível, pode levar as pessoas a um 

impacto negativo, fazendo-as formar novamente, uma opinião negativa daquele 

individuo que apresenta-se informe, por seres humanos, que movidos muito mais 

por medos interiores do que por atitudes pró-ativas.  

 

     O preconceito é o resultado das frustrações das pessoas, que em 
determinadas circunstâncias podem se transformar em raiva e hostilidade. 
As pessoas que se sentem exploradas e oprimidas freqüentemente não 
podem manifestar sua raiva contra um alvo identificável ou adequado; 
assim, deslocam sua hostilidade para aqueles Que estão ainda mais “baixo” 
na escala social” (ALLPORT, 1954, p.21). 

 

 Quando falam que o policial militar abusou do poder, a sociedade não 

entende que, esse profissional é um ser humano e também tem problemas, o maior 

deles, o stress e a agressividade. Por causa do ritmo de trabalho e treinamentos, 

não compreendem o ritmo de vida que esse profissional tem, na maioria das vezes, 

acaba afetando sua própria família. Saem de casa pra proteger as pessoas, mas 

sempre correndo risco de não ter sua vida e da sua família protegida, pois nos dias 

atuais, a criminalidade está grande, que os profissionais da segurança pública 

sofrem por falta de armamentos, diariamente vivendo pressão psicológica, física 

(PATROCÍNIO, 2004). 

 São incompreendidos, precisam estar atentos e reagirem sempre. Sendo 

assim Balistreri (1999) comenta, a polícia é chamada a cuidar dos piores dramas da 

população e nisso reside um componente desequilibrador. Quem cuida da polícia? 

Os governos, de maneira geral, estruturam pobremente os serviços de atendimento 

psicológico aos policiais e aproveitam muito mal os policiais diplomados nas áreas 

de saúde mental. Evidentemente, se os critérios de seleção e permanência devem 

tornar-se cada vez mais exigentes, espera-se que o Estado cuide também de 

retribuir com salários cada vez mais dignos. De qualquer forma, o zelo pelo respeito 
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e a decência dos quadros policiais não cabe apenas ao Estado, mas aos próprios 

policiais, os maiores interessados em participarem de instituições livres de vícios, 

valorizadas socialmente e detentoras de credibilidade histórica. 

 O equilíbrio psicológico tão indispensável na ação da polícia passa também 

pela saúde emocional da própria instituição.  Mesmo que isso não se justifique, 

sabemos que policiais maltratados internamente tendem a descontar sua 

agressividade sobre o cidadão. 

 Enfim, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética: 

���En 49911015.5.0000.5593, estando apto para esta ser realizada, bem como, 

(#-6)$,& ,# 7+(# + 9./.-+( 0#(8.)(+( $#(/+ s-#+:  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2 1.1 Policial Militar e Seu Contexto na História 

 

A compreensão do papel da Polícia Militar nos dias de hoje, vem desde 

épocas remotas, em busca histórica dos fatos que marcaram seu surgimento e sua 

contextualização como instituição militar.  

Nesse sentido, “a gênese das polícias terá como embrião a organização 

política das sociedades e o aperfeiçoamento das instituições jurídicas, cabendo ao 

Estado tutelar o direito, administrar a justiça, a segurança e a preservação da ordem 

pública” ROCHA (1991), deixando este profissional responsável por esta 

incumbência, bem como, de relativizar as ações relacionadas aos crimes e atos de 

violência que decorrem na sociedade atual.  

 

Em 24 de novembro de 1830 publicava-se a Lei que reorganizava o 
Exército. Nela suprimiu-se o 1º Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro, 
continuamente desfalcado e pouco disciplinado, despachando-se os seus 
poucos oficiais e praças remanescentes para o Rio Pardo, no Rio Grande 
do Sul, onde o antigo Regimento de Dragões passara a constituir o 2º Corpo 
de Cavalaria. O Regimento de Cavalaria de Minas, que tinha o número dois, 
passou por esta Lei a constituir o 1º Corpo de Cavalaria do Exército, 
tornando-se, assim, o verdadeiro e único tronco do atual Regimento de 
Cavalaria de Guardas (COTTA, 2004, p.19). 

 

Desta maneira, é fundamental dizer que a Polícia Militar possui suas origens 

na Guarda Real, de onde assimilou a estética militar, fundamentada na hierarquia e 

na disciplina.  Em 1831, o então regente, Padre Antonio Diogo Feijó, autoriza a 

criação dos corpos policiais civis e militares nas províncias.  Com a proclamação da 

República em 1891, o Brasil transforma suas províncias imperiais em estados 

regionais.  

 Esse federalismo, mesmo que apenas formal, exigia dispositivos de 

dissuasão e mediação política e econômica com o poder central, a União. Montam-

se pequenos exércitos estaduais-forças públicas, guardas, brigadas e outras 

designações do gênero consoantes à tradição ou cultura local (MIR, 2004, p. 418). 

De acordo com Mariante (1972): 
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Ao se debruçar sobre a história das Polícias Militares do Brasil, é preciso 
percebe a gênese das Forças Armadas do país, posto que era por 
intermédio delas que se requisitavam pessoas para determinadas missões 
policiais, diante da inexistência, até então, de órgãos encarregados, 
especificamente, do serviço de policiamento, sendo que, havia esta 
necessidade, mas ainda não se tinha nada regulamentado.  

 

Neste aspecto, percebe-se que muito do inicio da carreira, bem como, da 

profissão do policial militar, surgiu então da necessidade de uma segurança mais 

eficaz que atendesse a sociedade como um todo. 

Atentando para o embate é preciso também observar que a história das 

instituições policiais “sempre foi permeada de debates em torno de efetivo, salários, 

conflitos com a população, patentes militares e representação do poder, sentimento 

de ineficácia, pouca fiscalização e formação de corpos auxiliares” (BEDENDO, 2008, 

p. 118), pois foram com estes embates que aos poucos foram formatados as 

sistemáticas de trabalho dos policiais militares.  

Cabe então nesta reflexão submeter a guisa da discussão que a iniciação da 

policia militar no contexto social, de que desde a época colonial, a ação deste 

profissional veio de fazer, sendo que: 

 

O papel da polícia, principalmente no período colonial e imperial, 
caracterizou-se como repressivo.  A mentalidade policial acreditava que sua 
missão era exclusivamente de caráter punitivo, o que levava seus 
integrantes a atingir, indistintamente e de maneira cruel, culpados ou 
supostos culpados e até inocentes, inclusive mulheres e crianças 
(TORRES, 1977). 

 

Quando o policial militar torna-se agente das ações que ajudam a manter a 

ordem e o respeito na sociedade, vem a fundamentar-se em um ambiente de 

segurança e de alivio para os cidadãos.  

Em se tratando do surgimento em termos de existência de leis que regem ou 

que dão ênfase a profissão deste profissional, pois, 

 

A Carta Constitucional de 1988 não consegue postar em prática, mesmo 
com um avanço considerável as características de uma polícia democrática 
por serem, em sua ótica, autoritárias e arbitrárias. Seria necessária a 
participação popular para que a Polícia encontrasse suas finalidades e 
deixasse de ser, nas palavras do autor, mais um instrumento das classes 
dominantes para oprimir o povo (BICUDO, 1994, p. 15). 

 

No Brasil, a polícia começou oficialmente no dia 10 de maio de 1808, bem 

como a sua divisão em militares e civis, fazendo a distinção destas duas categorias, 
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onde neste sentido se contextualizou na presença da família Real a cidade do Rio 

de Janeiro. 

Neste aspecto percebeu-se que: 

 

Com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, Dom João VI nomeou o 
desembargador, advogado e ouvidor da Corte, Paulo Fernandes de Viana, 
ao cargo de Intendente Geral de Polícia.  Seria o que corresponde hoje às 
atribuições de um Prefeito com um Secretário de Segurança Pública.  Sua 
missão incluía, além de policiar as ruas, aterrar pântanos, organizar o 
abastecimento de água, melhorar a iluminação pública, a coleta de lixo e o 
esgoto, construir estradas, pontes, praças e passeios públicos (GOMES, 
2007, p. 229). 

 

Nos últimos anos, em especial nas décadas do século XX, houve uma 

renovação das teorias que defendem uma nova forma de tratar a questão da 

violência.  

De acordo como Bedendo (2008) a partir de 1988, com a promulgação da 

nova constituição, as polícias se viram obrigadas a repensar sua maneira de agir, 

observando as garantias constitucionais e os direitos humanos, tentando apagar a 

imagem de repressora e discriminadora, e atender às expectativas de uma 

população cada vez mais amedrontada pelos índices de criminalidade e pela maior 

exposição dos fatos relacionados à segurança, fazendo com que estes profissionais 

mantivessem outra postura, priorizando o bem estar da população como um todo.  

Dentro desse contexto destaca-se o conceito de segurança cidadã, que tem 

como foco prioritário o respeito à vida e à dignidade do cidadão. Aliada a essa nova 

visão, as políticas de prevenção à criminalidade passam também a exigir novas 

ações na condução da ordem e segurança públicas (MIRANDA, 2011). 

Assim sendo o cenário contextualizado permitiu e exigiu da segurança pública 

parece caminhar para o assemelhamento às condições vivenciadas pelo policial 

militar, onde neste aspecto,  

 

A Polícia Militar possui suas origens na Guarda Real, de onde assimilou a 
estética militar, fundamentada na hierarquia e na disciplina.  Em 1831, o 
então regente, Padre Antonio Diogo Feijó, autoriza a criação dos corpos 
policiais civis e militares nas províncias.  Com a proclamação da República 
em 1891, o Brasil transforma suas províncias imperiais em estados 
regionais.  Esse federalismo, mesmo que apenas formal, exigia dispositivos 
de dissuasão e mediação política e econômica com o poder central, a 
União. Montam-se pequenos exércitos estaduais -forças públicas, guardas, 
brigadas e outras designações do gênero consoantes à tradição ou cultura 
local (MIR, 2004, p. 418). 
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Salienta-se que a polícia, desde a sua constituição, esteve em vinculação 

direta com os governos e com táticas de controle social, pois surgiu relacionada à 

necessidade de controle das ilegalidades cometidas e das ameaças ao regime 

disciplinar coercitivo, sendo que uma de suas táticas consistia em suprimir as 

camadas desfavorecidas economicamente ou “classes perigosas” (FRAGA, 2005, 

p.62). 

Segundo Antunes (2003), os impactos sociais provenientes das alterações do 

mundo do trabalho na atualidade são fortemente sentidos pela classe trabalhadora. 

A redução do número de postos de trabalho em conjunto à ampliação dos turnos de 

serviço e carga horária trabalhada representa uma séria ameaça a históricas 

conquistas obtidas até então. 

Percebe-se como mostra a história da Polícia Militar, o contexto atual exige 

um profissional que tenha afinidades com a comunidade onde trabalha. Por isso, 

mesmo considerando-se as diversas controvérsias, seria simplificar 

demasiadamente o trabalho policial, resumi-lo a sua função repressora: de pôr na 

prisão os contraventores da lei. (FRAGA, 2005) 

 

2.1.2 O contexto do trabalho do Policial Militar 

 

No trabalho policial, é necessário fazer o atendimento das ocorrências para as 

quais o policial militar é chamado, onde este não pode esquecer que este tipo de 

ação faz parte de seu serviço (GREENE, 2002). 

Ser policial é defender o lugar do Estado, como serviço público necessário, 

estrategicamente equalizador; defender a necessidade iniludível de controle 

democrático popular, por meio da cidadania organizada, onde na ação cotidiana, se 

faz presente o trabalho em beneficio do outro na sociedade em que está inserido 

(BALISTREI, 1999).  

As abordagens policiais estão no enquadramento ético da sua profissão ou 

seria um agir impulsivamente ocasionado pelo stress? Pois, a pessoa humana na 

situação de estresse tem sentimento de angústia, aflição e opressão, mudando a 

sua rotina, aumentando o seu medo (FRAGA, 2005).  

 Dentre as diversas situações que se apresentam no cotidiano dos policiais 

militares, a mudança de turnos repentinos e a concentração em ter que atender bem 

cada chamada, faz como que esta realidade seja preocupante no âmbito da 
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instituição policial, principalmente pelo risco a que se encontram expostos o policial, 

seus pares, subordinados e a própria população. 

          Segundo Greene (2002), essa profissão é de risco, pois é uma atividade de 

alto risco, precisa sempre estar atento. Mesmo na falta de qualidade e quantidade 

do sono, com o seu físico e cognitivo cansado. 

 De acordo com Azevedo (1992): 

 

Há que se falar nos sintomas psicológicos e comportamentais em que 
surgem: a falta de atenção e concentração, déficits de memória, baixa 
autoestima, e muitas vezes atitudes de revolta com a própria vida; 
dificultando o relaxamento do policial militar em seu contexto familiar. 

 

         Sendo assim, o estresse vem a mudar a rotina de todas as pessoas que tem 

convivência com quem tem esta patologia, sendo necessário muita paciência e 

compreensão ao tratar a mesma.  

Quais são as percepções de policiais militares sobre a violência e 

agressividade? Há uma preferência natural de algumas pessoas de ingressarem em 

algumas profissões que se faz uso de autoridade. A permissão em fazer uso de 

armas, forças, direito de decidir sobre a vida ou morte, acaba exercendo uma 

atração para essa profissão (AZEVEDO, 1992). 

A profissão do Policial Militar sempre foi alvo de muitas críticas, por que não 

dizer, uma profissão preconceituosa por parte da sociedade. Percebe-se que o 

corpo do indivíduo é o alvejado das primeiras observações e, por esta primeira 

impressão, é que formamos a nossa opinião (pré-conceito) sobre a pessoa com o 

qual relaciona-se pela primeira vez. Assim, a falha, quando visível, pode levar as 

pessoas a um impacto negativo, fazendo-as formar novamente, uma opinião 

negativa daquele individuo que apresenta-se informe, por seres humanos, que 

movidos muito mais por medos interiores do que por atitudes pró-ativas (ARAUJO, 

2008, p. 29).  

 

O preconceito é o resultado das frustrações das pessoas, que em 
determinadas circunstâncias podem se transformar em raiva e hostilidade. 
As pessoas que se sentem exploradas e oprimidas frequentemente não 
podem manifestar sua raiva contra um alvo identificável ou adequado; 
assim, deslocam sua hostilidade para aqueles que estão ainda mais “baixo” 
na escala social (ALLPORT, p.21 1954). 
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 Quando falam que o policial militar abusou do poder, a sociedade não 

entende que, esse profissional é um ser humano e também tem problemas, o maior 

deles o stress e a agressividade, por causa do ritmo de trabalho e treinamentos, não 

compreendem o ritmo de vida que esse profissional tem, na maioria das vezes, 

acaba afetando sua própria família (AZEVEDO, 1992). 

          Os governos, de maneira geral, estruturam pobremente os serviços de 

atendimento psicológico aos policiais e aproveitam muito mal os policiais diplomados 

nas áreas de saúde mental. Evidentemente, se os critérios de seleção e 

permanência devem tornar-se cada vez mais exigentes, espera-se que o Estado 

cuide também de retribuir com salários cada vez mais dignos (BALISTRERI, 1999). 

          De qualquer forma, o zelo pelo respeito e a decência dos quadros policiais 

não cabe apenas ao Estado, mas aos próprios policiais, os maiores interessados em 

participarem de instituições livres de vícios, valorizadas socialmente e detentoras de 

credibilidade histórica (BALESTRERI, 1999). 

O equilíbrio psicológico, tão indispensável na ação da polícia, passa também 

pela saúde emocional da própria instituição.  Mesmo que isso não se justifique, 

sabemos que policiais maltratados internamente tendem a descontar sua 

agressividade sobre o cidadão (BALISTRERI, 1999). 

Evidentemente, polícia não funciona sem hierarquia. Há, contudo, clara 

distinção entre hierarquia e humilhação, entre ordem e perversidade. Em muitas 

academias de polícia (é claro que não em todas) os policiais parecem ainda ser 

“adestrados” para alguma suposta “guerra de guerrilhas”, sendo submetidos a toda 

ordem de maus-tratos (beber sangue no pescoço da galinha, ficar em pé sobre 

formigueiro, ser “afogado” na lama por superior hierárquico, comer fezes, são só 

alguns dos recentes exemplos que tenho colecionado a partir da narrativa de amigos 

policiais, em diversas partes do Brasil) (BALESTRERI, 1999). 

Por uma contaminação da ideologia militar (diga-se de passagem, presente 

não apenas nas PMS, mas também em muitas polícias civis), os futuros policiais 

são, muitas vezes, submetidos a violento estresse psicológico, a fim de atiçar-lhes a 

raiva contra o “inimigo” (será, nesse caso, o cidadão?) (BALISTRERI, 1999). 

Na figura 01, temos expostos os Nove princípios de Sir Robert Peel, sobre o 

policial militar. 
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xyz{JG |}n Versão resumida: Nove princípios de Sir Robert Peel.  

Fonte: (ANTUNES, 2003). 
 

De alguma forma estes nove princípios vêm a fundamentar os valores do 

trabalho do policial militar, mesmo sendo, relativa ao policiamento de Londres, serve 

para a realidade Brasileira, bem como, também em linhas gerais faz da rotina deste 

profissional a essencialidade de seu trabalho. 

O importante é ressaltar que: 

 

Nesse modelo, toda atividade de policiamento ostensivo para prevenção e 
manutenção da ordem pública ficaria com as polícias militares. Por outro 
lado às atividades cartoriais e de investigação de delitos seriam destinadas 
às polícias civis. Foram extintos os corpos de fiscais de trânsito, as guardas 
civis e as polícias rodoviárias dos departamentos estaduais de trânsito. É 
válido frisar [...] que as polícias eram os exércitos dos respectivos estados, 
possuindo treinamento, armamento e capacidade técnica, em alguns casos 
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- como as polícias militares de Minas Gerais e São Paulo - superiores ao do 
próprio Exército Nacional (COTTA, 2006, p. 93). 

 

Ressalta-se que a convivência diária com a injustiça social, violência urbana 

e, sobretudo, com o risco de matar ou morrer no atendimento a ocorrências, 

influencia consideravelmente o comportamento, as decisões e a forma de ver, ouvir 

e entender as realidades da vida, alertando ainda que o policial é constantemente 

exposto à agressão, violência e crueldade, devendo frequentemente intervir em 

situações de problemas humanos de alta tensão que podem gerar sentimentos de 

raiva, ansiedade, alienação e depressão (SILVA; VIEIRA, 2008). 

Delimitar qual a peculiaridade profissional do policial militar não é tarefa fácil. 

Já no processo de seleção é considerado contra indicado o candidato que não 

atender aos parâmetros estabelecidos no perfil referencial ou que denote 

comprometimento que inviabilizem sua matrícula na Instituição em virtude da 

inadequação aos padrões comportamentais e à natureza do serviço (FRAGA, 2005). 

A Polícia Militar na Constituição da República, dentre os diversos órgãos do 

sistema de defesa social, como organização responsável pelo policiamento 

ostensivo e pela manutenção da ordem pública, vem a fornecer, 

 

O policiamento e a manutenção da ordem pública devem ser compatíveis 
com o respeito e a obediência as leis, o respeito pela dignidade humana, e 
o respeito e a proteção dos direitos humanos. São esses princípios que 
norteiam a atividade policial ética e legal, e são deles que derivam todas as 
demais exigências e disposições pertinentes à atividade policial (ARAÚJO, 
2008, p. 27).  

 

De acordo com Almeida (2007), a polícia deve ser proativa, não se 

restringindo à reação após o cometimento do delito. Polícia reativa é um modelo 

tradicional com forte centralização burocrática, com atividades reativas técnicas, 

limitadas e direcionadas para a resolução de conflitos, não coadunando com a ideia 

de integração entre polícia e comunidade que tem por objetivo a efetiva participação 

da população nos assuntos de segurança, onde neste contexto, atenderá a 

demanda social da sociedade em que está inserida.  

A verdade é que a imagem do policial militar, em nosso país, não se cerca 

mais daquela aura sagrada que tanta respeitabilidade carregava outrora, nos tempos 

da Guarda Civil, por exemplo. Greene (2002) relata que tempos idos, cultivava-se 

admiração pela coragem de se apresentar em público fardado, armado, com 
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serenidade para atuar a qualquer momento. Acima de todas as coisas, a integridade 

é a virtude que na função os caracterizava. 

Segundo Soares (2006, p. 33): 

 

[...] nosso problema, na segurança, é, antes de mais nada, gestão, por um 
lado, e estrutura organizacional, por outro. Estrutura organizacional que 
ofereça mecanismos adequados à gestão. Só haverá gestão racional 
quando as instituições de segurança se organizarem como qualquer 
empresa bem-sucedida se organiza no mundo contemporâneo: conhecendo 
o problema para o qual têm de oferecer resposta; planejando o que vai se 
feito; avaliando o que foi feito; identificando erros e acertos, e monitorando 
todo o circuito, para que haja aperfeiçoamento progressivo. 

 

É preciso estar atento para o seguinte: 

 

Em nosso país tem se pecado no que diz respeito à valorização desses 
profissionais, muitas vezes violando os direitos humanos destes agentes. É 
necessário que tenhamos uma política de segurança pública em que se 
inclua como condição sine qua nono oferecimento de condições de trabalho 
para o servidor público desta área. Inclui-se aí, salários dignos, assistência 
social as suas famílias, seguro de vida permanente, formação profissional 
completa e de qualidade, políticas de assistência social especifica, entre 
outras. É necessário, também, que estes servidores tenham seus direitos 
humanos respeitados, como forma do Estado cobrar dos mesmos que 
respeitem os direitos humanos da população indiferentemente de classe 
social, cor, religião, orientação sexual, atividade profissional, etc. Neste 
sentido, em especial os regimentos internos e estatutos disciplinares dos 
órgãos de segurança pública em nosso país precisam ser revistos, 
adequando-os aos novos preceitos constitucionais advindos com a 
Constituição Federal de 1988, democratizando de direito e de fato estas 
Instituições (ROCHA, 2005, p. 09). 

 
 

O Art.144, § 5º, da Constituição da República, destaca que a Polícia Militar 

tem como missão constitucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem 

pública. Atuando com base no poder discricionário de polícia, em ações preventivas 

que visam prevenir a prática de delitos e as condutas ofensivas à ordem pública. Ou 

seja, ofensivas a uma situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, 

fundada nos princípios vigentes na sociedade (o direito, o costume e a moral) 

(ASSIS, 2007). 

De acordo com Greene (2002, p. 47) a polícia não é voltada apenas para 

incidentes criminais,  

 

[...] atendem solicitações de auxilio a pessoas físicas (ou mentalmente 
doentes), pessoas feridas em acidentes domésticos, pessoas que são 
mordidas por animais, pessoas com tendência ao suicídio, pessoas 
envolvidas em acidentes automobilísticos, e atendem também a pessoas 
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perdidas dentre outros. O acesso, por parte da comunidade, ao serviço 
prestado pela polícia militar, é muito simples, basta ligar 190, ou muitas 
vezes bastando um aceno para um policial, para esse, servir de mediador 
de conflitos sociais. 

 

É preciso fazer lembrar que nesta medição dos conflitos sociais, a segurança 

é fator primordial para a manutenção do bem estar da sociedade em que esta se 

realizando o trabalho deste profissional. 

Pode se dizer que: 

 

O conceito tradicional de segurança pública restringe-se à ação policial 
ostensiva e repressiva contra o crime. Contrapondo-se a essa abordagem 
tradicional e pouco eficaz no Brasil e em outros países, tem-se buscado – 
como objetivo específico ou transversalmente às outras áreas de trabalho – 
instigar a participação da sociedade nas políticas públicas de segurança 
centradas mais nas ações de prevenção e redução da violência, para a 
modernização e democratização do circuito criminal brasileiro, 
compreendendo, mais especificamente, os dispositivos policiais e de justiça. 
Dessa maneira, se objetiva essencialmente estimular a atuação efetiva da 
sociedade civil por meio de instrumentos que possam apoiar sua 
participação, quer na formulação e implementação, quer no 
acompanhamento e na avaliação das políticas públicas de segurança 
(MIRANDA, 2011, p. 39). 

  

Segundo Goffman (2001) a perda de decisão pessoal nas instituições totais e, 

em todos os casos, o militar precisa apresentar uma renúncia a sua vontade. Essa é 

a disciplina fundamental na vida de um militar: não planeja mais a sua vida pessoal, 

dado que agora é militar. Neste caso, pode-se exemplificar o lazer fiscalizado, os 

momentos com a família sendo controlados e determinados pela organização militar. 

 Enquanto a maioria das pessoas descansa nos domingos e feriados, o militar 

aprende, desde a escola, que estes momentos agora serão planejados e decididos 

no quartel. 

A vida de policial militar tem algumas particularidades que devem ser 

observadas, onde,  

 

O ingresso na instituição militar corresponde à perda da identidade civil, 
sendo colocado, imediatamente, pela corporação quais são as normas da 
casa: é a tentativa de ruptura com a vida civil, por isso a instituição tenta 
retirar do indivíduo aqueles hábitos e costumes trazidos do meio familiar 
(LIMA, 2007). 

  

Em outro contexto fora da sua realidade familiar, cita-se a ação policial, uma 

linha que vai do uso da força, com certa pitada de violência com a força cega e 
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brutal, vindo a ser uma das questões que está cotidianamente no cerne da 

intervenção do PM no exercício do policiamento ostensivo.  

Para Pinheiro e Almeida (2003) a ideia de que o Estado (no caso, por meio da 

polícia) usa a força em três sentidos básicos:  

 

O primeiro sentido como a “agressão física”, o segundo como o “uso da 
força física”, incluindo-se aí o emprego da arma de fogo, nos casos de 
“restauração da ordem” e a “violência policial” (termo que designa abuso 
policial, ainda que a polícia, em tese, possa sempre recorrer à violência). O 
terceiro sentido é quando existe “ame aça implícita em consequência de 
toda infração à ‘lei’ e à ‘ordem’, em qualquer tempo e lugar definido”. (p 12) 

O que se destaca e que a desordem, o caos, a desarmonia social, visa 

preservar a incolumidade da pessoa e do patrimônio, a ordem pública é uma 

situação de pacífica convivência social, distante de ameaças de violências ou 

sublevação que podem gerar, inclusive, a curto prazo, a prática de delitos 

(PINHEIRO; ALMEIDA, 2003).   

Assim sendo, a Constituição Federal de 1988 apresenta em seu artigo 144, 

caput, acerca da manutenção da ordem pública interna do Estado, bem como, da 

segurança pública, posta in verbis:  

 

Art. 144.  A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I 
– polícia federal; II – polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; 
IV – polícias civis; V – polícias militares e corpos de bombeiros militares 
(BRASIL, 1988). 

 

A respeito do chamado “Poder de Polícia”, uma expressão recorrente n o 

cotidiano dos cidadãos e tantas vezes confundido com abuso de poder, foi definido 

por Rocha (1991, p. 1) como sendo: “[...] o exercício do poder sobre as pessoas e as 

coisas para atender ao interesse público”.  

Na dinâmica de trabalho policial,  

 

A medida adotada por esse profissional pode se revestir de um caráter 
administrativo, ou então o que o autor denomina de “puramente policial”, 
uma vez que a finalidade da Polícia pode se estender ao cumprimento de 
um regulamento administrativo ou à tranquilidade pública da sociedade. 
Sendo assim, o poder de polícia não tem relação com arbitrariedade ou 
abuso de poder de seus agentes, pois o poder que esse profissional detém 
precisa estar estritamente dentro das normas legais estabelecidas (FRAGA, 
2005, p. 44). 
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A Polícia Militar, não fica imune a todas essas metamorfoses; como profissão 

que faz parte da sociedade, também muda de acordo com as transformações que se 

instauram no tecido social.  

Exemplo disso são as condições de trabalho precaveis com que estão sendo 

contratados os PMs temporários e os salva-vidas voluntários. Os primeiros, oriundos 

das Forças Armadas, passam por um processo seletivo e, caso aprovados, são 

admitidos por um determinado tempo na Polícia Militar (FRAGA, 2005), 

desenvolvendo após deste processo, seu trabalho perante a sociedade. 

 Mas para chegar a todo este processo é necessário que o indivíduo 

que tenha interesse em exercer esta profissão, faça um concurso público, onde 

após, deverá fazer um curso de formação para tornar-se apto ao cargo desejado. 

Segundo Calanzas (2010), muitos desses profissionais,  

 

Ao ingressarem na carreira, são atraídos pelo status da profissão, pela 
possibilidade de ascensão e “segurança” do concurso público, porém, com 
o decorrer do tempo, deparam-se, entre outros aspectos, com a falta de 
reconhecimento, a percepção de risco e risco real, as perdas de colegas e o 
sofrimento mental represado pela corporação (p.36). 

No caso dos policiais militares, a urgência de tempo é prerrogativa da ação 

profissional, posto que a situação de crise e intervenção da policia ostensiva exige 

uma ação rápida. O tempo é determinante do sucesso das ações e da capacidade 

de prever, impedir e resolver situações de crise. 

 De acordo com Miranda (2011, p. 66): 

 

[...] os cursos de formação profissional de policiais civis e militares revelam 
tendências semelhantes na sua formação. Entre essas semelhanças está a 
presença, ainda que com ênfases diferenciadas, de uma concepção 
dominante que tem como preocupação principal moldar o policial para um 
comportamento legalista, numa versão burocrático-militar, com forte relevo 
ao “combate ao crime”. Destacamos, igualmente, nessa formação 
profissional, a quase total ausência de preparo na área da atividade 
preventiva, com enfoque na mediação de conflitos e no relacionamento 
direto com o cidadão. Evidenciamos, ao mesmo tempo, um claro descuido 
na formação do policial civil e militar para o trato de outras demandas e 
interesses da população que não se encontram limitadas ao cumprimento 
da lei, mas se relacionam com a manutenção da ordem pública. 

 

Então para a manutenção púbica, onde em seguida sua formação. Segue 

uma hierarquia militar a qual é constituída de dois círculos hierárquicos: oficiais e 

praças, que de acordo com a Lei Complementar nº 10.990/97, artigo 13, são âmbitos 
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de convivência entre os militares da mesma categoria, visando a desenvolver o 

espírito de camaradagem (BALISTRERI, 1999). 

De acordo com a formação, é preciso destacar que: 

 

Em outras palavras: sem a reforma radical das polícias, que incida sobre 
todos os pontos de apoio da corrupção (recrutamento, formação, 
capacitação e treinamento, condições salariais, controle interno e externo, 
gestão, estrutura organizacional), não adianta nem começar a falar sobre 
política de segurança pública eficiente e combate ao crime (SORAES, 2006, 
p.75). 

 

À responsabilidade excessiva do Policial Militar, qual seja o de garantir a 

ordem pública através de atos de prevenção e repressão, carregando a 

responsabilidade de garantir uma situação de convivência pacifica e harmoniosa da 

população, fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade, mesmo quando 

diversos fatores colaboram em sentido contrário (BRASIL, 1992). 

Segundo Pinto (2000) os círculos hierárquicos estabelecem uma segregação 

rígida entre os PMs praças e os PMs oficiais, de modo que, por exemplo: Um militar 

de um nível hierárquico inferior não pode frequentar o mesmo ambiente frequentado 

por seus superiores. Os locais de refeição, de descanso, sanitários e até os clubes 

sociais são específicos de cada ciclo. 

Seguindo este ciclo, Fraga (2005, p. 49) afirma que um processo de trabalho 

do Policial Militar é composto pelo objeto e os meios pelos quais realiza a sua 

atividade, descrevendo-os desta maneira: 

 

ü O trabalho propriamente dito – a atividade policial desenvolvida com a 
finalidade de executar a política de segurança pública; são as ações da 
polícia (vão desde o policiamento ostensivo até controle de tumulto); é, 
sempre, “em tese”, planejado.  
ü A matéria-prima do trabalho policial – é a sensação de segurança 
social, a ordem pública, o policiamento ostensivo, a defesa pública, enfim, é 
a segurança pública na sociedade. 
ü O objeto de trabalho: é etéreo – é a segurança pública (prestação de 
serviço), tanto formal, variáveis do policiamento, como informal, ações que 
visam à sensação de segurança da comunidade.  
ü Os meios – tudo aquilo de que o policial militar se utiliza na realização 
de seu trabalho; podem ser subdivididos em: instrumental e conhecimento 
técnico-operativo. 
ü Instrumental – são os equipamentos utilizados e os aprestos. São as 
ferramentas que dão suporte ao PM na realização de suas atividades, tais 
como: o uniforme (a farda), capa de chuva, as armas (arma de fogo, 
cassete e algemas), viaturas, rádios transceptores, apito, coletes refletores, 
papel, caneta, telefone; instrumentos de prevenção: colete à prova de balas, 
capacete de controle de tumulto, escudo de controle de tumulto, capacete 
balístico, caneleiras, joelheiras (estas duas últimas são usadas, 
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frequentemente, para uso de motociclistas e controle de tumulto); capa, 
capacete e roupa de proteção contra incêndios, usados pelos bombeiros. 
Também são meios de locomoção (mais específicos e um pouco mais 
incomuns) no processo de trabalho do PM: o policiamento com bicicleta 
(tem se a bicicleta como meio); no caso de policiamento montado, tem-se o 
cavalo; no policiamento aéreo, o avião; em embarcação, o barco e a lancha.  
ü Conhecimento técnico-operativo da profissão – é aquele adquirido no 
exercício profissional e o conjunto de conhecimento qualificatório que o PM 
adquire por meio dos cursos de formação e habilitação. Por exemplo, o 
aporte jurídico-legal acionado, quando chamado a intervir nas ocorrências. 
Este último, o aporte jurídico-legal ou os recursos técnicos, é que lhe darão 
o suporte de conhecimento necessário para orientá-lo na sua maneira de 
agir (por exemplo, quando poderá entrar numa residência, mesmo sem o 
mandado judicial e sem a autorização de quem lá reside). São os recursos 
técnicos que o PM acionará no desempenho de sua atividade.  

 

Um dos aspectos a serem destacados no trabalho do Policial Militar vem a ser 

o trabalho em situações que são expostas ao tempo, bem como, o fato de estarem 

sempre apostos para estas situações.  

Neste sentido Fortuna (2012, p. 26) afirma o seguinte: 

 

[...] a necessidade de o policial desenvolver sua atividade nas mais diversas 
situações climáticas e justamente nelas é que o seu trabalho é mais 
requisitado. Não raramente sendo submetido ao sol forte, chuva, frio, 
vendavais, cheias, por vezes deixando seus familiares para seguir na ajuda 
aos atingidos por calamidades ou mesmo nas suas escalas de serviço 
rotineiras, protegendo comunidades diversas da sua, enquanto sua família 
nem sempre estará devidamente segura. 

 

Esta questão faz com que o policial militar muitas vezes em momentos de 

urgência, onde é chamado para alguma diligencia e acaba por não cuidar de seu 

bem estar.  

O profissional de segurança pública, o policial militar, carrega implícito em seu 

papel à responsabilidade de promover o bem-estar da população, mantendo a 

calma, controle e coerência em suas ações. Tais fatos levam-no a defrontar-se o 

tempo todo com a polaridade: expectativas versus limitação, além de favorecer um 

intenso gasto de energia, na busca pela manutenção de estereótipos e 

representações, reforçando a imagem de força e imunidade. Tais representações 

em muito contradizem suas experiências corriqueiras de impotência, não saber e 

fragilidade (BALESTRERI, 1999). 

Para este profissional, a falta de apoio é outra realidade vivenciada pelos 

policiais. Dentre tantas outras coisas, pode-se claramente destacar a dualidade 

vivenciada pelos policiais frente àquilo que lhes seria mais básico e primordial, a 
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saber, a manutenção de sua própria segurança. Além desses fatores, a dinâmica de 

trabalho do Policial Militar possui características bastante peculiares, relacionadas 

às questões como: privação de sono, perspectivas pessimistas, perigo constante de 

morte, relação hierarquizada rígida, ergonomia, dentre outros (BRASIL, 1992). 

Percebe-se assim que as reações ao quadro emocional também podem 

ocorrer em nível psicológico, sendo de acordo com Lipp (1998), os sintomas 

psicológicos advém das reações fisiológicas que são mãos frias, problemas com a 

memória, boca seca, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, nó no estômago, 

dúvida quanto a si próprio, enxaqueca, mudança de apetite, diarreia, dificuldades 

sexuais, aumento súbito de motivação, entusiasmo súbito, músculos tensos, vontade 

de fugir de tudo, problemas dermatológicos, apatia, depressão ou raiva prolongada, 

insônia, aumento de sudorese, náusea, má digestão, tiques, hipertensão arterial, 

pensar continuamente em um assunto, tédio, irritabilidade excessiva, taquicardia, 

angústia ou ansiedade, excesso de gases, tontura, hipersensibilidade emotiva, perda 

do senso do humor, aperto da mandíbula ou ranger dos dentes, sendo estas, 

obviamente prejudiciais ao trabalho do policial militar.  

 A má qualidade do sono acaba provocando aumento da sonolência no 

período de trabalho, muitas vezes responsável por acidentes, desinteresse, 

ansiedade, irritabilidade, perda da eficiência e aumento do estresse. As alterações 

do sono também podem vir associadas a sintomas depressivos que indicam uma 

alteração do humor, muitas vezes decorrentes da própria atividade laboral (BRASIL, 

1992).     

Ainda tratando de políticas de segurança pública, diz Soares et. al. (2006, p. 

75).  

 

Em outras palavras: sem a reforma radical das polícias, que incida sobre 
todos os pontos de apoio da corrupção (recrutamento, formação, 
capacitação e treinamento, condições salariais, controle interno e externo, 
gestão, estrutura organizacional), não adianta nem começar a falar sobre 
política de segurança pública eficiente e combate ao crime. 

 

Uma teia complexa de incertezas dominam o cotidiano do policial militar, 

envolvendo questões sociais que podem fazer com que este, tenha dificuldade em 

enfrentar o cotidiano de seu trabalho (ANTUNES, 2003). 

Neste certame a competência policial é produzida pelo encontro de certas 

qualidades pessoais do indivíduo e de um leque tão grande quanto possível de 
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experiências. Ela é, assim, essencialmente subjetiva – ligada à pessoa e a seus 

traços de caráter próprios – e empírica, acumulada ao longo das ocorrências que 

igualmente constituem precedentes cuja avaliação (fracasso/êxito – tentativas/erros) 

permite a elaboração progressiva de um saber operacional eficaz (MONJARDET, 

2003). 

Basicamente com toda esta problematização apresentada, ressalta-se que a 

“responsabilidade da violência deve ser dividida com outros órgãos, e não somente 

com a polícia, e acredita que até mesmo os municípios podem colaborar para a 

redução da criminalidade, mesmo sem polícia” (SOARES, 2003, p. 05), criando 

medidas que fortaleçam o compromisso de todos ante a violência e a criminalidade 

que assola a sociedade em questão, tornando isto como interesse público para que 

todos sintam o compromisso de manter uma sociedade mais justa, mas que a 

necessidade de um policiamento que estenda este interesse, também se faz 

necessário. 

  

2.1.3 O cotidiano do Policial Militar  

  

No Brasil, o problema social da violência é algo possível de ser visto 

claramente a olhos nus. Diariamente, os veículos de comunicação noticiam casos 

cada vez mais frequentes. Nesse contexto, está o profissional policial militar, que 

deve, entre suas atribuições, combater a criminalidade e garantir a segurança 

pública, enfim, o bem estar do cidadão.  

Segundo Calanzas (2010, p. 65), muitos desses profissionais,  

 

Ao ingressarem na carreira, são atraídos pelo status da profissão, pela 
possibilidade de ascensão e “segurança” do concurso público, porém, com 
o decorrer do tempo, deparam-se, entre outros aspectos, com a falta de 
reconhecimento, a percepção de risco e risco real, as perdas de colegas e o 
sofrimento mental represado pela corporação. 

No caso dos policiais militares, a urgência de tempo é prerrogativa da ação 

profissional, posto que a situação de crise e intervenção da policia ostensiva exige 

uma ação rápida. O tempo é determinante do sucesso das ações e da capacidade 

de prever, impedir e resolver situações de crise (CALANZAS, 2010). 

O profissional de segurança pública, mais especificamente, o policial militar, 

carrega implícito em seu papel à responsabilidade de promover o bem-estar da 
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população, mantendo a calma, controle e coerência em suas ações. Tais fatos 

levam-no a defrontar-se o tempo todo com a polaridade: expectativas versus 

limitação, além de favorecer um intenso gasto de energia, na busca pela 

manutenção de estereótipos e representações, reforçando a imagem de força e 

imunidade. Tais representações em muito contradizem suas experiências 

corriqueiras de impotência, não saber e fragilidade (BALISTRERI, 1999). 

O Estatuto da Policia Militar do Estado de Alagoas enfatiza que a 

responsabilidade excessiva do Policial Militar, qual seja o de garantir a ordem 

pública através de atos de prevenção e repressão, carregando a responsabilidade 

de garantir uma situação de convivência pacifica e harmoniosa da população, 

fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade, mesmo quando diversos 

fatores colaboram em sentido contrário (BRASIL, 1992).  

Outra característica peculiar da atividade policial militar é o constante risco de 

morte, sendo que,  

 

[...] este profissional está exposto às situações de risco iminente, 
despertando sentimentos de ansiedade e medo. De acordo com o medo é a 
resposta psicológica mais comum diante da morte e desempenha papel vital 
na auto-preservação, entretanto, pode suscitar reações ansiosas e 
favorecer um estado geral de ansiedade patológica (KOVACS, 1992 p.32). 

 

Para este profissional, a falta de apoio é outra realidade vivenciada pelos 

policiais. Dentre tantas outras coisas, pode-se claramente destacar a dualidade 

vivenciada pelos policiais frente àquilo que lhes seria mais básico e primordial, a 

saber, a manutenção de sua própria segurança. Além desses fatores, a dinâmica de 

trabalho do Policial Militar possui características bastante peculiares, relacionadas 

às questões como: privação de sono, perspectivas pessimistas, perigo constante de 

morte, relação hierarquizada rígida, ergonomia, dentre outros (BRASIL, 1992). 

Sendo assim, é possível que ocorram os sentimentos de raiva e agressão no 

nível emocional; irritabilidade, taquicardia, dispneia ou sudorese na dimensão 

corpórea; e timidez, prudência, ousadia e outros comportamentos no mundo externo 

(LIPP, 2010; BENEVIDES, 2005; COUTO, 1987). 

Diante do contexto abordado, se faz necessária à avaliação psicológica, tanto 

no processo de seleção de pessoal para o trabalho, como sugere o trabalho de Brito 

e Goulart (2005), quanto no decorrer de sua função. Assim, este trabalho tem como 

objetivo verificar o nível de estresse em policiais militares, em exercício de sua 
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função, uma vez que o estresse pode afetar a atividade de tais profissionais, e as 

consequências do comportamento de um policial com estresse estão ligadas 

diretamente à segurança pública (BRITO; GOULART, 2005).  

 

2.1.4 Aspectos cotidianos do Policial Militar 

 

2.1.4.1 O estresse e seu contexto  

 

O estresse surgiu pela primeira vez no século XVII, em que definia qualquer 

estímulo que afetasse negativamente a pessoa humana provocando-lhe sentimento 

de angústia, aflição e opressão. Nos séculos seguintes, XVIII e XIX, o significado do 

termo se alterou para denotar na ciência física qualquer força que aplicada sobre um 

sistema leva à sua deformação ou destruição (COUTO, 1997). 

De acordo com Lipp (2004) o estresse é um estado de tensão que causa uma 

ruptura no equilíbrio interno do organismo. Quando o estresse ocorre, o equilíbrio 

(homeostase) é quebrado, e não há mais entrosamento entre os vários órgãos do 

corpo. Alguns órgãos precisam trabalhar mais e outros menos, para poderem lidar 

com o problema, causando o estresse inicial.  

Como, por natureza, o organismo tem o impulso de buscar o equilíbrio, 

automaticamente é feito um esforço para restabelecer a homeostase interior, sendo 

considerado também um estado intermediário entre a saúde e a doença, durante o 

qual o corpo luta contra os agentes causadores da doença (SANTOS, 1988). 

Nas palavras de Witkin-Lanoil (1985, p.34) o estresse: 

 

Pode ser de curta ou longa duração, indicando que tanto a ação imediata do 
sistema nervoso quanto à ação de liberação retardada do sistema endócrino 
funcionam com o objetivo de preparar e manter o corpo para ação destinada 
a preservar a vida. Assim, alterações tanto físicas quanto psicológicas 
podem ser provocadas pelo estresse no ser humano. 

 

Segundo Lipp (2010, p. 78), o estresse vem a ser: 

 

[...] um desgaste geral do organismo causado pelas alterações 
psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se vê forçada a enfrentar 
uma situação que de um modo ou outro, a irrite, amedronte, excite ou 
confunda, ou mesmo a faça imensamente feliz. Em geral, seria uma reação 
do organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exijam 
um grande esforço emocional para serem superadas. 
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Autores como Lipp (2010), Kaplan, Sadock e Greeb (1997) consideram o 

estresse uma patologia que pode tornar-se um fator desencadeante para o 

desenvolvimento de transtornos mentais caso o indivíduo seja submetido a uma 

ação constante de agentes estressores, podendo desencadear ainda o que é 

denominado de estresse crônico, causando futuros problemas ao individuo.  

Dessa maneira, Couto (1987), define o estresse como um estado em que 

ocorre um desgaste anormal da máquina humana e/ou uma diminuição da 

capacidade de trabalho, ocasionados basicamente por uma incapacidade 

prolongada do indivíduo de tolerar, superar ou se adaptar às exigências da natureza 

psíquica existentes no seu ambiente de trabalho de vida. 

Percebe-se ainda que há fatores na demanda excessiva de agentes 

estressores no trabalho, que contribuem para o surgimento desta patologia, sendo 

segundo Dejours apud Benedicto et. al. (2007, p.23): “urgência de tempo; 

responsabilidade excessiva; falta de apoio; expectativas excessivas de nós mesmos 

e daqueles que nos cercam”. 

Autores como Benevides (2005), Lipp (2004) e Santos (1988) afirmam que o 

estresse é sempre ruim, não contribuindo para o aumento da produtividade. Em 

determinadas pessoas, as reações ao estresse podem desencadear desequilíbrios 

em órgãos mais sensíveis, podendo causar o que é chamado de “órgãos de 

choque”. Durante algum tempo, acreditou-se que essas reações ao estresse 

desencadeavam uma situação específica chamada de “doença psicossomática”, o 

que atualmente se denomina de "transtorno somatoforme” (BENEVIDES, 2005; 

LIPP, 2004; SANTOS, 1988). 

Alguns quadros físicos advindos do estresse podem acontecer, surgindo 

como dores musculares, cefaléias, enfarte precoce, fadiga fácil, taquicardia, úlcera, 

abafamento no peito, palpitações, dores abdominais generalizadas, dores 

generalizadas no corpo, artrite, adinamia, urticária, asma, emagrecimento e 

infecções graves (COUTO, 1987). 

Contudo, a reação ao “estresse” pode afetar simultaneamente três áreas ou 

dimensões distintas: o corpo, a mente e o mundo externo. Todo e qualquer ato 

praticado pelo o homem, assim como toda e qualquer reação, desenvolve- se 

simultaneamente nestas três áreas de sua vida. Nesse sentido, ao ato de sentir e 
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pensar ocorrem equivalentes ao nível do corpo e do mundo externo (LIPP, 2004; 

KAPLAN, SADOCK, GREEB, 1997; DELBONI, 1997). 

No contexto abordado sobre estresse Romano (1989) e Portella Bugay (2007) 

consideram ainda como significativa fonte de estresse, os fatores ligados à natureza 

da atividade e da instituição Policial Militar, onde, apresenta-se de maneira a mudar 

o comportamento e trabalho cotidiano deste profissional.  

 

2.1.4.2 O Policial Militar e Seu Trabalho 

 

O trabalho diário do policial militar se apresenta de forma a estar sempre 

atento ao que acontece ao seu redor, em especial na sociedade em que atua, pois 

este atua sob constante pressão, sendo que: 

 

À medida que aumenta o nível de tensão, aumenta também o nível de 
vigilância e de expectativa, passando a estar pronto para agir a qualquer 
instante de maneira enérgica, [...] e em consequência, sofre alteração no 
seu padrão normal de pensar e agir, além de apresentar dificuldades para 
estabelecer prioridades ocasionando sensações de hesitação, visão 
estreita, raciocínio confuso e ilógico que passam a fazer parte do seu dia a 
dia (PORTELA, BUGAY, 2007; FARIAS, 1998, BESSE, 1995. ~�56 ). 

  

Percebe-se que as pessoas que trabalham em regime de escala/plantão ou 

têm trabalho noturno, como é o caso dos policiais, tem um sono de má qualidade em 

decorrência do conflito entre ações matinais e noturnas. 

 A má qualidade do sono acaba provocando aumento da sonolência no 

período de trabalho, muitas vezes responsável por acidentes, desinteresse, 

ansiedade, irritabilidade, perda da eficiência e aumento do estresse. As alterações 

do sono também podem vir associadas a sintomas depressivos que indicam uma 

alteração do humor, muitas vezes decorrentes da própria atividade laboral (BRASIL, 

1992).     

Com relação à ergonomia, o conforto humano em seu trabalho deve ser 

sempre considerado. Atividades que exigem posições anti-fisiológicas, repetição de 

exercícios danosos, e permanência exagerada em atitudes cansativas fazem parte 

das exigências posturais a que são submetidas às pessoas durante o trabalho 

(BRASIL, 1992). 

A polícia militar, pela natureza do trabalho, expõe o profissional a constantes 

desgastes físico, mental e emocional em sua prática profissional diária. A atuação 
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em ambiente desumano, complexo e hostil estão entre os fatores que contribuem 

para este fenômeno (PORTELLA, BUGAY, 2007; DOURADO, 1993; ZULUAR, 

1999), onde neste sentido, o estresse está presente na vida do policial militar e pode 

influenciar de maneira decisiva no seu comportamento dentro e fora de sua atividade 

profissional (SILVA, VIEIRA, 2008; ALLEGRETTE, 1996). 

Toda esta problemática, afeta também o contexto familiar, sendo que: 

 

No ambiente familiar, o membro da corporação militar tende a desligar as 
emoções em relação a sua família e é levado a um processo de 
afastamento e procura de relações fora de casa. Na rua, alguns podem 
extravasar suas frustrações sobre os cidadãos tornando-se arbitrários, 
agressivos e GROSSEIROS (PORTELA, BUAGY, 2007; ROMANO, 1989 
p.87). 

 

O fato preocupante contextualiza-se pelo fato dos policiais militares serem 

campeões de neurose, conforte exposto em matéria intitulada na revista “Isto É” (09-

08-95), “Os campeões da neurose”, segundo a revista, estudos feitos pelo instituto 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Manchester na Inglaterra, apontam a 

profissão policial como a segunda mais estressante do mundo. 

Direcionando para outra vertente, dentro da Policia Militar, a problemática do 

uso abusivo do álcool não é recente, e tem sido estudada por profissionais em 

diversos Estados, no intuito de propor alternativas de tratamento e prevenção dentro 

de corporação. Uma iniciativa dentro da corporação, voltada para a prevenção do 

uso do álcool e outras drogas, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas 

e à Violência – PROERD - mantido pela Polícia Militar no Brasil, com 

representatividade em vários Estados (BRASIL, 1992). 

       

2.1. 4.3 Efeitos Psicossociais: Resultado de Ocorrências Anteriores 

 

No trabalho policial, é necessário fazer o atendimento das ocorrências para as 

quais o policial militar é chamado, onde este não pode esquecer que este tipo de 

ação faz parte de seu serviço. 

Cabe então inserir um equilíbrio nesta dinâmica, onde: 

 

[...] usando a força de forma moderada apenas para quebrar a resistência 
do indivíduo infrator. No entanto, não devemos supor que o policial prossiga 
imune após o atendimento de uma ocorrência de alto risco, especialmente 
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se houver morte ou ferimentos grave, uma vez que estas deixam sequelas 
irreparáveis (ZALLUAR, 1999; ALLEGRETTI, 1996. p. 22). 

 

Focando neste aspecto, cabe ressaltar que a convivência diária com a 

“injustiça social, violência urbana e, sobretudo, com o risco de matar ou morrer no 

atendimento a ocorrências, influencia consideravelmente o comportamento, as 

decisões e a forma de ver, ouvir e entender as realidades da vida” (SILVA, VIEIRA, 

2008), alertando ainda que o policial é constantemente exposto à agressão, 

violência e crueldade, devendo frequentemente intervir em situações de problemas 

humanos de alta tensão que podem gerar sentimentos de raiva, ansiedade, 

alienação e depressão. “Proibidos são de expressar estes sentimentos, os quais são 

respostas normais à frustração muitos policiais desenvolvem" características de 

esquiva emocional, cinismo e autoritarismo” (SILVA, VIEIRA, 2008; REISER, APUD 

ROMANO, 1989:23). 

Nos estudos realizados por Romano (1998) objetivando identificar as fontes 

de estresse no trabalho de soldados da Policia Militar do Estado de São Paulo, 

verificou que os eventos considerados mais estressantes foram ver colega morto no 

comprimento do dever; morte de parceiros; e receber salários insuficientes. Ainda 

relatou-se que o evento “ver colega morto no cumprimento do dever” é o mais 

estressante nos estudos associados ao estresse emocional de policiais militares. 

Assim chegou-se ao fato de que a morte de um colega que está diariamente 

em constante trabalho, é o fator mais problemático no exercício da função do policial 

militar.  

 

2.1.5 O Contexto Familiar 

  

O tema Família sempre foi estudado ao longo da história por profissionais das 

mais distintas áreas, onde os mesmos têm focado a família como objeto de pesquisa 

a partir da verificação de que ela exerce função basilar no incremento e sustentação 

da saúde e do equilíbrio emocional de seus membros.  

São vários os fatores que tornam o tema muito complexo. Por isso a mesma 

deve ser pesquisada e analisada tendo o fato histórico onde ela está inserida 

primordial.  
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Os profissionais necessitam conhecer a realidade e as necessidades da 

família, para efetivação de um trabalho mais coeso, ponderando-se acerca de 

conceitos e percepções (TIBA, 1996). 

O conceito de família pode ser considerado até certo ponto subjetivo, porque 

está amarrado a quem o define e à conjuntura social, política e familiar em que se 

insere (MIOTO, 2000). 

Família. Uma das instituições que conseguiu sobreviver a tudo e a todos, 

desde o seu início há mais de 10.000 anos. A família ao longo da história vem se 

adaptando a todo tipo de mudança, seja ela social, cultural, de sociedade, de 

riqueza, de gênero, de religião, de língua, de raça e de cor (TIBA, 1996). 

A família garante a perpetuação e à sobrevivência da espécie humana desde 

a vida uterina até a morte os membros da família passam por ciclos de dependência. 

É no nascimento do bebê que o casal transforma se em uma família é com este 

nascimento que nasce também um pai e uma mãe (MIOTO, 2000). 

Segundo Tiba (1996): 

 

A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado 
por outras pessoas e instituições. É um grupo de pessoas ou número de 
grupos domésticos ligados por descendência a partir de um ancestral 
comum, matrimônio ou adoção. Estas pessoas tem contato direto entre si e 
estão ligados por laços afetivos que compartilham uma história de vida. 

 

Estes grupos sociais são pautados por pautados por relações, sentimentos e 

+9#/&( #$/-# &( (#.( 2#27-&(4 fato que justifica, muitas vezes, o amor existente 

#$/-# 0+)( # 9)p%&(4 (#>+2 #p#( +,&/)6&( &. $�&4 '&2 &. (#2 relação consanguínea 

��WOTO4 �����: 

O( p+5os que unem os indivíduos em família não se sustem pela lógica da 

/-&'+4 ,+ '&$6#$)*$')+ ,& -#p+')&$+2#$/& + 0+-/)- ,# .2 'sp'.p& -+')&$+p '&2& 8.#

#2 .2 '&$/-+/& $& 2.$,& ,&( $#@3')&( #2 8.# '+,+ 0+-/# 6* 6+$/+@#2 $+ -#p+5�&

#U)(/#$/#4 '&$(/)/.)$,& .2 @-.po formal. Ao contrário, a família é um grupo informal, 

$& 8.+p +( 0#((&+( #(/�& p)@+,+( 0&- +9#/& # +9)$),+,#4 # 8.# 0&- '&$/+ ,#(/#

(#$/)2#$/& '-)+2 6�$'ulos que garantem a convivência (TIBA, 1996). 

Segundo a Declaração dos Direitos Humanos, a família é o elemento natural 

da sociedade e tem direito à proteção da própria sociedade e do Estado. A palavra 

deriva do latim “famulus” que significa doméstico, servidores ou escravos. 

Segundo o dicionário Aurélio o verbete família significa: 
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1) Conjunto de todos os parentes de uma pessoa, e, principalmente, dos que 

moram com ela. 

2) Conjunto formado pelos pais e pelos filhos. 

3) Conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus 

eventuais descendentes. 

4) Conjunto de pessoas que têm um ancestral comum. 

5) Conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. 

6) Raça, estirpe. 

7) Conjunto de vocábulos que têm a mesma raiz ou o mesmo radical. 

8) Grupo de animais, de vegetais, de minerais que têm caracteres comuns. 

9) Grupo de elementos químicos com propriedades semelhantes. 

10) De família:  familiar; íntimo; sem cerimônia. 

11) Família miúda:  filhos pequenos. 

 

Como observamos, em linhas gerais, família é concebida como um conjunto 

seja de parentes, por pais e filhos, com ancestral comum, entre outros. A família 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e manutenção de saúde e 

no equilíbrio emocional de seus membros. 

P+-+ T)7+ �����4 0:����d 

É ������ �� ���� �� ������������ ��������� ��� �� ����� �������� �~����� �
� ���¡� � �����~���� ~��� �� ������ ~�¢£���� ��� ��¤�� ������ ¥���¦ §
�������� �������� ¨ �� �����  ������� ��~������� �� �������� ��
~������������ ¥���¦ �����¡��¡���� ��� ������¡����� �̈��� � ���������� 

 

Segundo Mioto (2000), o conceito de família visto como instituição eterna que 

visa à proteção está sendo aos poucos abandonado. Está em construção um novo 

conceito de família, em que se reconhece que os arranjos familiares têm uma 

estreita relação com o contexto sócio-cultural e que as famílias inspiram cuidados 

devido às transformações sociais. 

Ao longo dos tempos, com as mudanças socioculturais, muitos valores 

mudaram, outros se perderam e a educação familiar entrou também nessa fase de 

transição. Hoje em dia, devido ao modelo de vida apressado, onde os pais têm 

muitas obrigações profissionais e, por consequência, menos tempo com os filhos, é 

comum que as famílias deleguem grande parte da educação de seus filhos para 
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terceiros, incluindo a escola. Também existem muitas famílias que mantêm os filhos 

na escola somente por causa da ajuda que recebem do Governo, o Bolsa Família, 

outras desconhecem como funciona o sistema educacional, não dão o devido valor à 

educação dos filhos e não sabem como reivindicar melhorias na educação. São 

grandes os conflitos gerados pela ausência da família. 

Conforme afirma Cortella (2014, p.99): 

 

Algumas famílias vêm se omitindo em relação a essa questão. O que há 
nestes tempos é uma exagerada “terceirização” da formação a ser realizada 
na família. Pais e mães ou outros responsáveis, em função da maior 
requisição de tempo que o trabalho obriga, vêm-se desobrigando (por 
cansaço ou desatenção) da formação cívica, sexual, religiosa, ética, 
ecológica e deixando mais para a Escola (a quem já cabia carga adicional 
de formação científica) o encargo das novas gerações.  

 

Ao longo da história a família como instituição, tem sofrido grandes 

transformações. Muitos fatores extra-familiares tem causado grandes mudanças no 

seio das famílias (CARVALHO, 2000). 

Fatores como econômicos, sociais, culturais e políticos vem contribuindo de 

forma significativa para as alterações na estrutura familiar, uma vez que as famílias 

de hoje não mais possuem uma estrutura pré definida de modelo social 

(CARVALHO, 2000). 

Na história do Brasil, percebemos que quando o mesmo era Colônia de 

Portugal, a família era marcada pelo trabalho escravo e pela produção rural para a 

importação, caracterizando um modelo de família tradicional e patriarcal 

(CARVALHO, 2000). 

A família como uma instituição histórica é localizada e aparece praticamente 

todas as sociedades, alterando-se apenas a composição em sua estrutura familiar 

(MIOTO, 2000). 

Percebe-se modelos de família chamadas de nuclear, se estrutura com pai, 

mãe e filhos.  Em nossa sociedade o modelo de família é baseado em uma estrutura 

biologicista, com o objetivo central de reprodução, e necessariamente só seria 

possível constituir-se família entre pares de sexo opostos, onde ambos possuem 

papéis diferentes no mobílio familiar pautados na divisão sexual do trabalho: onde o 

masculino possui a função de patriarca e o feminino deve estar condicionado ao 

espaço doméstico, ao cuidado e à afetividade (TIBA, 1996).  
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Carvalho (2000, p. 254) define que são quatro as funções e os deveres da 

família contemporânea: 

ü São as funções: 

1. Construir pessoas adultas com uma determinada auto-estima e 

um determinado sentido de si mesmo. 

2. Oferecer condições para que seus membros aprendam a 

enfrentar desafios, assumir responsabilidades e compromissos 

que orientarão os adultos. 

3. Criar condições para que se ampliem os horizontes de seus 

membros, formando uma ponte na direção do passado e outra 

em direção do futuro. A construção de valores e afetos e a 

comunicação regem em família. 

4. Funcionar como uma rede de apoio social para as diversas 

transições vitais que o adulto deve realizar.  

ü Como deveres básicos da família são colocados: 

1) Assegurar a sobrevivência dos filhos, crescimento saudável e 

socialização dentro dos comportamentos básicos de 

comunicação, diálogo e simbolização. 

2) Aportar os filhos num clima de afeto e apoio, sem os quais o 

desenvolvimento psicológico (não só ele), não é possível. 

3) Aportar aos filhos estimulação necessária para transformá-los 

em seres com capacidade de relacionar com o meio físico e 

social. 

4) Participar da tarefa de educação das crianças em todos os 

contextos educativos. 

 

2.1.5.1 Policial Militar e o Contexto Social 

Y 9+2�p)+ ; & #(0+5& &$,# (# '-)+ -#p+5=#( ,# +9#/)6),+,#4 ,# ,#2&$(/-+5�&

,# '+-)$%& # +/#$5=#( 2©/.+(: P+)( # 9)p%&( $#'#(()/+2 ,#(/# +27)#$/# 0+-+

0&,#-#2 '&$/)$.+- + 6)6#- '&2& 0#((&+( ,)@$+( # (#@.-+( #2 (&')#,+,#: ª+ 9+2�p)+

.2 +'&p%# + 6)da do outro, uns se colocam a serviço dos outros. Dessa forma, cria-

(# .2 +27)#$/# (+.,s6#p #2&')&$+p2#$/#4 psicologicamente e socialmente (TIBA, 

�����: 
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�+(4 # 8.+$,& #(/+ família não consegue criar este ambiente saudável 

,#6),& « 9+/&-#( #U/-+ 9+2)p)+-#( como a pressão social e da violência que muitas 

6#<#( #p+ (&9-#4 +8.) $& '+(& ,+ 0-#((�& 8.# .2 0+) ,# 9+2�p)+ 0&p)')+p /-+< 0ara 

,#$/-& ,& +27)#$/# 9+2)p)+- �TWMY4 �����: 

Em toda e qualquer profissão os sintomas de estresse e riscos, manifestam-

se de forma proporcional ao nível de exposição aos fatores de risco. Mas o ambiente 

profissional do Policial Militar apresenta características próprias, devido o seu 

envolvimento em ocorrências das variadas formas: acidentes, assaltos, confrontos 

armados, sequestros, entre outros (BRITO; GOULART, 2005). 

A rotina instável dessa profissão expõe os policiais a níveis elevados de 

estresse durante e após a jornada de trabalho que, em muitos casos, é estendida 

para ambientes fora dos turnos de serviço (BALISTREI, 1999). 

ª�o é novidade acompanharmos os noticiários e nos depararmos com notícias 

(&7-# 6)&p*$')+ $+ (&')#,+,#: Y 6)&p*$')+ 6#2 +p/#-+$,& + 6),+ ,# /&,&(4 +/; 2#(2&

,+8.#p#( 8.# /#2 0&- &7>#/)6&( 0-&/#@#- # -#(@.+-,+- + (&')#,+,#4 ou seja, dos policiais 

(#>+ 2)p)/+- ou civil.  

O estresse, a tensão e a incerteza estão presentes na vida do policial militar e 

podem influenciar de maneira decisiva no seu comportamento dentro e fora de sua 

atividade profissional (BRITO; GOULART, 2005). 

Segundo Delboni (1997) a exposição e atuação em ambiente desumano, 

complexo e hostil, bem como o contato com constante desgaste físico, mental e 

emocional são fatores que contribuem para o desenvolvimento do estresse. 

A tensão, o risco e a pressão psicológica são elementos que estão diretamente 

ligados ao trabalho do policial, sendo que sua principal atribuição é o controle da 

criminalidade. O policial militar, muitas vezes está particularmente exposto a tal fator, 

uma vez que atua em um ambiente peculiarmente conflagrado.   

Segundo Burgos (2005), este policial vive em meio à oposição de grupos 

fortemente armados, e destes em relação à polícia especificamente.   

T&,+ 0-&9)((�& /#2 (#. ¬$.( # (#. 7¬$.(: Para ser um policial militar é 

0-#')(& (+7#- 8.# 6&'* ,#6#-s -#$.$')+- « (.+ 9+2�p)+4 + +2)@os e, por muitas vezes 

+&( (#.( 0-30-)&( '&20+$%#)-&( ,# 9+-,+4 #(8.#'#$,&-se de você mesmo, 

-#$.$')+$,& ,&( (#.( 0-30-)&( (&$%&(: 

Souza e Minayo (2005) observam que os policiais são 6,18 vezes mais 

vitimizados que o cidadão comum por causas violentas. Observam que, mesmo 
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entre os agentes de segurança pública a mortalidade dos PMs é elevada: entre 1999 

e 2004 estes apresentaram um índice 72% maior de mortes que os policiais civis e 

superaram os guardas municipais em 6,4 vezes. 

Segundo o site g1.globo.com, os policiais militares vivem sob tensão e evitam até 

sair de casa. A reportagem do dia 06 de Novembro de 2012, com o título "Policiais vivem 

com medo e mudam a rotina por causa da violência em SP” 1 A reportagem mostra a 

tensão de um policial militar que vice com medo devido ao grande índice de violência 

que vem afetando policiais militares como seus familiares.  Diz a reportagem: 

§ ����� ���� � ��� ����� ¨ ����� �� ����� § ���� ��� ��� �� ����� � ����
���� ���®��� ~��� �� ~��� � ���¡���� ~��� ¡������ ¯� tiver que ir a algum local, tem 
���~�� ��� ����� ������� ~��� �� ������ ���������� �� ���� � �� ������ �� �����
°± ²³´´µ¶· ³¸¹´º³» As palavras são de um policial que agora vive com medo. 
¼½±¾¿Àµ Á±´º³¾±¾Â±» ÃÂÄ µ ¾µ¿¿µ °¹³ ³ °¹³· ³Å¹º±¾Â³ÆÀµ ºÇ°³· ³ È±¾Â± não tem 
�~������ ���Ê���� ¡��Ë ���� ~�����~���� ��������  ������ ®Ì ������ � ���� ��
³Å±´Â³¶· conta. Ele diz que estava em um local que costumava frequentar quando 
¸µ¹ ³º±³Æ³°µ» ¼Ã Á±¿¿µ³ ¸³ÅµÇ Á³´³ ±Ç Á³´³´ °± ¸¹²³´ ²µº µ Â±Å±¸µ¾± ¾µ µÇÍ¹°µ
~����� �� ��� assim eles vão me pegar lá dentro onde eu frequento. Eles acham 
���� ~�� ����� �� ��������� �� ����� ����������� �����  ��� �� ��Ì����� ����
~���� �� ����� �� �������� ����� ¡������ ~��� ¡�� ~��� ���� ������������
³ÅÈÇº ¸µ´³È¹°µ °³ ÎÇ¿Â¹Æ³¶· afirma. O PM conta que não se conforma com essa 
¿¹ÂÇ³ÆÀµ» ¼Ã º³¹µ ¹́³ ¸³Ï Ð¹²µ Á³´³ Áµ°±´ ²µºÁÅ±º±¾Â³´ ³ ´±¾°³· ± ³ È±¾Â± ¸¹²³
���� �£~����� Ñ���� � ���� �� ����� ����� ������� ������� Ñ� ���� ����
��� �������� ��¡����� �� ¡������� Ñ�� ��� ����� ��� �������� � ��ciedade, 
����� ��� ����� ~����� Ñ ���� ��� ��� ����� ~����� ���Ì ������ ������� � ���
����”. Já chega a 90 o número de policiais militares assassinados este ano no 
������ �� ¯�� Ò����� Ò�� ����� �� ���� �� ¡���Ë����� ������ ÒÓ� �� ¡����
� ������ � ����� � rotina. Agora, há aqueles que só saem de casa para 
��� ����� � ����� ����� ����� ��� �¨��� �� cuidados. “Mudei totalmente a 
����� ������� Ô�� ¡����� �� ���������� ����� �� ������ �� �����Ë����� ���
±¿Áµ¿µ ¸³Ï ±¿²µÅÂ³ ³ÂÄ ³ Áµ´Â³ °µ º±Ç Ð³Â³ÅÕÀµ¶· ²µ¾Â³ Çºa policial. Ela deixou 
°± Í¹¿¹Â³´ µ¿ Á³´±¾Â±¿» ¼ÖÇ ¾Àµ vou à casa da minha mãe para não colocar a 
����� ���� ��� ~��� ���� ������ �� ������ ����� �� ¡���� ��� ����� �� ��
×Ç± ±Ç ¿µÇ ÁµÅ¹²¹³Å¶· conta. Está com receio e não só por ela. “Eu tenho medo de 
����r no serviço e eu chegar em casa e ter uma noticia, de que foram atacar 
��� ������ ��� ��~���� § ���� ¨ ������ Ø������������ � �������� ��� � ���� �����
����� �� �� �� ��� � �������� ������� ¡��Ë ~��� ���£�� ��� ���Ù���� Ñ� ®Ì
������� ��� ������� Ú����Û ‘Se acontecer alguma coisa é isso que você tem que 
¸³Ï±´Ü¶» 

 

Como observa-se na reportagem o policial militar, seja ela de qualquer 

unidade federativa vive sob pressão e seus familiares com medo diário das 

opressões e dos massacres. Muitos policiais são obrigados a mudarem suas rotinas 

diárias, seus dias de folga e de lazer tudo em função que a profissão exerce sobre 

suas vidas. 

                                                
1
 Matéria em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/11/policiais-vivem-com-medo-e-mudam-

rotina-por-causa-da-violencia-em-sp. Acesso em 10 de outubro de 2015. 
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Ao contrário do que se poderia supor, Minayo & Constantino (2008) apontam 

que os policiais são mais frequentemente vitimados em folga do que durante o 

horário de trabalho. Em 2004, como observam, morreram por ação violenta 2,8 

vezes mais policiais em folga do que em serviço. As causas para isto muitas vezes 

são relacionadas ao trabalho fora da Corporação, mas não de forma exclusiva: o 

risco é real também nos momentos de lazer do policial militar, o que faz com que sua 

família também esteja mais exposta à violência do que o restante da população. Isto 

se daria por diversos fatores, entre eles a possibilidade do policial ser reconhecido 

em sua condição, ou de atuar em ocorrência que venha a presenciar durante sua 

folga, ou de reagir a assalto, risco este ampliado pelo fato de grande parte dos 

policiais portarem a arma mesmo em seus momentos de folga. 

O trabalho da polícia é altamente estressante e é uma das poucas profissões 

em que um empregado enfrenta continuamente o perigo inerente de violência física 

e do potencial de morte súbita. O policial está continuamente sujeita a crueldade e 

agressão, e é muitas vezes chamado a tomar decisões críticas de vida e morte 

dentro de segundos. Crises situacionais e experiências traumáticas muitas vezes 

causar estragos com as emoções de um oficial. Ser baleado, quase morto, 

visualização e manipulação de corpos mutilados, mortos, lidar com crianças 

abusadas e maltratadas ou crianças molestadas sexualmente todos exato um 

pedágio alto no policial (BALISTRERI, 1999). 

Nenhuma outra ocupação afeta de forma tão completa, não apenas o oficial, 

mas sua família também. Embora seja mais fácil de quantificar o número de lesões 

físicas e mortes como resultado do trabalho da polícia, não é tão fácil de enumerar o 

número de lares desfeitos, corações partidos e vidas destruídas que são o resultado 

direto do impacto emocional sobre oficiais e suas famílias (BALISTREI, 1999). 

A tensão e o stress é naturalmente inerente ao trabalho de um oficial de 

polícia como também aos seus familiares. Uma chamada de emergência, uma ação 

inesperada de proteção, gera uma tensão que afeta a todos que fazem parte da vida 

do policial (BRITO; GOULART, 2005). 

O estresse está presente na vida do policial militar e pode influenciar de 

maneira decisiva no seu comportamento dentro e fora de sua atividade profissional. 

O policial militar, pela natureza do trabalho, expõe o profissional a constantes 

desgastes físico, mental e emocional em sua prática profissional diária. A 

convivência diária com a injustiça social, violência urbana e, sobretudo, com o risco 
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de matar ou morrer no atendimento a ocorrências, influencia consideravelmente o 

comportamento, as decisões e a forma de ver, ouvir e entender as realidades da 

vida (BRITO; GOULART, 2005). 

Com certeza a família é afetada diretamente pelo trabalho do policial. Muitos 

policiais que trabalham em escala de 24/72 horas e devido muita vezes à questão 

salariais, acabam tendo outro emprego, muitas vezes como segurança de modo 

particular, ou seja, os dias que seriam de folga para ele na Polícia, estão sendo 

ocupados por outra atividade, restando-lhe pouco tempo para usufruir do lazer com 

a família, além do cansaço excessivo e do desgaste (BALISTRERI, 1999). 

Quando procuramos compreender se o trabalho do policial interfere de fato 

em suas relações familiares, vamos perceber através de relatos e de estudos que o 

trabalho do policial interfere em sua vida familiar, trazendo impactos negativos como 

o estresse e o desgaste.  

Um estudo realizado por Minayo em 2003 relata um depoimento de um 

profissional da saúde que acompanha policiais civis que retrata toda estão tensão da 

profissão com a vida diária e familiar do policial. 

 

[...] O policial é submetido a extremas situações de violência, então existe 
um conflito armado eventualmente, se o policial tem boa sorte, sobrevive ao 
conflito, mas alguém pode perder a vida nele. Uma morte é sempre uma 
morte, a morte de um ser humano (...). Um policial que tenha entrado em 
conflito armado, onde haja feridos ou mortos, tem que ter um 
acompanhamento psicológico, tem que se entender como está a mente 
desse homem diante daquela morte. (...) Então aquilo tem um ônus psíquico 
sobre ele muito grande e não há nenhum acompanhamento. Ele mata e vai 
para casa jantar, dormir. Os meus pacientes não eram só policiais, mas os 
familiares, que suportam toda a angústia, a agressividade e a violência que 
eles levam para casa ( MINAYO, 2003, p. 257; 258). 

 

Este relato mostra claramente como a família do polícia sofre e acaba sendo 

um viés de escape de todo sofrimento de um profissional que chega em casa com 

um nível de stress elevadíssimo. 

Por fim, abordamos e constatamos a interferência da profissão perigo na vida 

social e familiar dos policiais civis, através do estresse e do sofrimento mental. Na 

vida social, os policiais evitam ou selecionam suas amizades e deixam de freqüentar 

determinados lugares, objetivando preservar sobretudo, suas vidas e a de seus 

familiares, ou de quem estiver à sua volta. É o sentimento de risco, que domina não 

só o ambiente de trabalho, mas também está incorporado na vida e na mente do 

policial (MINAYO, 2003). 
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2.1.5.2 Agressividade na Familia 

 

Ao pensar e observar com um olhar critico, veremos que todos os dias somos 

vítimas de alguma forma de violência ou mesmo cometemos alguma, ainda que não 

seja física (TIBA, 1996). 

Humilhação falta de respeito e arbitrariedade costumam atingir justamente 

aqueles que se encontram em posição de maior vulnerabilidade. Certamente isto 

explica por que um grande número de crianças tem sido vitima de inúmeras 

agressões. Violências que vão do homicídio ao destrato, passando pelo trabalho e 

pela prostituição infantil; ou por que a maioria dos homicídios se concentra nas 

regiões mais pobres das grandes cidades, nas quais ha em geral menor numero de 

escolas, menos ruas asfaltadas, iluminação publica precária e, inclusive, menos 

polícia (BALISTRERI, 1999). 

A violência, no entanto, não afeta apenas os mais frágeis; ela se encontra 

presente em quase todas as relações. São patrões que humilham seus empregados, 

maridos e mulheres que se agridem mutuamente e, muitas vezes, maltratam seus 

filhos, irmãos e amigos que se desrespeitam. A violência também permeia as 

relações no trânsito, na escola e na vizinhança (CALANZAS, 2010). 

A violência só gera violência; está em poder de cada um de nós buscar 

reduzir esse circulo perverso que, mais tempo, menos tempo, a todos atinge 

(ALMEIDA, 2007). 

Na família entramos em um campo enraizado em crenças, hábitos, atitudes e 

valores. Trata-se das raízes do ser humano no seu habitat. Ao desconhecermos os 

mecanismos dessa construção cultural, ternos a ilusão de que essa realidade é 

perene, não muda e isso nos leva a uma leitura retificada sobre a estrutura e a 

dinâmica de funcionamento da vida familiar daqueles junto aos quais intervimos. 

Desta forma contribuímos para que permaneçam cristalizadas as dificuldades e 

limitações que os cercam (TIBA, 1996). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 traz um artigo bem claro a respeito 

das crianças e adolescentes, onde os mesmo têm direitos à liberdade, à dignidade, 

à integridade física, psíquica e moral, à saúde, à assistência social, à cultura, ao 

lazer, à habitação, e principalmente ao convívio familiar (BRASIL, 1988). 
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E nas relações afetivas que os participantes da família cultivam sua saúde 

mental e emocional. Assim, para o completo e adequado desenvolvimento das 

famílias em geral, deve-se criar um ambiente familiar harmonioso que tenha afeto e 

compreensão. Os primeiros sentimentos se originam na família, local onde se 

estabelecem as trocas afetivas entre seus membros. 

Para a formação da família e principal um dos seus agentes principais, ou 

seja, a criança, Szymanski (2000, p. 36) relata: 

 

A família é a principal responsável pela alimentação e pela orientação da 
criança, da infância à adolescência. A iniciação das crianças, nos valores 
considerados normas pela sociedade, começa no contexto familiar. Por 
isso, todas as instituições de uma determinada comunidade devem respeitar 
e apoiar os esforços dos pais e de todos os demais responsáveis para 
alimentar e cuidar da criança em um ambiente familiar.  

 

Em uma situação mais direta, a família do policial militar, muitas são as 

situações de risco e de enfraquecimento desses vínculos familiares, devido à tensão 

que a profissão gera para todos aqueles que partilham o mesmo lar. 

Segundo Szymanski (2000) a família é o alicerce de toda a estrutura da 

sociedade, as raízes morais e a segurança das relações humanas. No entanto, ao 

se confrontar com a realidade da vida familiar de um policial militar, observa-se um 

conjunto de fatores de ordem social, sentimental, econômica, jurídica e moral que 

concorrem para a materialização de famílias que convivem com contextos muito 

distantes da harmonia pretendida. O lar, então, espaço pensado como protetor, pode 

cumprir uma função duplamente oposta: desprotege individualmente, atraindo 

diferentes formas de violência e insegurança. 

Segundo Azevedo (1997) um dos tipos muito comum praticado por pais que 

possuem profissão de risco e que muitas vezes sem uma preparação adequada 

para conciliar família e profissão está na chamada violência psicológica, que 

consiste em um comportamento não físico específico por parte do agressor. Atitudes 

de rejeição, a depreciação, a indiferença, a discriminação, o desrespeito e as 

punições são demonstradas como um grave tipo de violência.  

A violência psicológica pode acontecer também de forma muito silenciosa 

para a toda a família do policial militar, seja por um telefonema anômino, ou por 

mensagens de ameaças para os pertencentes da família do mesmo, principalmente 
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fazendo como vítima das ameaças os filhos e filhas do policial militar (SILVA, 

VIEIRA, 2008; REISER, APUD ROMANO, 1989, p. 23). 

Esta forma de pressão psicológica pode não deixar marcas visíveis nos 

integrantes da família do policial militar, mas pode levar à graves conflitos 

psicológicos e emocionais. Muitos destes conflitos podem se tornar irrecuperáveis 

para a estrutura familiar (TIBA, 1996). 

O efeito causado pela violência psicológica é severo. Tendo sérias reações 

adversas em seu comportamento e desenvolvimento emocional. A vítima se torna 

uma criança taciturna, desconfiada, insegura, depressiva, preferindo sempre estar 

só. O reconhecimento se faz por meio da observação do comportamento 

apresentado pela criança e pelo adolescente diante das pressões psicológicas 

exercidas (CARVALHO, 2000). 

As crianças são mais expostas à violência psicológica, considerando que 

dispõem de menos recursos que lhes garantam a proteção. A violência psicológica é 

um tipo de violência que aparece e que se torna explícita devido à pressão que a 

mesma carrega, embora seja um dos modos mais comuns de violência entre os 

familiares dos policiais militares (TIBA, 1996). 

 

2.2  METODOLOGIA 

 

2.2.1 Natureza e tipo de pesquisa 

 

Foi realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica, com pesquisa em 

materiais escritos e publicados em livros, revistas, tanto escritos, quanto eletrônicos.   

Com estudos bibliográficos é possível entender o que foi estudado, onde para 

Menezes (2009, p. 16) a pesquisa bibliográfica é “[...] elaborada a partir de material 

já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, 

atualmente, com material disponibilizado na Internet”. 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 
pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no 
caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. 
Significa muito mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar 
respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos 
(MARCONI E LAKATOS, 2006, p. 43).  
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 Sendo de abordagem qualitativa, Menezes (2009, p. 17) afirma que: 

 

[...] é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números.  A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 
pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave. É descritiva.  

 

A pesquisa do tipo quantitativa é aquela pesquisa onde é importante a coleta 

e a análise quantificada dos dados, e, de cuja quantificação, resultados 

automaticamente apareçam. Qualitativa é animados ou inanimados que apresentam 

pelo menos uma característica em comum”.  

 

Os estudantes constituem uma população, pois apresentam ao menos uma 
característica comum: são os que estudam. Como em qualquer estudo em 
que seja utilizada a estatística, para que possamos pesquisar uma ou mais 
características dos elementos de alguma população, essas características 
devem estar perfeitamente definidas. É necessário, portanto, existir um 
critério de constituição da população válido para qualquer pessoa, no tempo 
e no espaço. Na maioria das vezes, por impossibilidade ou inviabilidade 
econômica ou temporal, as observações referentes a uma determinada 
pesquisa são limitadas a somente uma parte da população. Essa parte da 
população em estudo é denominada amostra. Uma amostra consiste em um 
subconjunto de uma população (RODRIGUES, 2006, p.168).  

 

2.2.2 População amostra 

 

Quando um levantamento de informações de um grande grupo ou numeroso 

e extenso necessita-se reduzi-lo. Surgindo a necessidade de investigar apenas uma 

parte dessa população. Segundo Marconi Lakatos (2007 p. 30) “a amostra e uma 

parcela conveniente selecionada do universo (população) e um subconjunto de 

universo”. 

Como em qualquer estudo em que seja utilizada a estatística, para que 

possamos pesquisar uma ou mais características dos elementos de alguma 

população, essas características devem estar perfeitamente definidas. É necessário, 

portanto, existir um critério de constituição da população válido para qualquer 

pessoa, no tempo e no espaço. Na maioria das vezes, por impossibilidade ou 

inviabilidade econômica ou temporal, as observações referentes a uma determinada 

pesquisa são limitadas a somente uma parte da população. Essa parte da população 
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em estudo é denominada amostra. Uma amostra consiste em um subconjunto de 

uma população (RODRIGUES, 2006, p.168). 

A pesquisa de campo foi realizada com os Policiais Militares de Santa 

Cecília/SC. O instrumento para a efetivação do trabalho será entrevista estruturada 

tendo 19 questões pré-elaboradas com perguntas abertas e fechadas.  

 

2.2.3 Procedimentos 

 

Y +7&-,+@#2 2#/&,&p3@)'+ utilizada neste estudo foi pautada em pesquisa 

bibliográfica, com dados obtidos a partir de um trabalho de campo, onde o aparato 

avaliativo que apresenta através de várias questões que abordam e relativizam o 

trabalho do policial militar.   

Segundo Santos (2000): 

 

Denomina-se procedimentos os dados com os quais se desenvolverão os 
raciocínios que resultarão em cada parte do trabalho final, ou seja, planeja-
se aqui, de forma concreta, a coleta de dados, que se iniciará ao final do 
projeto. A descrição dos procedimentos pode também, ser enriquecida por 
detalhes práticos. Aliás, em projetos de relatórios, costuma-se solicitar 
detalhamento cuidadoso de todos os procedimentos a serem desenvolvidos 
em campo/laboratório. Detalha-se o universo, a amostra, o tipo de 
tratamento que as informações receberão; descrevem-se os instrumentos 
de coleta, a margem de acuidade prevista, entre outros aspectos relevantes.  

 

Após a resposta das questões, os dados foram tabulados e confrontados com 

a pesquisa em materiais obtidos pela pesquisadora.  

A etapa de pesquisa bibliográfica serviu como parâmetro para avaliar os 

-#(.p/+,&( +p'+$5+,&( $+ 0#(8.)(+ ,# '+20&4 ,# 9&-2+ + 0-&porcionar benefícios e 

s 0&(()7)p),+,# ,# &( 0-30-)&( 0&p)')+)( 2)p)/+-#( -#9p#/)-#2 (&7-# o seu trabalho no 

'&$/#U/& (&')+p:  

 

�:�:Ý Análise dos Resultados 

 

Para a coleta de dados, foram observados e analisados os dados na integra, 

sendo utilizadas técnicas como: coleta de dados sobre a instituição, leitura do 

material coletado, entre outros. 
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Análise é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno 
estudado e outros fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em 
função de suas propriedades relacionais de causa e efeito, produtor e 
produto, de correlação, de análise, de conteúdo e etc. (MARCONI; 
LAKATOS, 2006, p. 35). 

 

Também para Marconi e Lakatos (2011), a análise crítica dos dados, tentará 

explicar o fenômeno e as relações existentes entre ele e alguns fatores 

antecedentes ou independentes, valendo-se de processos matemáticos e 

estatísticos. Na pesquisa em questão, a técnica de análise dos dados será feita de 

maneira interpretativa, o que de acordo com Marconi e Lakatos (2006, p. 44), “é a 

tentativa intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas, 

vinculando-as a outros conhecimentos às respostas”. Neste sentido, em geral, a 

interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do material 

apresentado, em relação ao tema.  

Os dados obtidos foram submetidos à leitura aprofundada e submetidos à 

análise, à discussão para se chegar a um denominador comum. 

  Apresentar-se-á neste contexto os gráficos e as tabelas, contendo as 

discussões e análises produzidas a partir da fundamentação teórica. 

O gráfico 1, apresenta o tempo de profissão do Policial Militar.  

 

GRÁFICO 1- Tempo de profissão na Polícia Militar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: (GOETTEN, 2015). 
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O @-s9)'& �4 +0&$/+ .2 '#-/& #8.)p�7-)& ,#$/-& ,+ 0-&9)((�& 2)p)/+-: Nota-se que 

40% está iniciando a profissão e 40% já estão na fase de se aposentarem. E 20% 

estão na metade da carreira. 

Percebe-se o elevado número de vagas que se abrem em concursos públicos 

para a efetivação no quadro da polícia militar. Fato este comprovado pelo elevado 

número de policiais abaixo 30 anos que atuam nas polícias militar e civil.  

Por que desta grande procura? Será por anseio a uma profissão de risco e de 

elevado volume de estresse? Ou será pelo fato de ter uma estabilidade em uma 

profissão seja lá qual for ela? 

Percebe-se como o número de concursos públicos vem aumentando e com 

eles também o elevado número de inscritos e um elevado número de vagas. 

A carreira de policial inicia-se com o seu ingresso através do curso de 

9&-2+5�& ,# (&p,+,& com duração aproximada de 6 meses, que ao longo do seu 

#U#-'�')& #p# 0&,#-s +p'+$5+- +( (#@.)$/#( @-+,.+5=#(d Q&p,+,&4 X+7&4 Þß Q+-@#$/&4

�ß Q+-@#$/&4 �ß Q+-@#$/& # Q.7 T#$#$/#: 

Segundo a Lei nº 6.218 de 10/02/83 os Policiais Militares de Santa Catarina 

/*2 ,)-#)/& + 9+-,+2#$/&4 +p)2#$/+5�&4 0-#6),*$')+ (&')+p #(0#')+p4 +(()(/*$')+ «

(+©,# 0-30-)+ # ,&( ,#0#$,#$/#( 0&- )$/#-2;,)& ,& à&(0)/+p ,+ P&p�')+ �)p)/+- #

O,&$/&'p�$)'+ #$/-# &./-+( 0-#--&@+/)6+( '&$/),+( $& A(/+/./& ,&( P&p)')+)( �)p)/+-#(: 

Tem-se no gráfico 2, o cotidiano da vida do Policial Militar. 

GRÁFICO 2- Cotidiano da Vida do Policial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
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O gráfico 2, sobre o cotidiano da vida do policial, mostra também um certo 

equilíbrio entre os que somente trabalham e os que trabalham e estudam. Porém 

neste gráfico um dado deve ser observado, ou seja, 20 % do policiais tem outra 

fonte de rendimento, e dentre eles, a maioria se expondo à sociedade como 

segurança ou outro tipo de atividade estressante. 

Na relação trabalho x estudo, muitos policiais militares em carreira, acabam 

voltando a estudar por dois motivos muitos nítidos: observa o estudo junto com o 

trabalho na polícia como forma poder crescer na carreira hierárquica ou em policiais 

mas do meio ao fim de carreira como forma de trocar de profissão para não tão 

estressante.  

 

GRÁFICO 3 - Doenças apresentadas durante a profissão 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

O gráfico 3 aponta doenças apresentadas na vida do profissional da Polícia 

Militar, conforme as doenças apresentadas nesse gráfico podemos afirmar que o 

stress se faz presente, pelos sintomas analisados. 

Segundo Couto, (1987), alguns quadros físicos advindos do estresse podem 

acontecer, surgindo como cefaléias, hipertensão, úlcera, palpitações. Observa-se 

nessa pesquisa, que os policiais com mais de 10 anos de profissão, apresentaram 

essas doenças geradas pelo stress do trabalho.  
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De acordo com Spielberger (1981): 

 

[...] os policiais estão entre os profissionais que mais sofrem de estresse, 
pois estão constantemente expostos ao perigo e à agressão, devendo, 
frequentemente, intervir em situações críticas de muito conflito e tensão, 
criando assim uma atmosfera propicia ao surgimento de doenças, traumas e 
esquizofrenias das mais variadas formas. 

 

O “estresse” pode três áreas ou dimensões distintas: o corpo, a mente e o 

mundo externo (LIPP, 2004; KAPLAN, SADOCK, GREEB, 1997; DELBONI, 1997).  

No estudo do gráfico e análise dos resultados o que relataram que possuem 

uma saúde boa, relataram alguns problemas comuns entre eles, como por exemplo, 

alguns relatos de insônia, diabetes e pressão alta. 

Podemos afirmar que muitas destas disfunções na saúde do policial militar 

são em decorrência, muitas vezes da alta taxa de adrenalina que o policial recebe 

em seu corpo devido à tensão do agir que sua profissão necessitam, porém muitos 

estudos mostram policiais em fim de carreira com a saúde bem debilitada ou até 

mesmo afastados da corporação por incapacidade laboral. 

Conforme gráfico 4 percebe-se as atividades físicas que os policiais militares 

praticam. 

 

GRÁFICO 4 -Atividade Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 

 

Danna e Griffin (1999 apud GONÇALVES, 2006, p. 03) afirmam como a 
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principalmente o êxito da mesma, sendo que:  

 

Observa-se que baixos níveis de saúde e bem-estar no trabalho podem 
levar a consequências danosas tanto para o indivíduo quanto para a 
empresa, e que trabalhadores com baixo nível de saúde podem ser menos 
produtivos, apresentar menor capacidade de decisões e ficar mais 
predispostos ao absenteísmo (DANNA; GRIFFIN, 1999 apud GONÇALVES, 
2006, p. 03). 

 

Diante do gráfico e da importância da atividade física da profissão aqui 

pesquisada, fica claro a relação que o policial deve ter com as práticas físicas. 

Segundo nos mostra o gráfico 37 por cento dos entrevistados não se preocupam 

muito com atividades físicas, enquanto a maioria realizam atividades das mais 

diferentes formas. 

O gráfico 5, expões os motivos que interferem na prática para desenvolver 

determinada atividade física. 

 

GRÁFICO 5 - Qual os motivos que mais interferem na prática de atividade física 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 

 

No gráfico 5 nos mostra um problema muito sério a respeito da atividade do 

policial, segundo 27%, o excesso de carga horária dificulta a prática de atividades 

físicas, ou seja, aqui detectamos o problema da carga horária excessiva. 
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de forma muitas vezes exagerada devido à falta de efetivos nas corporações. 

A ausência de uma atividade física, seja ela em qualquer fase da vida ou em 

qualquer atividade laboral, pode propiciar uma queda do desenvolvimento da 

qualidade de vida de seus agentes como também na qualidade do serviço prestado, 

aqui no caso, a falta de atividade física no campo da polícia militar, pode influenciar 

diretamente na segurança de todos. 

O gráfico 6 aponta a que apesar da profissão ocupar muito tempo da vida do 

profissional, ele encontra tempo para ter sua vida de lazer.  

 

GRÁFICO 6- Lazer 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 

 

Um dos aspectos a serem destacados no trabalho do Policial Militar vem a ser 

o trabalho em situações que são expostas ao tempo, bem como, o fato de estarem 

sempre apostos para estas situações.  

Neste sentido Fortuna 2012 afirma que o policial tem a necessidade de 

desenvolver seu trabalho em diversas situações climáticas, pois é justamente 

nessas ocasiões que seu trabalho é requisitado. Faça sol, chuva, frio, vendavais, 

com isso, faz com que ele opte nos seus dias de folgas, atividades em família, a 

pesquisa mostrou que 31% prefere o aconchego domiciliar. 

Mesmo com o intenso gasto de energia, o profissional consegue ter seu 

tempo de lazer. 
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O Gráfico 7 mostra uma diversidade em relação aos profissionais observados, 

já que a maioria busca uma forma de poder aliviar as tensões do dia a dia. 

 

GRÁFICO 7- Relaxar sob tensão 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (GOETTEN, 2015). 

 

Neste sentido vale fazer referência à Marcelino (2000, p. 49):  

 

Um hábito corresponde geralmente aquilo que o sujeito aprendeu durante o 
seu desenvolvimento, passando a repeti-lo e levando ao costume, como o 
gosto pela leitura, as práticas religiosas, participação em festas, etc; porém, 
isso deve levá-lo a busca de equilíbrio entre o que faz e pensa, bem como, 
antes de tudo se deve apresentar como atitudes favoráveis, mais frente ao 
ser do que ao ter. 

 

Sendo assim, percebemos que as práticas de lazer estão voltadas em sua 

maioria com práticas internas dentro do convívio familiar, sem contato com a 

sociedade, permanecendo assim no convívio familiar, seja dormindo, assistindo 

televisão, escutar músicas ou praticar jogos eletrônicos. 

O gráfico 8 aponta a qualidade de sono e repouso dos policiais militares. 

Percebe-se que a má qualidade do sono acaba provocando aumento da sonolência 

no período de trabalho. As alterações do sono também podem vir associadas a 

sintomas depressivos que indicam uma alteração do humor, muitas vezes 

decorrentes da própria atividade laboral (BRASIL, 1992).    



mr 

 

GRÁFICO 8 - O sono e o descanso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

As pessoas que trabalham em regime de escala/plantão ou têm trabalho 

noturno, como é o caso dos policiais, tem um sono de má qualidade em decorrência 

do conflito entre ações matinais e noturnas. 

A má qualidade do sono acaba provocando aumento da sonolência no 

período de trabalho, muitas vezes responsável por acidentes, desinteresse, 

ansiedade, irritabilidade, perda da eficiência e aumento do estresse. As alterações 

do sono também podem vir associadas a sintomas depressivos que indicam uma 

alteração do humor, muitas vezes decorrentes da própria atividade laboral. Mas para 

os policiais de Santa Cecília, o período de descanso e repouso 90% considera bom 

(Brasil, 1992).    

O gráfico 9, intitulado “fumante” aponta se o policial tem vinculo do o fumo, 

em que 80% diz não é fumante, conforme exposto.  

 

 

 

 

 

 

 



mt 

 

GRÁFICO 9 – Fumante. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

O gráfico 10 apresenta a ingestão de bebida alcoólica, na Policia Militar em 

Santa Cecília, onde 60% afirmam ingerir bebida alcoólica e, isso não é recente, vem 

sendo estudado por profissionais em todos os estados brasileiro, com intuito de criar 

alternativas de tratamento e prevenção dentro da corporação. 

GRÁFICO 10- Alcoolismo 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (GOETTEN, 2015). 
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O programa PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência foi um dos meios da Polícia militar usar na prevenção do uso do álcool e 

outras drogas com representatividade em vários Estados Brasileiros. Apesar de 

importantes, essas iniciativas têm se mostrado insuficientes para resolver a 

problemática do uso abusivo do álcool dentro da Policia Militar.  

O gráfico 11 aponta o abuso de autoridade. Policiais com mais de 10 anos de 

profissão, responderam que já cometeram abuso de autoridade. 

 

GRÁFICO 11 – Abuso de autoridade 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

O equilíbrio psicológico, tão indispensável na ação da polícia, passa também 

pela saúde emocional. Mesmo que isso não se justifique, sabemos que policiais 

maltratados internamente, ou seja, policiais que tiveram problemas dentro da 

corporação tendem a descontar sua agressividade sobre o cidadão. Evidentemente, 

polícia não funciona sem hierarquia. Há, contudo, clara distinção entre hierarquia e 

humilhação, entre ordem e perversidade.  

Focando neste aspecto, cabe ressaltar que a convivência diária com a 

“injustiça social, violência urbana e, sobretudo, com o risco de matar ou morrer no 

atendimento a ocorrências, influencia consideravelmente o comportamento, as 

decisões e a forma de ver, ouvir e entender as realidades da vida” (SILVA, VIEIRA, 
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2008), alertando ainda que o policial é constantemente exposto à agressão, 

violência e crueldade, devendo frequentemente intervir em situações de problemas 

humanos de alta tensão que podem gerar sentimentos de raiva, ansiedade, 

alienação e depressão. 

O gráfico 12 mostra que o profissional militar tem uma relação com seus 

familiares considerada como muito boa. Podemos dizer que este gráfico é mais 

direcionado à famílias de cidades consideradas pequenas, como Santa Cecília, onde 

os laços de família são mais estreitos e um convívio familiar mais próximo. 

 

GRÁFICO 12 – Profissão e a vida familiar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

Por mais que a profissão do policial seja considerada estressante o gráfico 

mostra um convívio familiar com excelentes ou boas relações. 

Na rotina familiar, também pudemos constatar que todo o estresse e 

sofrimento mental vividos pelos policiais durante a sua jornada de trabalho, 

interferem e refletem no seu comportamento com a família, que também é atingida 

diretamente por tudo isso, comprovando que os transtornos psicológicos e sociais 

para esses profissionais, vão muito além da esfera organizacional. 

 O  gráfico 13, é relativo a profissão e ao relacionamento. 
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GRÁFICO 13 - Profissão e relacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

Há um apontamento neste gráfico que em 33% dos entrevistados o estresse 

da profissão, já prejudicou o relacionamento familiar, ao sair estressado do trabalho 

discutir com esposa, família, o cansaço deixa a tolerância menor, principalmente em 

noites de muitas ocorrências e trabalho, prejudicando alguns compromissos com 

familiares, as vezes essenciais. 

  

No ambiente familiar, o membro da corporação militar tende a desligar as 
emoções em relação a sua família e é levado a um processo de 
afastamento e procura de relações fora de casa. Na rua, alguns podem 
extravasar suas frustrações sobre os cidadãos tornando-se arbitrários, 
agressivos e GROSSEIROS (PORTELA, BUAGY, 2007; ROMANO, 1989). 

 

Silva Vieira (2008), afirma que o estresse está presente na vida do policial 

militar e pode influenciar de maneira decisiva no seu comportamento dentro e fora 

de sua atividade profissional. Toda esta problemática, afeta também o contexto 

familiar do policial militar. 

Com relação ao gráfico 14 apresenta o acompanhamento psicológico.  
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GRÁFICO 14 - Acompanhamento Psicológico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

O Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP do Governo Federal prevê a 

criação de um Programa Integrado de Saúde Mental, coordenado e executado por 

profissionais de fora da atividade policial, reconhecendo que tal iniciativa teria reflexo 

direto na relação dos policiais com a população, na medida em que contribuiria para 

a melhoria da qualidade de vida dos integrantes das polícias, com o conseqüente 

aprimoramento dos serviços prestados à comunidade que o mesmo assessora. 

Para o Policial Militar a sua função não é apenas quando encontra-se de 

serviço, sempre em alerta até no seu período de folga. Como Você encara isso? 

Nessa questão os policiais responderam que, encaram como uma profissão 

normal, de folga mas em alerta 24 horas, em algumas situações causa um certo 

desconforto, nem tudo o que é programado será realizado. 

 

À medida que aumenta o nível de tensão, aumenta também o nível de 
vigilância e de expectativa, passando a estar pronto para agir a qualquer 
instante de maneira enérgica, [...] e em consequência, sofre alteração no 
seu padrão normal de pensar e agir, além de apresentar dificuldades para 
estabelecer prioridades ocasionando sensações de hesitação, visão 
estreita, raciocínio confuso e ilógico que passam a fazer parte do seu dia a 
dia (PORTELA, BUGAY, 2007; FARIAS, 1998, BESSE, 1995). 
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O trabalho diário do policial militar se apresenta de forma a estar sempre 

atento ao que acontece ao seu redor, em especial na sociedade em que atua, pois 

este atua sob constante pressão. Há que se falar nos sintomas psicológicos e 

comportamentais em que surgem: a falta de atenção e concentração, déficits de 

memória, baixa autoestima, e muitas vezes atitudes de revolta com a própria vida; 

dificultando o relaxamento do policial militar em seu contexto familiar (AZEVEDO, 

1992). 

      Sendo assim, o estresse vem a mudar a rotina de todas as pessoas que tem 

convivência com quem tem esta patologia, sendo necessário muita paciência e 

compreensão ao tratar a mesma.  

A polícia militar, pela natureza do trabalho, expõe o profissional a constantes 

desgastes físico, mental e emocional em sua prática profissional diária. A atuação 

em ambiente desumano, complexo e hostil estão entre os fatores que contribuem 

para este fenômeno relatados nas pesquisas de Portella, Bugay (2007), Dourado 

(1993) e Zuluar (1999), onde neste sentido, o estresse está presente na vida do 

policial militar e pode influenciar de maneira decisiva no seu comportamento dentro 

e fora de sua atividade profissional conforme relata (SILVA; VIEIRA, 2008). 

Percebe-se assim que as reações ao quadro emocional também podem 

ocorrer em nível psicológico, sendo de acordo com Lipp (1998), os sintomas 

psicológicos advém das reações fisiológicas que são mãos frias, problemas com a 

memória, boca seca, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, nó no estômago, 

dúvida quanto a si próprio, enxaqueca, mudança de apetite, diarreia, dificuldades 

sexuais, aumento súbito de motivação, entusiasmo súbito, músculos tensos, vontade 

de fugir de tudo, problemas dermatológicos, apatia, depressão ou raiva prolongada, 

insônia, aumento de sudorese, náusea, má digestão, tiques, hipertensão arterial, 

pensar continuamente em um assunto, tédio, irritabilidade excessiva, taquicardia, 

angústia ou ansiedade, excesso de gases, tontura, hipersensibilidade emotiva, perda 

do senso do humor, aperto da mandíbula ou ranger dos dentes, sendo estas, 

obviamente prejudiciais ao trabalho do policial militar.  

 O gráfico 15 diz respeito as situações de riscos que o Policial Militar enfrenta. 
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GRÁFICO 15- Situações de riscos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

O gráfico 15 aponta que a maioria dos policiais encaram as situações de 

riscos com normalidade. Afinal o risco maior é durante as folgas e não durante o 

trabalho.  

Minayo e Constantino (2008) apontam que os policiais são mais 

frequentemente vitimados em folga do que durante o horário de trabalho. Em 2004, 

como observam, morreram por ação violenta 2,8 vezes mais policiais em folga do 

que em serviço. As causas para isto muitas vezes são relacionadas ao trabalho fora 

da Corporação, mas não de forma exclusiva: o risco é real também nos momentos 

de lazer do policial militar, o que faz com que sua família também esteja mais 

exposta à violência do que o restante da população. Isto se daria por diversos 

fatores, entre eles a possibilidade do policial ser reconhecido em sua condição, ou 

de atuar em ocorrência que venha a presenciar durante sua folga, ou de reagir a 

assalto, risco este ampliado pelo fato de grande parte dos policiais portarem a arma 

mesmo em seus momentos de folga. 

O Gráfico 16 aponta o motivo de escolher a profissão da Polícia Militar. 
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GRÁFICO 16- Escolha da Profissão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (GOETTEN, 2015). 
 

Ao analisar o gráfico exposto, percebe-se que a maioria dos entrevistados, 

optaram por causa do salário 42%, e 37% por causa do real motivo dessa profissão: 

proteger a sociedade.  

Segundo Calanzas (2010, p. 32), muitos desses profissionais,  

 

Ao ingressarem na carreira, são atraídos pelo status da profissão, pela 
possibilidade de ascensão e “segurança” do concurso público, porém, com 
o decorrer do tempo, deparam-se, entre outros aspectos, com a falta de 
reconhecimento, a percepção de risco e risco real, as perdas de colegas e o 
sofrimento mental represado pela corporação. 

 

No caso dos policiais militares, a urgência de tempo é prerrogativa da ação 

profissional, posto que a situação de crise e intervenção da policia ostensiva exige 

uma ação rápida. O tempo é determinante do sucesso das ações e da capacidade 

de prever, impedir e resolver situações de crise. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho teve-se como intuito as percepções dos policiais militares 

sobre a violência e agressividade com os policiais militares de Santa Cecília -SC. A 

pesquisa em si, demonstrou que o trabalho destes profissionais, esta em constante 

pressão, onde muitos afirmam, conforme gráfico 15, que 80% dos entrevistados, 

acham normal trabalhar em situações de risco. 

  Percebe-se também  que a pesquisa por ser em uma cidade do interior, foi 

contraditória em algumas questões encontradas em pesquisas das grandes cidades.  

Nota-se um certo equilíbrio em relação à idade dos policiais, os ingressantes 

na carreira e os que já estão na fase de aposentadoria.  

A grande maioria ainda não teve problemas de saúde, pois estão iniciando na 

profissão. Eles também mantêm uma vida saudável, buscando sempre uma forma 

de poder aliviar as tensões do dia a dia, não deixando seus hobbys, lazer, vivência 

familiar de lado por causa da profissão. E 27% não pratica atividades, tem sua vida 

privada de lazeres por causa do excesso de carga horária. 

O que é preocupante e comprova os estudos que estão sendo feitos ao longo 

dos anos, é a inserção do álcool no contexto da corporação. Dos 10 entrevistados, 

60% afirmam ingerir bebida de álcool. 

          O abuso de autoridade, também foi analisando nessa pesquisa, onde foi 

relatado que o stress, acabou fazendo com que a agressividade saísse do controle 

profissional. Dados percebidos em policiais com mais de 20 anos de profissão, 

responderam que já cometeram abuso de autoridade. 

O relacionamento familiar foi uma das questões que foi bem esplanada, 

quando perguntado se a profissão já prejudicou o convívio familiar, alguns relataram 

que ao sair estressado do trabalho, situações como discutir com esposa, família, o 

cansaço deixa a tolerância menor, principalmente em noites de muitas ocorrências e 

trabalho, prejudicando alguns compromissos com familiares, às vezes essenciais. A 

família é a base de sociedade, e muitas vezes essa base é destruída por atitudes 

agressivas, fica difícil mudar as atitudes em questões de minutos. Com o mesmo 

ritmo que se faz um trabalho profissional na policia, esse ritmo é levado para dentro 

da casa.  

Y 8.#(/�& ,& /-+7+p%& 0()'&p3@)'& ,#$/-& ,+ 0&p�')+ 2)p)/+-4 ��á '&nsideram 

)20&-/+$/# #((# +'&20+$%+2#$/&4 # + 0&p�')+ 2)p)/+- de Santa Catarina dispõe de 
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A maioria dos policiais encaram as situações de riscos com normalidade. 

Afinal o risco maior é durante as folgas e não durante o trabalho. Quando optaram 

por essa profissão sabiam dos benefícios e riscos da profissão. O benefício maior 

para eles ao escolherem a profissão, 42% optaram por causa do salário e 37% por 

causa real motivo dessa profissão: proteger a sociedade.  

A profissão da polícia militar e a psicologia precisam percorrer um grande 

caminho. Precisam andar lado a lado para que a saúde desse profissional venha ser 

tratado de uma forma com que não interfira no trabalho com a sociedade. As 

pessoas se sentem frustradas ao verem alguma atitude que para elas é abusiva, 

mas na verdade não entendem todo o contexto que está por trás daquela atitude. 

Não conseguem compreender o grande desgaste emocional e psicológico que esse 

profissional enfrenta. Como foi me relatado, as vezes abrem mão de momentos 

especiais em família para estarem arriscando a vida nas ruas e ainda sofrendo 

ameaças dos delinquentes. Em cada saída de lazer com a família, não conseguem 

deixar a farda de lado, a profissão vai junto com eles, fazendo com que nem sempre 

a programação saia como o esperado.     
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Roteiro de Entrevista para elaboração de  
Trabalho de conclusão de Curso com o tema: 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE POLICIAIS MILITARES SOBRE A VIOLÊNCIA 
E AGRESSIVIDADE 
 
Pesquisadora: Edna Regiane Goetten      Orientador: Clayton Luis Zanella 
Dados Pessoais: 
Idade:.......................................     Gênero: (   ) Feminino (   ) Masculino 
Estadi civil: ............................................. 
 
1- Quantos anos você atua na Polícia militar? 
(   ) 1 a 10 anos 
(   ) 10 a 20 anos 
(   ) mais de  20 anos 
 
ê- Quais atividades você exerce no dia dia? 
ë ì íJGîGHïG [ [Kí{_G 
ë ìKomente trabalha na polícia,  
ë ì ^{íJ^ íyð^ _[ ñ^òí[ _[ J[ò_yó[òí^K  
 
ô- Como você avalia sua saúde? 
ë ì J{yó 
ë ì î^G  
ë ì [õö[H[òí[  
 
÷-  Já apresentou alguma doença? 
ë ì òø^ 
ë ì Kyó  
ù{GyKú  
 
û-  Você está satisfeito com seu peso corporal? 
ë   ) Não, gostaria de diminuir 
ë ì �ø^ü z^KíGJyG _[ G{ó[òíGJ 
ë ì�yóü [Kí^{ KGíyKñ[yí^ 
 
ý-  Você pratica alguma atividade física? 
ë ì òø^ 
ë ì ð^{öGK I[þ[K 
ë ì GK I[þ[K 
ù{GyK GíyIy_G_[Kú 
 
ÿ- Quais suas atividades de lazer mais freqüentes  
ë ì ðGKsear 
ë ì yJ [ó ñ[KíGKü yJ ò^K îGyH[K K^öyGyK 
ë ì yJ ð[KöGJ 
ë ì yJ (GòíGJ ö^ó ^K ñGóyHyGJ[K 
ë ì IyG(GJ 
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8- O que você faz para relaxar quando está sob tensão? 
(   ) escutar música 
(   ) dormir 
(   ) caminhar, correr 
(   ) praticar jogos eletrônicos 
(   ) pescar 
(   )conversar com alguém 
(   ) assistir TV  
(   ) fumar 
(   ) beber 
(  ) não fazer nada. 

 
9- Qual dos motivos que mais interferem na prática de atividade física? 
ë ì ñGHíG _[ í[óð^ 
ë ì [õö[KK^ _[ öGJzG ï^J�JyG íJGîGHïG_G 
ë ) não priorizo a prática de atividade física  
ë ì òø^ z^Kí^ _[ [Kð^Jí[K [ GíyIy_G_[ ñ�KyöG 
ë ì ðJ^îH[óGK ñyòGòö[yJ^K  
 
}|- Como você avalia seu repouso e a qualidade do descanso? 
ë ì J[z{HGJ 
ë ì î^ó 
ë ì [õö[H[òí[ 
ë ì ð�KKyó^ 
ë ì J{yó 
 
}}-  Você é fumante?  
ë ì �yó 
ë ì �ø^ 
 
}ê-   Você ingere bebida alcoólica? 
ë ì �yó 
ë ì �ø^ 
 
}ô-  A sua profissão em relação ao seu convívio familiar: 
ë ì ó{yí^ î^ó  
ë ì [õö[H[òí[ 
ë ì [KíJ[KKG {ó ð^{ö^  
ë ì J{yó 
 
}÷-  Você já cometeu abuso de autoridade? 
ë ì �yó 
ë ì �ø^ 
 
}û- O teu trabalho já prejudicou teu relacionamento por causa da tua tensão ao 
öï[zGJ [ó öGKGú 
ë ì Kyó  
� O{[ aconteceu?...................................................................................................... 
ë ì �ø^� 
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}ý- Você considera importante que a profissão da polícia militar tivesse um 
Gö^óðGòïGó[òí^ ðKyö^Hazyö^ú 
ë ì �yó  
ë ì �ø^ 
 
}ÿ- Para o policial militar a sua função não é apenas quando encontra-se de 
K[JIyço, sempre em alerta até no seu período de folga. Como você encara 
yKK^ú ��������������������������������������������������������������������������������������������������������................. 

}8- Como é pra você conviver com as situações do teu trabalho e todo dia 

KGyJ _[ öGKG K[ó í[J G ö[Jí[þG _^ O{[ yJ� [òñJ[òíGJ òGO{[H[ _yG [ K[ó KGî[J K[

I^HíGJ� G J[[òö^òíJGJ G ñGó�HyGú  
ë ì ò^JóGH 
ë ì _yñ�öyH 
ë ì Gyò_G òø^ ó[ Gö^Kí{ó[y  

}9- Por que você escolheu a profissão da Polícia Militar? 
ë ì R^JO{[ O{eria proteger a sociedade 
ë ì R^JO{[ K[óðJ[ z^Kí[y _^K ñyHó[K ð^HyöyGyK 
ë ì R^J öG{KG _^ KGH�Jy^ 
ë ì R^JO{[ K[óðJ[ z^Kí[y _[ [òñJ[òíGJ Kyí{G��[K _[ JyKö^ 
ë ì R^JO{[ ö^òKy_[J^ {óG ðJ^ñyKKø^ ^ò_[ ð^KK^ ó^KíJGJ ^ ó[{ ð^_[J

K^îJ[ ^ ^{íJ^� 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T�hfj �� �j	b�	Tif�	Tj 
i�h� � �b�
�h��i�j

1 i������������ �� ������� �� �������� 
� !"#$ %$ &'$)*!$+ &,-.$#$/-0+ Representações sociais de policiais militares sobre a violência e  
agressividade 
Á'*0 %$ 2$34*.imento: Pesquisa em Ciências Humanas 
2"',$+ &,-.$#$/-0 
N56*'$ %* ,")*-!$, 3$ .*3!'$+  N56*'$ !$!0# %* ,")*-!$,+  
&0!'$.-30%$' %0 P*,7"-,0+ 2#0:!$3 ;"-< =03*##0 
I3,!-!"->?$ $3%* ,*'@ '*0#-<0%$+ A"0'!*# %0 &$# .-0 B-#-!0' – Santa Cecília , SC 
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N$6* %$, Pesquisadores e colaboradores: Edna Regiane Goetten  

���V ���C ����� ���D����� E�F � G������G�� �� G������ �� G������� ���H� ������������ j
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 
fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 
qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

J i������������ �� b������ �� �������� 
	�H�K  ���� �� �����H����K  

���������K  	������L�����K  

������ ��D�LK  ��MQfMK  hRK  

��������K  

T�L�����K  �-mail:  

S i������������ �� ����������� h��G���CD�L 
	�H�K �L�U��� 
��W X���LL� 

���������K ����YL�Z� 	 �� h�Z����� �� �����L[�K  

��������K 

T�L�����K E\]F ^^_^-9118 �-mail: clayton@uniarp.edu.br

j� �`����D�� ����� G������� ���K 

 

 OBJETIVO GERAL: Identificar as representações sociais de policiais militares sobre 

ocorrência da violência e da agressividade no contexto social.

Objetivos Específicos: Y$+p)(+- +( '&$'#05=#( (.7>#/)6+( ,# 0&p)')+)( 2)p)/+-#( -#p+/)6+( s

violência; Compreender as formas de relacionamento que policiais militares estabelecem com 

suas famílias; Identificar características da atuação profissional de policiais militares.

O 0-&'#,)2#$/& 0+-+ '&p#/+ ,# ,+,&(: Os métodos pelos quais a pesquisa será realizada 

obedecerão os princípios éticos de acordo com a instituição acadêmica e especificamente 

de acordo com os parâmetros do curso de Psicologia, de forma que serão planejadas 

#(/-+/;@)+( # 2#)&( 0+-+ + -#+p)<+5�& ,+ 0#(8.)(+: O )$(/-.2#$/& ,# 0#(8.)(+ ./)p)<+,& ;

um questionário com perguntas estruturadas e semiestruturadas elaboradas pela 

pesquisadora Edna Regiane Goetten, e seu supervisor Clayton Luiz Zanella, referente as 

å#0-#(#$/+5=#( Q&')+)( ,# P&p)')+)( �ilitares sobre a violência e agressividade.  
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O( 7#$#9�')&( -#9#-#2-se á possibilidade de os próprios policiais militares refletirem sobre a 

&'&--*$')+ ,+ 6)&p*$')+ #2 (.+( 6),+(4 #6)/+$,& +(()$+2 0&(/.-+( 6)&p#$/+( $+ 0-s/)'+ ,)s-)+: 

 

Os desconfortos e riscos esperados são: não ocorrerá riscos, será aplicado apenas um      

questionário. 

T��[� � L�`������ �� �������� �� �� �������HG�� � G������G���� ����� G������� �� H�H���� �H

que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.

 

A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 

compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa 

pesquisa, o pesquisador ficará como responsável.  

� ������V���� ��� ������C ���[�H G����bW� c saúde e ao meu bem estar físico. Não virá 

interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc. 

j� ����L����� �`����� ������� ���� ������ ����� H������� �H ��Z�L�d H�� �������� ��� ����H

divulgados em publicações científicas, desde que H��� ����� G������� ��� ����H

mencionados.

������� �����L��� � G���������� ���G���CD�L E���H� ������������F �� � ���-UNIARP, com 

endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 e Centro, telefone (049) 3561-fJ__d ��HG�� ���

entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e 

minha participação no mesmo.

T��[� � Z������� �� ��H�� ���[���H����d G�����LH����d ��E�F ����L����E�F G�����L E��F � ����L

(is) desta pesquisa.
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���L��� ��� �`��D� ����� �� �����H��g�� ������C���� e esclarecimento quanto às dúvidas por 

mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual 

teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse.

b���� ���bL�� Eb�Fd hhhhh �� hhhhhhhhhhhh �� hhhhhh 

 
_________________________________
_ 

i")*-!$ %0 P*,quisa 

 

__________________________________________ 

        ����������� h��G���CD�L G�L� ������� 

�L�U��� 
��W X���LL� 

�h�K 1JQ_S\_S 

 

____________________________________jj

                         R[KO{yKG_^Jk�H{ò^ 

E_òG �[zyGò[ �^[íí[ò 

�lóGíJ�ö{HGn ||9}êô 
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm______________ 
	�H�K 	�H�K 

hRK hRK 

��MQfMK ��MQfMK 

T�L�����K T�L�����K 

 
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR 
todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua 
assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder 
da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página 
do referido termo. 
 


