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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo conhecer e analisar a 
trajetória de vida do policial militar do Estado do Rio de Janeiro 
que ingressou na Corporação a partir de 2010, através de 
concurso realizado em 2009 e 2010 para o Curso de Formação 
de Soldados (CFSd), visando identificar perfil socioeconômico 
familiar, percurso educacional, profissional e pessoal anterior e 
projetos de vida. Além disso, procura-se articular tais aspectos 
com a escolha profissional atual e relacionar estas questões 
com condições objetivas mais amplas.  
 
Palavras-chave: Jovens policiais. Estabilidade. Projeto de 
vida. Campo de possibilidades 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to evaluate and analyze the life trajectory of the 
military police officer from the State of Rio de Janeiro (PMERJ) 
who joined the Corporation since 2010 through civil service 
examination held in 2009 and 2010 for the Soldiers Training 
Course (CFSD).  In order to do so, this study will identify family 
socioeconomic profile, educational, professional and previous 
personal path, and life projects. Besides, we seek to articulate 
such aspects with the current career choice and relate these 
issues with broader objective conditions. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo conhecer e analisar a trajetória de vida do 

policial militar do Estado do Rio de Janeiro que ingressou na Corporação a partir de 2010, 

através de concurso realizado em 2009 e 2010 para o Curso de Formação de Soldados 

(CFSd), visando identificar perfil socioeconômico familiar, percurso educacional, profissional 

e pessoal anterior e projetos de vida.  

O método utilizado para a pesquisa compreendeu estudo de bibliografia referente ao 

tema; definição do universo de pesquisa, considerando faixa etária; análise de registros em 

Diário de Campo; análise das pesquisas de perfil e demandas, desenvolvidas pela equipe 

da Diretoria de Assistência Social (DAS/PMERJ); a elaboração de um roteiro de entrevista 

semi-estruturada; a análise de conteúdo das oito entrevistas realizadas e dos registros em 

diário; e a articulação entre a bibliografia lida e os conteúdos analisados. Trata-se, portanto, 

de uma pesquisa qualitativa, e segundo Martinelli (2008)  

A premissa fundamental para se realizar um trabalho que efetivamente parta da 
centralidade do sujeito, do reconhecimento da riqueza de sua experiência, é 
conhecer o modo de vida das pessoas, como vivem a sua vida, quais suas 
experiências sociais e que significados atribuem às mesmas (MARTINELLI, 
2008:34) 

 

Para a autora, a pesquisa qualitativa se caracteriza pelo trabalho com pequenos 

grupos, em que se privilegia a densidade da experiência, e “trabalha-se com pequenas 

cronologias, delineando-se períodos históricos alcançáveis pelo sujeito” (2008:38), tendo 

como objetivo principal conhecer a experiência do grupo pesquisado e os significados que 

atribuem a esta, sem ousar construir generalizações. Martinelli salienta também a 

importância da utilização da fonte oral, pois esta “institui-se como um recurso privilegiado, 

pois ao narrar, o sujeito se revela, organiza a sua história e relata a sua história” (2008:37). 

 

II. DESENVOLVIMENTO 

  

 Parcela significativa da juventude do Rio de Janeiro tem ingressado nas fileiras da 

Corporação da Polícia Militar em condições muitas vezes desfavoráveis para a construção 

de uma trajetória de estabilidade econômica e social, indo na contramão das aspirações 

iniciais, devido à condição de vulnerabilidade potencializada pela profissão. Segundo 

Camarano (2004), esta vulnerabilidade aparece “como exposição potencial maior a riscos de 

diversas naturezas – sociais, econômicas, políticas, culturais etc.” (2004:6) 

O termo “juventude” se consolida no século XX, relacionado à fase de transição 

necessária entre infância e a idade adulta. A princípio, a delimitação de quem se encaixava 



 

 

                  

no perfil de juventude se restringia à faixa etária. Nesta concepção clássica, cinco 

dimensões básicas indicavam o fim da juventude e início da fase adulta: conclusão dos 

estudos, sustentar-se através de seu próprio trabalho, saída da casa dos pais, casamento e 

filhos (Freitas, 2005). 

Entretanto, ao longo do tempo, esta etapa da vida passou a ser vista de forma mais 

complexa, não relacionada apenas à transição ou ausência de atributos do mundo adulto, e 

mais ligada a potencialidades e questões próprias a serem trabalhadas na agenda pública. 

Além disto, esta transição vinculou-se mais a uma fase de vulnerabilidade, imprevisibilidade 

e não-linearidade, considerando que as trajetórias juvenis estão para além de histórias de 

vida individuais, e são, na verdade, um reflexo de processos sociais mais amplos. 

       Conforme aponta Pais (1990), a categoria juventude, por ser uma construção social, 

está sujeita a modificações relacionadas ao contexto histórico e só passa a adquirir 

“consistência social” a partir do prolongamento entre infância e idade adulta, decorrente de 

problemas sociais específicos, relacionados à questão da empregabilidade e emancipação 

da família de origem. 

No contexto atual, é possível observar, em uma determinada classe social, um 

fenômeno chamado de “prolongamento da juventude” devido às novas exigências do mundo 

do trabalho, pois para se inserir de forma mais qualificada e com um salário mais satisfatório 

no mercado, é preciso cada vez mais especialização. O investimento em educação e a 

dificuldade de inserção segura no mercado de trabalho têm prolongado a permanência na 

casa dos pais e a dependência financeira, características que não condizem com a 

construção social do “ser adulto” (Camarano, 2004; Lins de Barros, 2010). 

Na Polícia Militar, observa-se o processo de prolongamento da juventude, apesar de 

se tratar de um público que não se encaixa no que é tradicionalmente demarcado como 

camadas médias e altas (Lins de Barros, 2010). Muitos militares com os quais foi 

estabelecido contato se mantêm solteiros e residindo com os pais por mais tempo, não 

necessariamente para investir no âmbito educacional, mas para ter condições de arrumar 

um emprego que possibilite a inserção ou manutenção dele no Ensino Superior.  

O desejo de investimento acadêmico, quando aparece, está atrelado a uma 

necessidade primeira: inserção estável no mercado de trabalho. Caso não consiga um 

salário satisfatório, seguirá adiando o possível sonho de qualificação. Tal fato está em 

consonância com a análise de Novaes (2004), que observou que o chamado “mito da 

escolaridade”- expectativa de que o maior investimento nos estudos levará necessariamente 

a uma melhor colocação no mercado de trabalho - deixa de fazer sentido para muitos 

jovens, de uma determinada classe social. 



 

 

                  

No caso de policiais militares, a estabilidade profissional do concurso pode vir a ser a 

condição necessária ao ingresso ou conclusão do Ensino Superior – normalmente privado - 

e não o contrário, conforme se observa nas camadas médias (Lins de Barros, 2010).  

Isto quer dizer que o debate sobre juventudes é plural e possui múltiplas 

determinações, pois não se trata de uma juventude homogênea. Os jovens de diferentes 

classes sociais vivem juventudes desiguais (Novaes, 2004), considerando suas diferentes 

possibilidades de inserção na escola, no Ensino Superior e no mundo do trabalho e de 

acesso às políticas públicas.  

Conforme aponta León (2005) 

A ´não-linearidade´ das transições à vida adulta revela que já não se dá uma relação 
de causa/efeito, de um antes e depois, e os modelos padronizadores das transições 
converteram-se em trajetórias despadronizadas; que vão configurando projetos de 
vida diferenciados entre os jovens e sua passagem á vida adulta. (León, 2005:18) 

 

Do ponto de vista etário, enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) delimita 

esse período de preparação para a fase adulta a faixa de 15 a 24 anos de idade, no Brasil, a 

Política Nacional da Juventude, de 2005, definiu como juventude, cidadãos entre 15 e 29 

anos, divididos entre jovens-adolescentes (15 a 17 anos), jovens-jovens (18 a 24 anos) e 

jovens-adultos (25 a 29 anos). A classificação etária, entretanto, não pode ser vista de forma 

isolada e definitiva, e precisa compreender a diversidade e pluralidade sociohistórica. 

Para a pesquisa, privilegiaram-se jovens entre 18 e 29 anos, no ano de ingresso na 

Corporação, ou seja, a partir de 2010. A delimitação da idade associada ao ano do ingresso 

visa reforçar este momento como transição significativa.  Considera-se ainda que o edital 

do concurso prevê o limite etário entre 18 e 30 anos, corroborando a ideia de que a 

profissão é essencialmente jovem, e precisa se manter assim, pela própria natureza do 

trabalho policial. Cabe ressaltar que esse caráter juvenil remonta às origens das instituições 

policiais, pois já em 1809 era comum o recrutamento forçado de jovens robustos 

encontrados nas ruas e fugitivos do Exército (Minayo et al, 2008: 51).  

Em 1999, Muniz avaliou que 59% do efetivo da PMERJ possuía idade inferior a 35 

anos, e segundo a autora 

Talvez se possa dizer que a juventude aparece no mundo policial como um valor em 
si mesmo. Não se trata apenas de um constrangimento trazido pela estrutura etária 
da organização, mas antes de uma evocação aos atributos físicos e morais da 
jovialidade que tanto influencia essa estrutura que se encaixa perfeitamente no 
ethos policial construído a partir do trabalho nas ruas. O espírito aventureiro, o 
dinamismo, a canalização das energias pessoais para ação, o encantamento pela 
superioridade adquirida através dos recursos técnicos da força física, o manuseio 
profissional da arma de fogo e a disponibilidade para enfrentar situações de perigo e 
risco, são sintetizados nas falas dos pms pela expressão `ser operacional`, cujos 
significados apontam, entre outras coisas, para pretensão de que o espírito jovial 
ultrapasse o próprio tempo. (Muniz, 1999:191) 

 



 

 

                  

A ênfase nos jovens policiais militares se deu, pois, de forma geral, estes foram 

afetados diretamente pela conjuntura neoliberal, pois chegam à fase adulta com uma série 

de dificuldades de inserção no mercado de trabalho, além de serem atingidos diretamente 

pela precarização das políticas públicas. Este público, acima dos 18 anos, entra para a 

agenda a partir dos anos 90, justamente devido às dificuldades de inserção social, num 

contexto de crise do trabalho e aumento da violência, que acaba impactando 

significativamente a estruturação dos projetos de vida.  

Para Pochmann (2004), a “questão juvenil” atual está centrada na impossibilidade de 

mobilidade social. A desigualdade sempre existiu e aumentou ao longo do tempo, mas hoje 

os jovens se deparam com a possibilidade de descenso social, devido à intensa 

precarização do trabalho e ao aumento do desemprego (Netto e Braz, 2006).  

Nas camadas menos abastadas, Fonseca (2005) aponta que condições de 

precariedade tendem a estimular a criação de redes de ajuda mútua, para além da família 

nuclear. A dinâmica familiar vai para além da casa, envolvendo, inclusive construções em 

um mesmo terreno, o que fortalece a individualidade da nova família que se cria, sem, 

entretanto, representar um descompromisso com a questão dos idosos, das crianças, das 

pessoas eventualmente adoecidas ou desempregadas.  

O policial, muitas vezes, é o primeiro da família com uma matrícula pública e um 

contracheque, o que traz uma inserção totalmente diferenciada na dinâmica familiar.  

Eu fiz no ano passado (empréstimo). A finalidade era...meu pai era motorista de Kombi, mas não 

transporte, de frete. Ai nós tivemos a oportunidade de adquirir uma autonomia, um carro e um título 

de um táxi, ai eu peguei pra somar eu, minha irmã e ele demos entrada e compramos o táxi para 

que ele pudesse trabalhar... Conseguir, eu consegui (estabilidade). Porque assim, vou ser bem 

sincero. Antes no Itaú, eu ganhava 3.500, e aqui eu ganho 2 mil e alguma coisinha, com esse 

aumento. Com o desconto do empréstimo, cai para mil e alguma coisa. De certa forma, eu 

consegui dar um passo atrás para dar dois pra frente futuramente. Porque quer queira, quer não, 

meu pai hoje tem um bem. Se amanhã ou depois, minha cabeça mudar e eu falar “eu quero sair 

daqui hoje”. Eu posso trabalhar com ele no táxi, problema algum, vou ter uma renda muito maior 

que a que eu tenho aqui, e a gente tem um bem que vale 160, 170 mil. (soldado A., 29 anos). 

 

Percebe-se, neste caso, que o empréstimo é direcionado à melhoria da vida familiar, 

reafirmando a importância destes jovens na dinâmica econômica tanto dos pais quanto de 

esposa e filhos, conforme salientou Camarano (2004), De Singly (2004) e outros autores.  

Os jovens que vêm ingressando nas fileiras da Corporação, sem dúvidas, 

enquadram-se em um momento de transição. Estes que são em maioria homens de 26 a 30 

anos, solteiros, sem filhos, residindo com pais, experimentam um momento de inserção em 

carreira “estável”, após histórico de vínculos informais, temporários e inseguros, quando 

não, momentos de desemprego. Eles experimentam pela primeira vez a sensação, pelo 



 

 

                  

menos em tese, de segurança com relação à vida profissional, fato que tem enorme 

significado no contexto de desemprego, precarização do trabalho e ausência de políticas 

protetivas atual. 

A partir disto, surge a possibilidade concreta de casar, comprar imóvel ou terreno, 

enfim, se “emancipar” de seus até então provedores e iniciar um novo capítulo de sua 

história. 

Segundo Velho (2008), “os projetos são elaborados e construídos em função de 

experiências sócio-culturais, de um código, de vivências e interações interpretadas”, 

considerando sempre “um campo de possibilidades circunscrito histórica e culturalmente” 

(2008:29). Isto significa que um campo de possibilidades restrito influencia 

significativamente nas opções de vida e nas escolhas que os jovens poderão fazer ao longo 

de sua trajetória. 

A vivência do soldado C. é bastante ilustrativa, e ao longo da entrevista ele narrou 

sua trajetória profissional de dez anos em busca de estabilidade profissional. Casado desde 

os 25 anos, com um financiamento de casa própria para os próximos 27 anos, formado em 

História desde os 22 anos, ao perceber que os 30 anos se aproximavam e 

consequentemente, se reduziam as oportunidades de ingresso em Concurso Público, optou 

pelo “primeiro que apareceu”: 

 

Eu era professor do município, cargo comissionado pela prefeitura de Seropédica, eu tinha um 

cargo comissionado na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, eu era supervisor administrativo do 

Hospital Eduardo Rabello. Dava aula no cursinho preparatório... Eu tinha um buffet... Quando eu 

tava no cursinho lá, que eu tive ideia de fazer o concurso pra soldado, por quê? Porque eu dava 

aula no preparatório para soldado da PM. Vi a idade chegando, 28 anos, daqui a pouco 29, 

formado desde os 22, to desde os 22 em sala de aula. E eu comecei a ver que a idade tava 

chegando e que as oportunidades vão se reduzindo após os 30. E eu comecei a pensar o 

seguinte: o estado não me convocou na Secretaria de Educação, o IPHAM não me convocou, eu 

tinha cinco cadastros reservas: Prefeitura, Estado, Governo Federal e tudo mais, ninguém me 

chamou. Eu falei “vou fazer um concurso de massa pra poder segurar uma matrícula qualquer...” 

Um dia eu fico doente, um dia eu vou precisar deste rendimento e não vou ter, vou fazer o quê? Ai 

apareceu o da PM. É uma coisa que é normal, meus colegas chegam uma época com 20 anos, 

“ah vou fazer concurso pra Polícia”, e entrava. É tipo assim falta de opção, no final de tudo, seria a 

Polícia Militar pra mim. Eu encarava dessa forma. ( soldado C., 28 anos) 

 

O soldado A. também viu no Concurso para Polícia Militar uma oportunidade de se 

estabilizar. Anteriormente, trabalhava em um banco privado, que demite constantemente 

funcionários considerados com baixa produtividade: 

 



 

 

                  

Cheguei a fazer... 3º grau em Direito, até o 6º período, ai tranquei e comecei a tentar pra concurso 

público, ai foi quando pintou a oportunidade da Polícia Militar...Eu era bancário, trabalhava no Itaú 

Personalité. Ai, banco a gente sabe como é que é né? Aquela meritocracia, se você bate meta, 

você tá bem, quer dizer, de um dia pro outro você pode estar na lista de demissão. Ai eu comecei 

a ver que eu tinha que buscar uma coisa mais concreta pra mim e a Polícia Militar foi o que 

possibilitou, de imediato, mais rápido... A Polícia em si... pela minha qualificação intelectual, me 

permitia, mais rápido, alcançar um objetivo que era ter uma segurança. (A., 29 anos) 

 

O processo de conquista da estabilidade financeira é tratado com centralidade, por 

aparecer como dado importante na trajetória de vida dos jovens entrevistados, por ser um 

potencializador da transição comumente associada à vida adulta: adquirir a casa própria, se 

casar, ter filhos. Fatos que acontecem de forma não linear (antes, durante e após o ingresso 

na Polícia Militar), mas são diretamente impactados por este momento singular, isto é, o fato 

de estes jovens não estarem mais à mercê de contratos de trabalho fluídos por terem se 

tornado funcionários públicos. 

A autora entende que esta estabilidade almejada aparece como um desafio nesta 

sociedade, pois a cada dia os direitos previdenciários restringem ainda mais nossas 

possibilidades de aposentadoria com manutenção de padrão de vida conquistado ao longo 

de anos de trabalho. Além disto, os salários não têm crescido na proporção das despesas 

cotidianas, mesmo entre os funcionários públicos.  

O público pesquisado, em sua maioria, demonstra preocupação com o investimento 

na vida profissional. Entre os alunos da Academia de Polícia Militar (APM),  onde ocorre o 

Curso de Formação de Oficiais (CFO), percebe-se que percentual significativo havia sido 

praça (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) 3 na Corporação ou em outra Força 

Armada, demarcando o interesse em ascensão social. Entre os alunos do Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), onde ocorre o Curso de Formação de 

Soldados (CFSd) , muitos apontam como perspectiva o oficialato, a entrada ou conclusão da 

graduação ou até o investimento em concursos “melhores”.  

Observa-se, portanto, que a Polícia Militar tem exercido um papel importante no 

sentido de consolidar a transição para vida adulta destes jovens policiais militares, trazendo 

estabilidade financeira para um público que até então tinha uma inserção insegura no 

mercado de trabalho (CLT, trabalho informal, trabalho temporário etc.).  

Entretanto, a própria cultura institucional e suas particularidades, que não estão 

deslocadas da conjuntura macrossocietária, podem contribuir para a não concretização 
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  A Corporação se divide entre praças (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) e oficiais (tenente, 

capitão, major, tenente coronel e coronel), sendo o coronel a mais alta patente na hierarquia da 
Polícia Militar e o soldado a mais baixa. 



 

 

                  

efetiva desta transição, que deveria incluir a conquista da independência e da autonomia 

financeira destes jovens em relação a seus provedores.  

Além das questões societárias mais amplas, os projetos de vida estável não têm se 

efetivado, pois na prática os jovens policiais têm dificuldades de concretizar os objetivos 

anteriores à formação. Estudar para outros concursos, retomar ou iniciar a graduação exige 

um esforço maior do que se previa anteriormente, pois a escala é “apertada” 

constantemente para atender demandas cada vez maiores por segurança; a necessidade de 

realização de serviço extra para complementar a renda toma todo o “tempo livre” do policial; 

e faltam estímulos da instituição para que estes jovens fortaleçam seu anseio por mais 

qualificação.  

O jovem acaba imerso naquele cotidiano policial militar, que traz angústia e estresse, 

pois existe um sentimento de insegurança constante em relação à prática, considerando as 

tensas relações entre os “pares” e com a sociedade. 

Outro fator que aparece como complicador para o alcance da estabilidade é o risco 

de vida iminente. Em alguns casos, é o fato de ter sido vitimado, em serviço ou em horário 

de folga, que compromete a situação financeira do policial definitivamente. Altos gastos com 

medicamentos, tratamentos de saúde, consultas etc. em casos de sequelas definitivas 

(como amputações, paraplegia e tetraplegia, para citar as mais graves) somados à redução 

do salário com a aposentadoria e impossibilidade de realizar bicos na esfera privada fazem 

com que estes casos sejam os mais crônicos atendidos pela Diretoria de Assistência Social 

da PMERJ (Minayo et al, 2008). 

A Polícia Militar, apesar das potencialidades oferecidas para ascensão dos jovens 

que nela ingressam, na prática, é vista como uma instituição que não garante a qualidade de 

vida de seus membros. Os motivos são diversos: baixos salários; Sistema de Saúde que 

não consegue dar conta de um público cada vez maior; formação precarizada, falta de 

suporte assistencial preventivo e pós-vitimização etc. Conforme sinaliza o soldado R. em 

sua última experiência como estagiário, antes de ser lotado em sua unidade de trabalho, no 

período das manifestações de Junho de 2013. 

No último dia de serviço, nós apoiamos um jogo do campeonato brasileiro, e nesse dia nós ficamos 

até quase 2h da manhã, se não me engano. O jogo já havia terminado e aí ficamos ali aguardando 

determinação do comandante se voltava pra unidade, se não voltava, estava tendo manifestação 

na Central. Eles queriam mandar a gente para lá. A gente com fome. Só tinha um mirabel que 

vinha naquele kit lanche sem vergonha, que é uma caixa de papelão e vem ali um suco quente, um 

pão de forma liso com um pedaço de mortadela ou, então, de queijo e uma maçã quente, que já 

esta ali desde de manhã, com aquele cheirinho esquisito, e talvez um chocolatinho, quando não 

violam primeiro a tua caixa e retiram o chocolate que era o melhor que tinha e é isso...vá e vença. 

Então a gente já com fome, com sede... Tinha água? Tinha, mas água quente, não vai matar sua 

sede, né. Aí você ficava com aquilo ali no estômago. Era punido se você de repente tentasse sair 



 

 

                  

do seu setor pra se alimentar.  Você tinha que ficar ali, você deveria ficar ali até a determinação do 

seu superior, então você ficava meio que a Deus dará, né. Com fome, com sede, cansado, mais de 

12 horas em pé na íntegra, sem poder sentar, sem poder, muita das vezes, até pra ir ao banheiro a 

gente tinha que ficar implorando e pra achar um banheiro. Às vezes a gente estava num setor que 

não tinha banheiro. Então, a gente tinha que andar pra caramba pra chegar no banheiro. Então, 

você tinha que ir correndo e voltar correndo. E a gente esperando para ser liberado e "vai pra lá, 

vai pra cá. Não vai, volta." Por fim, quando nós fomos embora, no retorno do batalhão pra nossas 

casas, o pneu da moto estourou que nós estávamos pra retornar pra residência, a gente veio a 

cair, virar cambalhota, aquela coisa toda. Meu companheiro fraturou uma costela, a mão. Eu tive 

escoriações no braço, joelho, queixo, a mão também eu tive que enfaixar , porque deu uma torção. 

Assim, dos males o menor, pelo menos nós sobrevivemos, mas também não teve nenhuma 

assistência, entendeu? Pra ir pro HCPM foi uma luta, porque não queriam levar a gente para lá, 

porque lá não estavam recebendo, era só vítima de PAF (perfuração por arma de fogo), aquela 

coisa. Aí, a gente bateu o pé firme, porque queria ir pra lá e conseguimos. Chegamos lá, o 

companheiro teve que ficar em observação, eu ainda fui liberado no mesmo dia. Eu ainda tive que 

ir pra casa de madrugada com identificação, com fardamento, tudo dentro da minha mochila. Tive 

que ir pra minha casa a pé, porque nem dinheiro, não tinha. A gente estava sem dinheiro, não 

imaginava que ia acontecer uma situação dessa... (soldado R., 29 anos) 

 

Além disto, a vivência como policial traz uma série de questões emocionais, 

psíquicas que a Corporação também não dá conta de trabalhar. Como resultado, tem-se em 

alguns anos, o jovem que ingressou cheio de saúde e planos transformando-se em um 

adulto angustiado, estressado, endividado, com vínculos familiares múltiplos e pouco 

aprofundados e uma série de problemas de saúde (como de coluna, psiquiátrico, 

hipertensão e diabetes, apenas para citar os casos mais recorrentes). 

O policial, por estar inserido na ponta das tensões relacionadas à violência urbana, 

acaba se tornando vulnerável enquanto trabalhador, pois os riscos extrapolam o período de 

serviço. De 1º de janeiro a 31 de outubro de 2014 (304 dias), por exemplo, duzentos e vinte 

oito policiais foram baleados no estado do Rio de Janeiro, destes, doze eram aposentados, 

setenta e seis estavam de folga e cento e quarenta de serviço. Deste grupo, sessenta e 

cinco faleceram.4. Este número é quase o dobro do número de policiais baleados durante 

todo ano de 2011, cento e trinte um. Ou seja, em média, a cada um dia e meio, existe o 

risco real de vitimização por arma de fogo, na maioria das vezes por sua condição de policial 

militar.  

Minayo et al (2008), analisando dados referentes ao ano 2000, concluiu que a 

mortalidade por violência de policiais militares é 3,3 vezes maior comparado à população 

masculina do Rio de Janeiro. Em âmbito nacional, é 5,8 vezes maior que a da população 
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 Blog da jornalista Roberta Trindade:  

http://robertatrindade.com.br/?page_id=16244 - acesso em 16/10/2014. 



 

 

                  

masculina e 10,8 vezes maior que a da população em geral. As taxas de mortalidade e 

morbidade também são superiores se comparadas a Polícia Civil. (2008:203) 

Esta vitimização compreende tanto o risco do horário de serviço - em que o confronto 

com criminosos5 é parte da função – quanto na folga, em que a dinâmica de costumes 

mencionada acima opera com mais ênfase: muitos policiais são vitimados por serem 

reconhecidos como tais, por estarem portando arma de fogo particular no horário de folga, 

hábito adquirido para garantir segurança e também por um desejo explícito ou não, de 

“resolver” a questão até mesmo fora do horário de serviço, reforçando a noção de que o 

policial tem que estar sempre pronto para o enfrentamento. 

As consequências, quando não o óbito, podem incluir sequelas permanentes, que 

acarretam redução de salário – pela reforma (aposentadoria por invalidez) ou pela 

transferência para o serviço interno com restrições; situações em que perde-se gratificações 

e ainda impossibilita a complementação da renda com “bicos” na esfera privada -  e 

aumento de despesas, em um contexto em que o militar, até então, representava o provedor 

principal e/ou peça fundamental na organização das despesas familiares. De acordo com 

Janczura (2012) 

A noção de risco implica não somente iminência imediata de um perigo, mas 
também a possibilidade de, num futuro próximo, ocorrer uma perda de qualidade de 
vida pela ausência de ação preventiva. A ação preventiva está relacionada com o 
risco, pois não se trata só de minorar o risco imediatamente, mas de criar 
prevenções para que se reduza significativamente o risco, ou que ele deixe de 
existir. (Janczura, 2012:306) 

 

Yunes e Szymanski (2001) afirmam que a vulnerabilidade se constitui na iminência 

do risco, quando este se configura como uma possibilidade real e concreta. Enquanto 

Oliveira (1995) define como um risco ao desenvolvimento psicológico e social, a 

precariedade socioeconômica e relaciona ainda a situação de vulnerabilidade à ação de 

outros sujeitos sociais, dando uma dimensão relacional e social à questão da 

vulnerabilidade. Para a autora, a eliminação da vulnerabilidade está relacionada a uma 

mudança da noção de carência social para a de direito social. 

Já a autora Janczura (2012) apresenta ainda a definição de vulnerabilidade, que 

seria 

exposição a riscos e baixa capacidade material, simbólica e comportamental de 
famílias e pessoas para enfrentar e superar os desafios com que se defrontam. 
Portanto, os riscos estão associados, por um lado, com situações próprias do ciclo 
de vida das pessoas e, por outro, com condições das famílias, da comunidade e do 
ambiente em que as pessoas se desenvolvem. (Janczura,2012:304) 

 

III. CONCLUSÃO 
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 O uso da palavra criminoso, neste caso, refere-se aquele que comete crimes. Sem a intenção de 

limitar os sujeitos apenas a esta condição, reproduzindo a lógica de sujeição criminal (Misse, 2007), 
que incorpora o crime ao sujeito, naturalizando-o. 



 

 

                  

 

Sendo assim, é preciso definir os riscos cuja redução ou eliminação seja possível, e 

assim, desenvolver projetos que colaborem para melhoria das condições socioeconômicas e 

para o melhor acesso à rede de apoio. A morte e a invalidez temporária ou permanente 

extrapolam a possibilidade da ação profissional do assistente social. Entretanto, os impactos 

desta etapa da vida: precarização da renda, desinformação sobre direitos, falta de suporte 

institucional e dificuldade de acesso a serviços podem ser problematizados junto a outros 

profissionais, objetivando a prevenção da revitimização vivenciada pelo policial e sua 

família. 

A especificidade da profissão traz a necessidade de se pensar projetos, programas e 

planos específicos visando minimizar os impactos negativos (alguns inevitáveis) gerados 

pelos anos de serviço. O policial precisa ter clareza de seus limites e buscar este suporte 

entre os profissionais da Corporação (quadro de saúde e complementar), o que muitas 

vezes não acontece por receio de ser afastado da Corporação, de ser estigmatizado ou por 

achar que pode lidar com suas questões sem apoio profissional. Ao mesmo tempo, a 

PMERJ tem que estar estruturada para trabalhar questões profundas geradas por este 

trabalho e que incidem diretamente sobre ele.  
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