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Resumo 

 

Qualidade de Vida no Trabalho é uma abordagem recente (1950), que leva em conta duas 

dimensões que cada vez mais demonstram estar intimamente entrelaçadas: Bem-Estar e 

Desempenho no Trabalho. O objetivo desse estudo é investigar e conhecer qual a definição 

do construto Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) na percepção dos policiais militares de 

quatro batalhões da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE): 1º BPM (Batalhão de Polícia 

Militar), 11o BPM (Batalhão de Polícia Militar), BPChoque (Batalhão de Polícia de 

Choque) e BPRP (Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha) e o quanto eles percebem esses 

aspectos como atendidos no seu ambiente de trabalho. O estudo em questão caracteriza-se 

como exploratório e, portanto, não se prendeu a nenhum marco teórico especifico, mas 

envolveu os diversos modelos existentes na investigação e identificação das dimensões 

mais significativas, na opinião dos respondentes, na determinação do que é Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT). As estratégias utilizadas na pesquisa foram tanto quantitativas 

quanto qualitativas, utilizando-se para a coleta de dados o método de survey, entrevistas e 

análise documental. Na análise e interpretação dos dados foi utilizada a análise de clusters. 

O resultado da pesquisa revelou que o construto de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) 

para a população estudada pode ser definido a partir de dez dimensões (BEM-ESTAR, 

INTERNALIZAÇÃO, RESPEITO, EMPREGO, DECISÃO, VALORIZAÇÃO, BENEFÍCIOS, PROMOÇÃO, 

EXPRESSÃO e  INTEGRAÇÃO) que foram nomeadas a partir da identificação do conteúdo 

subjacente a cada conjunto de variáveis manifestas em cada dimensão. Foram calculados 

também a importância e o nível de satisfação para cada uma das dimensões. Quanto à 

importância não houve nenhuma dimensão considerada pouco ou nada importante, todas as 



dimensões foram avaliadas acima de razoavelmente importante. No que diz respeito à 

satisfação não houve nenhuma dimensão percebida como atendida no ambiente de trabalho 

de modo satisfatório ou muito satisfatório, sendo que a maior parte das dimensões 

pontuaram mais próximo de insatisfatório. Foi também criado um Indicador Geral de 

Satisfação, que permitiu um diagnóstico geral da satisfação dos respondentes quanto ao 

atendimento dessas dimensões no ambiente de trabalho. Este indicador revelou que, de 

forma geral, os policiais militares pesquisados apresentam índice de satisfação geral 

tendendo a insatisfeito. Assim, em linhas gerais, este trabalho, procurou apresentar a 

perspectiva dos policiais sobre quais as dimensões que compõem a QVT, além de um 

diagnóstico de satisfação e com isso contribuir para a organização com dados que dêem 

subsídios à gestão e implantação de políticas e programas que tenham por objetivo 

melhorar a qualidade de vida no trabalho dos policiais militares da Polícia Militar de 

Pernambuco. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho. Polícia Militar. Dimensões. Satisfação. 

Survey. Análise de clusters. 



Abstract 
 

Quality of Working Life is a recent initiative (1950) that takes into account two dimensions 

which have ever shown to be intertwined: Well-being and Work Performance. The purpose 

of this study is to investigate what is Quality of Working Life from the point of view of 

military policemen of four battalions of the Military Police of Pernambuco (PMPE): 1st 

Military Police Battalion (1st BPM), 11th Military Police Battalion (11th BPM), Police 

Special Forces (BPChoque), and Radio Patrol Police Battalion (BPRP), and how they 

understand these aspects as fulfilled in their work environment. The study is exploratory 

and, therefore, is not attached to any specific theory, but rather involve various existing 

models in the investigation and identification of the more significant dimensions, from the 

worker's perspectives, of what is Quality of Working Life (QWL). The strategies used in 

the survey supporting the work had qualitative and quantitative aspects. For data gathering, 

the survey method, interviews, and document analysis were used. The analysis of clusters 

was used in the interpretation of the data. The survey results revealed that the Quality of 

Working Life for the population under study can be defined by ten dimensions (WELFARE, 

POLICE LIKE EXTENSION OF FAMILY, RESPECT, JOB, DECISION, VALORIZATION, BENEFITS, 

PROMOTION, EXPRESSION e  INTEGRATION), which were originated from the identification of 

the content pertained to each cluster of variables within each dimension. The importance 

and level of satisfaction for each of the dimensions were also computed. There was no 

dimension considered to be of minor or no importance - all of them were considered to be 

at least reasonably important. Moreover, there was no dimension considered to be 

reasonably or well satisfied at the workplace - quite the contrary the majority of the 

dimensions have scored close to unsatisfactory. A General Satisfaction Indicator was also 



created, which allowed us a general diagnosis about the respondents' fulfillment of these 

dimensions in the workplace. This indicator revealed that, in general, the military 

policemen surveyed present general satisfaction index leaning towards unsatisfied. 

Therefore, in general terms, this work tried to present the view of the military policemen 

about what dimensions best define their Quality of Working Life, as well as a satisfaction 

diagnosis, and hence contribute to their corporation with data that support the 

implementation of programs and policies whose objective is to better the quality of life at 

work of the Military Policemen of Pernambuco. 

 

Key-words: Quality of working life. Military Policemen. Dimensions. Satisfaction. Survey. 

Cluster analysis. 
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1  Introdução 

 

1.1  Justificativa 

 

Vive-se hoje tempos de uma violência que atinge e ameaça a todos, 

indiscriminadamente.  

Violência que é vivida no cotidiano através da mídia, das experiências pessoais, 

relatos de parentes e amigos e que obriga os cidadãos a viverem com um constante sentimento 

de sobressalto e medo, “entrincheirados” em suas residências, buscando defender-se dessa 

agressão que os cerca e ameaça em todos os momentos e lugares e os obriga a viver num 

estado permanente de alerta. 

Nesse contexto, a mídia tem deixado transparentes para todos as ações cada vez mais 

audazes que emergem do crime organizado que ameaça e desafia o poder do Estado e torna a 

questão da segurança pública um tema de fundamental importância para a sociedade. Tal 

cenário coloca em destaque o papel da polícia e do policial militar que, neste momento, 

passam por questionamentos sobre sua capacidade de dar respostas eficazes à sociedade civil.  

Embora não possua o domínio sobre as causas geradoras da violência uma vez que 

estas envolvem outras questões sobre as quais a polícia não tem nenhum controle (ex. 

condições de moradia, saúde, educação, trabalho, outros fatores sociais, econômicos, 

jurídicos, morais e psicológicos da população brasileira), a Polícia Militar é integrante, 

juntamente com outros órgãos, do Sistema de Segurança Pública, e responsável pela 
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preservação da ordem pública. A Polícia Militar detém o conhecimento técnico e operacional 

que possibilita uma atuação preventiva e repressiva das manifestações criminosas: 

a concepção ampla da política de segurança, que não envolve só e 
exclusivamente as atividades de polícia, mas que envolve também as 
condições de moradia, de saúde, de educação e de espaço de trabalho da 
população brasileira (JOBIM,1995, apud PERNAMBUCO, Doutrinal 02 da 
Polícia Militar de Pernambuco, 2001:12). 
 
polícia realmente não controla as causas dos crimes. Ela existe justamente 
porque outros fatores psicológicos, morais e sociais podem falhar ao lidar 
com as causas (SILVA FILHO, 2000, apud PERNAMBUCO, Doutrinal 02, 
da Polícia Militar de Pernambuco, 2001:11). 
 
a polícia cuida essencialmente das manifestações criminosas. Atuando 
preventivamente ou repressivamente ela está lidando com o indivíduo 
predisposto à ilicitude pelos fatores sociais já abordados ou endógenos, 
sobre os quais ela não tem e nem poderia efetivamente ter o controle. E, 
mesmo assim, a Polícia é apenas parte de todo um conjunto de órgãos que 
de forma sistêmica atuam no ciclo da prevenção criminal (LAZZARINI, 
1996, apud PERNAMBUCO, Doutrinal 02, da Polícia Militar de 
Pernambuco, 2001:11). 

 

Dentro desse contexto, é importante ressaltar que o papel da Polícia Militar na 

sociedade é definido por lei, ou seja, definido pelas Constituições Federal e Estadual: a 

Polícia Militar tem por MISSÃO atuar como polícia ostensiva com a finalidade de preservar “a 

ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio” (art.144 da CF/88) e o 

“asseguramento das liberdades e das garantias individuais” (art.101 da CE/89)”. Assim 

sendo, nas circunstâncias de violência e insegurança, o policial militar é o profissional que 

tem por MISSÃO constitucional atuar na vigilância e manutenção da ordem pública e do estado 

democrático.  

Potencialmente, poucas categorias profissionais se comparam à polícia, quando se 

trata do zelo e promoção da cidadania assegurando a todos o respeito a seus direitos e 

liberdades. Pela autoridade que possui, com respaldo para o uso da força necessária e da 

arma, no âmbito da lei, o policial faz parte da categoria de profissionais cujo trabalho se faz 

prioritário e indispensável para a sociedade. 
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Ao se abordar a importância do papel profissional do policial militar, faz-se 

essencial, numa mudança de perspectiva, voltar o olhar para a dimensão do trabalho na vida 

das pessoas, na medida em que aspectos a ele relacionados atuam sobre o bem–estar e 

desempenho do indivíduo. 

De acordo com Santos (1990), na sociedade atual, o papel profissional ocupa um lugar 

de destaque entre os diversos papéis sociais desempenhados pelas pessoas.  

O valor do trabalho é prioritário e está no centro da sociedade de produção. Porém seu 

significado ultrapassa a questão da segurança econômica. O trabalho pode representar fonte 

de criatividade, satisfação pessoal, prestígio e poder, mas pode também representar 

limitações, fadiga e alienação da pessoa. Qualquer que seja a representação que ele assuma no 

nível individual, o trabalho é também fator de integração e engajamento social.  

Segundo a autora, enquanto papel obrigatório para a maioria das pessoas, o papel 

profissional tem uma dupla influência sobre elas. Por um lado, como instituição, ele oferece 

um meio estruturante, um sistema de referências para o indivíduo, pois é através do trabalho 

que a pessoa se sente parte de um grupo social, constrói sua identidade, seu status, ou seja, 

seu engajamento social. Por outro lado, como valor econômico, constitui-se no principal meio 

de sobrevivência. 

 O trabalho é associado à segurança econômica e, em certos contextos profissionais, à 

criatividade, à realização, à independência e ao reconhecimento de si próprio. A atividade 

profissional exerce uma influência profunda na atividade psíquica do indivíduo: Se o trabalho 

é fonte de vantagens materiais, ele é também “entrada no sistema de relações sociais, lugar 

de construção da identidade social. O papel profissional se imprime, assim, na identidade da 

pessoa.... Ele é uma parte do eu” (SANTOS, 1990:18-19).  

Ainda, conforme defende a autora, as dimensões da identidade são constantemente 

postas em questão pelo trabalho alienante. De acordo com Marx (1969) o trabalho é alienante 
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quando se torna exterior ao indivíduo, ou seja, o trabalho deixa de ser “a satisfação de uma 

necessidade, a expressão da personalidade do sujeito, mas o meio de satisfazer necessidades 

fora do trabalho” (SANTOS, 1990:18). A atividade profissional se torna, então, apenas 

possibilidade material de sobrevivência. O indivíduo sacrifica a si mesmo, negando sua 

personalidade. 

Neste caso, uma vida profissional alienante pode criar no sujeito um 
sentimento de impotência em face de sua vida e da sociedade na qual ele 
vive.... Ele não consegue recuperar o significado do seu trabalho, nem o 
significado deste trabalho em sua vida (SANTOS, 1990:18-19).  
 

A autora cita Sainsaulieu (1985) ao colocar que “a experiência de relações nas 

organizações é tão intensa e durável que seus efeitos ultrapassam os locais de trabalho. 

Existe uma relação muito forte do trabalho organizado sobre as estruturas mentais e os 

hábitos coletivos dos sujeitos” (SANTOS,1990:19). 

Pode-se dizer, então, que o mundo do trabalho tem um peso considerável para a pessoa 

e para a construção de sua identidade, pois é através do papel profissional que os indivíduos 

obtêm sentimentos de valor, de poder, de utilidade e de engajamento social, essenciais para a 

estruturação da sua identidade pessoal. 

Diante da importância do papel do policial militar e, também, do peso da dimensão do 

trabalho na vida das pessoas, esta pesquisa se propõe a estudar os aspectos relacionados ao 

trabalho, os quais atuam sobre o bem-estar e o desempenho profissional dos policiais 

militares.  

Nesse aspecto, Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) surge como uma abordagem 

que leva em conta essas duas dimensões que cada vez mais demonstram estar intimamente 

entrelaçadas: Bem-Estar e Desempenho no Trabalho. Uma dimensão influenciando e 

interferindo diretamente na outra.  
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1.2  Objetivo geral da pesquisa 

 

Este estudo tem por objetivo geral investigar e conhecer qual a definição do construto 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) na percepção de policiais militares de quatro batalhões 

da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o quanto eles percebem esses aspectos como 

atendidos no seu ambiente de trabalho. 

 

 

1.3  Objetivos específicos da pesquisa 

 

-  Realizar um levantamento dos constituintes da QVT segundo diversos referenciais 

teóricos; 

-  Realizar levantamento das variáveis de QVT a partir da realidade da instituição 

pesquisada; 

-  Definir as dimensões que compõem o construto QVT para a população estudada; 

-  Analisar o grau de importância para cada conjunto de variáveis; 

-  Avaliar os resultados à luz dos referenciais teóricos de base; 

- Realizar a avaliação da satisfação com as diversas dimensões que compõem o 

construto QVT. 
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1.4  Estrutura do trabalho 

 

A estruturação deste trabalho busca suporte na fundamentação teórica de Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT), na apresentação da organização Policial (PMPE) e na metodologia 

proposta. 

No CAPÍTULO 1 é apresentada a justificativa para estudo do problema, os objetivos  

geral e específicos da pesquisa, a estrutura do trabalho e a pergunta de pesquisa.  

O CAPÍTULO 2 se propõe a apresentar a evolução e o desenvolvimento da abordagem 

sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), as diferentes conceituações, abordagens 

existentes e um levantamento de algumas pesquisas realizadas no Brasil relativas ao tema. 

Como esta pesquisa é de caráter exploratório e não está baseada num modelo teórico 

específico, neste capítulo será apresentada uma síntese dos modelos existentes, aqui 

considerados. 

No CAPÍTULO 3, há uma apresentação da Polícia Militar de Pernambuco, sua origem, 

histórico, estrutura e informações que caracterizam esta instituição e o contexto de trabalho 

dos policiais. 

No CAPÍTULO 4, é abordada a metodologia utilizada nesta pesquisa, incluindo a 

caracterização do tipo de pesquisa, a população e a amostra e coleta de dados. 

O CAPÍTULO 5 apresenta a análise e interpretação dos dados. 

No CAPÍTULO 6, é apresentado o perfil dos participantes da pesquisa: variáveis sócio-

demográficas e institucionais. 

O CAPÍTULO 7 se propõe a apresentar os limites desta pesquisa.  

O CAPÍTULO 8 apresenta as conclusões, discussões, sugestões e implicações para a 

prática. 
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1.5  Perguntas de pesquisa 

 

1ª Pergunta: Qual a definição do construto Qualidade de Vida no Trabalho na 

percepção dos  policiais militares de quatro batalhões da Polícia Militar de Pernambuco 

(PMPE), na Região Metropolitana do Recife: 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM), 11o 

Batalhão de Polícia Militar (11o BPM), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e 

Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha (BPRp). 

2ª Pergunta : O quanto eles percebem esses aspectos como atendidos no seu ambiente 

de trabalho? 
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2  Fundamentação Teórica 

 

2.1  Qualidade de vida no trabalho (QVT) 

 

2.1.1  Considerações iniciais sobre o tema 

 

Silva (2001) propõe a analise do tema Qualidade de Vida a partir de três perspectivas: 

a primeira aborda a Qualidade de Vida como responsabilidade do governo, considerando 

questões relacionadas à saúde, emprego, habitação, recursos econômicos, cultura, lazer, etc. 

Dentro deste enfoque “antes de ser uma proposta oferecida pela empresa ao trabalhador, é 

um dever do Estado para com os cidadãos” (SILVA, 2001:175); a segunda perspectiva 

aborda a Qualidade de Vida no Trabalho, envolvendo as questões relativas aos cuidados da 

organização para com o trabalhador, predominantemente dentro do espaço de trabalho, e a 

terceira perspectiva defende que a Qualidade da Vida do Trabalhador vai além do ambiente 

organizacional, onde, então, se complementam as obrigações do governo e das organizações. 

Essas perspectivas, no entanto, não isentam o trabalhador de assumir, ele próprio, a 

responsabilidade pela sua Qualidade de Vida, aproveitando de forma saudável as condições e 

os benefícios recebidos da empresa e do Estado e dando sua contra-partida através da sua 

participação e do seu comprometimento (Silva, 2001). 
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Embora QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) trate de questões relativas 

predominantemente ao contexto profissional, os aspectos postos em discussão pelo tema têm 

implicações que extrapolam o universo das organizações. Cherns e Davis (1975) e Herrick e 

Maccoby (1975) concordam entre si que esta questão não diz respeito apenas a um melhor 

funcionamento da organização de trabalho e, portanto, uma questão só de empregados e 

empregadores. De acordo com os autores, o “goal” da QVT é uma melhor sociedade na 

medida em que o trabalho desumanizado implica em custos humanos e econômicos para todo 

o contexto social. 

Convém, ainda, ressaltar que Qualidade de Vida no Trabalho é uma disciplina que 

deve ser discutida dentro de um enfoque multidisciplinar, envolvendo dimensões da 

Psicologia, da Sociologia e da Administração, sendo suas visões e definições multifacetadas, 

com implicações éticas, políticas e de expectativas pessoais (Limongi-França, 2003). 

De Marchi, fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, 

numa entrevista à Gazeta Mercantil, em 1998, dá a sua definição: 

Nos anos 1998-1999, qualidade de vida é estar saudável, desde a saúde 
física, cultural, espiritual até a saúde profissional, intelectual e social. Cada 
vez mais as empresas que desejarem estar entre as melhores do mercado 
deverão investir nas pessoas. Portanto, qualidade de vida é um fator de 
excelência pessoal e organizacional (De MARCHI, 1998, apud LIMONGI-
FRANÇA, 2003:41) 
 

Do ponto de vista do individuo, ter acesso a uma política direcionada para a Qualidade 

de Vida dentro das organizações implica na possibilidade de viver a dimensão do trabalho de 

forma mais saudável. 

Já sob o aspecto organizacional é através dos seus funcionários que as empresas 

poderão atingir altos padrões de qualidade e produtividade, tornando-se competitivas num 

cenário cada vez mais ágil e turbulento. Na medida em que os funcionários estiverem 

comprometidos, darão o melhor de si para o crescimento da organização à qual pertençam. 
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Pois, segundo SILVA (2001:178), “uma das formas de manter os funcionários 

comprometidos e envolvidos com a organização, é através de Programas de Qualidade de 

Vida do Trabalhador”. 

Pensar Programas de Qualidade de Vida no Trabalho implica, no entanto, mais do que 

investimento financeiro, implica um pensar e agir diferentes por parte de todos envolvidos no 

processo: empregado, empregador e comunidade / sociedade. 

Seashore (1975) afirma que Programas de Qualidade de Vida no Trabalho não podem 

ser considerados como de interesse total e privado dos funcionários. Existem duas outras 

perspectivas que devem ser consideradas, cada uma com distintos e legítimos valores: a do 

empregador e a da comunidade / sociedade como um todo. 

Essas perspectivas adicionais devem ser consideradas no desenvolvimento de 

programas e diretrizes para o melhoramento de ações. A exclusiva dependência sobre a 

satisfação individual como definidora de QVT deve ser substituída por uma concepção mais 

ampla envolvendo as três perspectivas. As prioridades indicadas para políticas e programas 

que tem por objetivo melhorar as condições de trabalho devem afetar e ser relevantes para o 

funcionário, o empregador e a comunidade e sociedade em geral. 

Considerando o que foi dito acima, esta dissertação procurou estudar e pesquisar 

Qualidade de Vida no Trabalho, na perspectiva do policial militar (funcionário), sem ignorar a 

existência dos outros enfoques e perspectivas que complementam o conceito no seu sentido 

mais amplo e que deverão ser consideradas em futuros programas de QVT voltados para a 

população pesquisada. 
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2.1.2  Antecedentes do movimento de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) 

 

Pode-se buscar na Revolução Industrial a gênese das questões relativas ao movimento 

de Qualidade de Vida no Trabalho. A Revolução Industrial (1760) é um marco que delimita o 

fim do capitalismo comercial mercantilista e o início do capitalismo liberal industrial. 

No capitalismo comercial mercantilista, os trabalhadores tinham sua própria oficina, 

eram proprietários dos meios de produção, não havendo divisão de trabalho acentuado (cada 

artesão fazia um produto do começo ao fim), cenário onde trabalhador podia criar o produto 

que lhe aprouvesse, da forma que mais lhe agradasse e o lucro era gerado na compra e na 

venda de mercadoria (comércio). 

Com a Revolução Industrial e o início do capitalismo liberal industrial, o trabalho 

estruturado de forma artesanal deixou de existir: surge a fábrica para abrigar máquinas e 

operários, os proprietários dos meios de produção passam a ser os industriais e não mais os 

trabalhadores, a divisão do trabalho se torna acentuada, isto é, cada trabalhador passa a 

executar apenas uma parte do processo de fabricação, não conhecendo o resultado final, 

perdendo seu poder de criar um produto, e o lucro passa, então, a ser gerado na produção de 

mercadoria (na indústria) (Alves, 1982). 

Se, de início, o trabalho era a expressão da individualidade do homem, com a 

Revolução Industrial, ele se torna exterior ao indivíduo, que perde o controle de sua vida 

profissional e o trabalho passa a ser “não mais a satisfação de uma necessidade, a expressão 

da personalidade do sujeito, mas o meio de satisfazer as necessidades fora do trabalho. O 

produtor é despossuido do seu produto” (SANTOS, 1990:18). 
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A Revolução Industrial representou uma mudança radical no mundo do trabalho. 

“Toda a estrutura caseira, artesanal e mesmo a manufaturada desabou com a Revolução 

Industrial” (ALVES, 1982:192). 

As fábricas não ofereciam ambientes saudáveis para se trabalhar. A saúde dos 

operários era exposta a riscos pela falta de higiene e alimentação insuficiente, além de uma 

jornada de trabalho longa e fatigante (14 a 16 horas diárias) e dos salários baixíssimos. 

Com o êxodo rural, a população obreira era abundante (o que tornava os salários ainda 

mais indignos), preferindo-se, como mão-de-obra, a mulher e as crianças, porque a elas se 

pagavam salários ainda mais baixos. Com a migração dos pequenos agricultores e 

trabalhadores rurais, ao redor das cidades industriais formavam-se favelas, cortiços, para 

abrigar os operários, num contexto de miséria e promiscuidade que contribuíam para provocar 

doenças e marginalização (Alves, 1982 e Carvalho, 2004). 

Os operários passaram a se revoltar com essas condições de trabalho, gerando 

movimentos e conflitos entre patrões (burguesia industrial) e empregados (proletariado). 

Em 1769 e em 1779, operários lançam-se contras as fábricas e as máquinas, 
destruindo-as. A violência era combatida com mais violência. Quando havia 
superprodução, as fábricas paravam; os trabalhadores eram dispensados. 
Contra essa situação, surgem clubes assistenciais, reunindo fundos para 
amparo de seus associados (ALVES, 1982:192). 
 

Apesar de terem sido proibidas pelo Estado, estas reuniões continuaram a acontecer de 

forma clandestina e vieram a se transformar, posteriormente, nos sindicatos legalizados. A 

partir de mais ou menos 1830, as condições de trabalho vão melhorando, começa a existir 

limitação das horas de trabalho, proibição do trabalho infantil, salário-mínimo e outras 

conquistas (Alves, 1982 e Carvalho, 2004). 

Com objetivo de procurar melhorar a produtividade dentro das indústrias, diversos 

estudiosos passaram a estudar cientificamente o trabalho. 
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Frederick W. Taylor foi um dos precursores desses estudos. No início do séc XX, 

organizou e sistematizou os processos industriais, denominando seus estudos de Teoria da 

Administração Científica. 

Pessoas como Frederick Taylor e outros teóricos da administração clássica 
foram capazes de ver o planejamento das organizações como um problema 
técnico, e a tarefa de encorajar as pessoas para que se sujeitassem às 
solicitações da organização-máquina foi reduzida a um problema de ‘se 
pagar o valor certo para a tarefa’ (MORGAN, 1996:44). 
 

Após Taylor, diversos estudiosos do comportamento contribuíram com teorias que 

buscavam ampliar as perspectivas dos estudos dos teóricos da administração clássica. 

Os primeiros estudos que remetem à formação das bases do movimento Qualidade de 

Vida no Trabalho foram conduzidos por Mayo nos anos 1920 e 1930, quando, então, 

instituiu–se a Escola de Relações Humanas. Esses estudos visavam entender a relação entre 

condições de trabalho e a incidência de fadiga e monotonia entre os empregados. 

Inicialmente, foram pesquisados diferentes aspectos do ambiente de trabalho, como 

iluminação, períodos de descanso, jornada de trabalho e outros. Porém, com o decorrer das 

pesquisas, os estudiosos verificaram que a produtividade era influenciada, além dos aspectos 

técnicos, por variáveis sociais e psicológicas. Segundo MORGAN (1996:45), “esses estudos 

mostraram que as atividades de trabalho são tanto influenciadas pela natureza dos seres 

humanos como pelo planejamento formal...” e contribuíram para que o assunto referente à 

motivação no trabalho viesse à tona. 

Como conseqüência dos estudos de Mayo e da escola de Relações Humanas, vários 

teóricos começaram a estudar o indivíduo e a natureza do trabalho, contribuindo com teorias 

da motivação que buscavam saber quais eram os fatores propulsores do comportamento 

humano dentro das organizações. Entre eles destacaram-se teóricos como Maslow, Herzberg e 

McGregor. 



 30

Maslow desenvolveu seus trabalhos estabelecendo relação entre satisfação humana e 

uma hierarquia de necessidades composta por cinco necessidades fundamentais propostas, 

inicialmente, na seguinte ordem: fisiológicas, segurança, social, estima e auto-realização. 

Inicialmente a sua visão quanto a esta hierarquia era muito rígida, porém posteriormente ele 

reconheceu que a hierarquia poderia ser mais flexível do que ele inicialmente pensara, ou 

seja, uma necessidade não precisava ser totalmente satisfeita para que a outra surgisse 

(Maslow, 1979). Esses estudos mostraram que : 

os cargos e as relações interpessoais poderiam ser redesenhados para 
criarem condições de crescimento pessoal que simultaneamente ajudariam 
as organizações a atingir os seus propósitos e objetivos. Assim sendo, a 
idéia de integrar as necessidades individuais e organizacionais 
transformou-se numa poderosa força (MORGAN, 1996:45).  

 

A partir dos estudos de Maslow, psicólogos organizacionais como Frederick Herzberg 

e Douglas McGregor começaram a estudar e demonstrar que as estruturas organizacionais 

poderiam ser alteradas para criar cargos ‘enriquecidos’, capazes de motivar os funcionários a 

exercitar as suas capacidades de autocontrole e criatividade. 

Herzberg (1968) propõe um modelo que aborda a motivação como influenciada por 

dois fatores: higiênicos e motivacionais. Os fatores higiênicos correspondem às condições 

externas ao trabalho e que fazem parte do ambiente que o rodeia. Esses fatores seriam capazes 

de impedir ou então gerar a insatisfação, porém não seriam fontes geradoras de satisfação. Os 

fatores motivacionais seriam aqueles que se referem ao conteúdo do cargo e à sua execução e 

que levariam o indivíduo à satisfação. Herzberg introduziu o conceito de enriquecimento do 

cargo como fator de satisfação e motivação no trabalho, na medida em que torna o cargo 

desafiador através da ampliação das responsabilidades, dos objetivos e diversidade das tarefas 

(Nunes, 1999). 
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Para Rodrigues (1994), Herzberg foi provavelmente quem mais se assemelhou em 

idéias e posicionamentos aos que hoje pesquisam sobre Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT).  

McGregor (1980), autor das Teorias X e Y, propõe que a satisfação das pessoas no 

trabalho está relacionada com os pressupostos que os gestores fazem acerca da natureza 

humana. A Teoria X pressupõe o homem avesso a responsabilidades, que prefere ser dirigido, 

tem relativamente pouca ambição e quer segurança acima de tudo. Contrariamente à Teoria 

X, a Teoria Y pressupõe o homem disposto a se auto-dirigir e se auto-contolar, uma vez 

comprometido com os objetivos organizacionais. 

Vale lembrar que um dos pontos mais importantes do trabalho de McGregor 
decorre da concepção de que o próprio trabalho é um dos meios para a 
satisfação das necessidades humanas dependendo, é claro, das condições 
em que esse trabalho é realizado (OLIVEIRA, 2001:9). 
 

A denominação Qualidade de Vida no Trabalho, de acordo com Rodrigues (1994), 

surge na literatura como um novo conceito na década de 1950, a partir de estudos e pesquisas 

de Eric Trist e colaboradores, que conceberam a Abordagem Sócio-Técnica.  

A expressão foi cunhada nos anos 50 pelos membros do Tavistock Institute 
of Human Relations, na Inglaterra, para captar as qualidades 
interdependentes dos aspectos sociais e técnicos do trabalho. Segundo essa 
visão, esses aspectos do trabalho são inseparáveis, devido à natureza de que 
um elemento nessa configuração sempre tem importantes conseqüências 
para o outro. Quando se escolhe um sistema técnico (seja estrutura 
organizacional, estilo de liderança ou tecnologia), este sempre tem 
conseqüências humanas e vice-versa (MORGAN, 1996: 46). 
 

Essa abordagem procurou estudar a relação do trinômio 

indivíduo/trabalho/organização, tendo como base a satisfação do trabalhador no e com o 

trabalho, e, segundo Moraes (1991), originou as bases para o movimento de QVT no início da 

década de 50. 
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2.1.3  Os Modelos de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

 

Neste tópico serão apresentadas uma revisão e uma síntese dos principais modelos 

existentes acerca de Qualidade de Vida no Trabalho 

Ao se analisar estes modelos chega-se à conclusão que os autores apresentados nessa 

seção possuem suas próprias propostas, embora inevitavelmente se sobreponham em relação a 

muitos aspectos que dizem respeito à definição e a mensuração da Qualidade de Vida no 

Trabalho. O que claramente todos eles apresentam em comum é o fato de mostrarem que o 

impacto do trabalho sobre o indivíduo é o resultado de diferentes fatores que interagem entre 

si. 

Dentre as principais abordagens da QVT, têm-se como destaque os estudos 

desenvolvidos por pesquisadores como Walton, Westley, Lippitt, Hackman e colaboradores, 

Werther e Davis, Nadler e Lawler, Huse e Cummings, Thériault, Denis e Belanger. 

 

 

2.1.3.1  Walton1

 

Com a finalidade de desenvolver critérios que possibilitassem analisar as 

características da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no contexto organizacional, Walton 

propõe oito categorias conceituais: (i) compensação justa e adequada; (ii) condições de 

segurança e saúde no trabalho; (iii) oportunidade imediata para utilização e desenvolvimento 

das capacidades humanas; (iv), oportunidade para crescimento contínuo e segurança; (v) 

                                                 

1  Todas as referências a Walton são traduções, do original inglês, da autora da dissertação. 
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integração social na organização; (vi) constitucionalismo nas organizações de trabalho; (vii), 

trabalho e espaço total da vida e (vii) relevância social do trabalho (Walton,1975). 

Na visão de Walton, esses critérios se relacionam entre si, portanto a alteração de um 

critério poder gerar alteração em outros. A tentativa é desagregar o conceito de qualidade de 

vida no trabalho para expor os elementos que podem ser mensurados separadamente e 

posteriormente reagregados quando as suas inter-relações tiverem sido restabelecidas. A idéia 

é que o impacto do trabalho sobre o indivíduo é o resultado da interação de muitos fatores e 

que a ênfase dada a cada um destes fatores pode variar de grupo para grupo e de tempos em 

tempos (Walton,1975). 

Os critérios propostos pelo autor envolvem os seguintes fatores: 

-  Compensação Justa e Adequada: 

Diz respeito à remuneração recebida pelo trabalhador.  

WALTON (1975:93) afirma que “O estímulo mais comum para o trabalho é 
ganhar para viver. É fundamental, portanto, que a qualidade de vida no 
trabalho seja afetada por quão bem esta intenção é alcançada”. E 
acrescenta: “Qual nível de ganhos é adequado para um trabalho em 
particular é o mais relativo de todos os aspectos da qualidade de vida no 
trabalho discutidos aqui. Embora aceitando que medidas operacionais não 
são viáveis para julgar a adequação da renda auferida do trabalho e da 
justiça da compensação, os dois fatores são importantes determinantes para 
a qualidade de vida no trabalho” 
 

Assim, Renda Adequada refere-se à remuneração necessária para atender as 

necessidades do funcionário; Compensação Justa envolve eqüidade interna: equilíbrio das 

remunerações dentro da empresa e eqüidade externa: equilíbrio das remunerações com o 

mercado externo. 

 -  Condições de segurança e saúde no trabalho: 

 Relaciona-se com a saúde e o ambiente físico em que o trabalhador está inserido. 

 Envolve as variáveis: Jornada de trabalho adequada (quantidade de horas exigidas 

para o trabalho, período além do qual um pagamento-prêmio é requerido); Ambiente físico 
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seguro e saudável (condições físicas no trabalho que minimizem os riscos de doenças e 

acidentes. Pode-se incluir aqui condições que minimizem odores, barulho e danos visuais) e 

Imposição de limites de idade quando o trabalho é potencialmente destrutivo para a saúde e 

bem-estar de pessoas acima ou abaixo de certa idade;. 

-  Oportunidade imediata para utilização e desenvolvimento das capacidades humanas: 

Diz respeito ao quanto o trabalho é “capaz de proporcionar ao trabalhador o uso e 

desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos, afetando seu envolvimento, auto-

estima e desafios obtidos através do próprio trabalho” (WALTON, 1975:94).  

São variáveis desta dimensão: Autonomia (liberdade e autonomia na programação e 

execução do trabalho); Variedade de habilidades (o quanto o trabalho permite a 

aprendizagem e o exercício de uma ampla gama de habilidade e capacidades); Informação e 

perspectiva (envolve (i) a identidade da tarefa, ou seja, o trabalhador ter informações 

significativas sobre todo o processo de trabalho e (ii) o significado da tarefa, que representa a 

possibilidade de o trabalhador avaliar o resultado das suas próprias ações no sentido dele 

apreciar a relevância e conseqüências de suas ações na vida e no trabalho de outras pessoas, 

dentro ou fora da organização, como auto-regulação); Realização de um trabalho na sua 

integridade e, por último, Planejamento (o quanto o trabalho envolve planejamento por parte 

do trabalhador, assim como a implementação de atividades). 

-  Oportunidade para crescimento contínuo e segurança: 

 Diz respeito às oportunidades de carreira, às perspectivas que a organização oferece 

para o desenvolvimento do profissional, na aplicação de novos conhecimentos e habilidades 

adquiridas em futuras atribuições, no desenvolvimento de suas potencialidades e expansão de 

suas capacidades. 

 São variáveis desta dimensão: Desenvolvimento (extensão na qual as atividades atuais 

contribuem para a manutenção e expansão das capacidades do individuo ao invés de levá-lo à 
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obsolescência); Expectativa de Aplicação (expectativa de expandir ou utilizar conhecimentos 

recém-adquiridos em trabalhos futuros); Oportunidades de Progresso (oportunidades de 

ascensão em termos organizacionais ou de carreira, reconhecidos pelos pares, membros da 

família ou associados) e Segurança (segurança associada ao trabalho e renda). 

-  Integração social na organização:  

De acordo com WALTON (1975:95), “a natureza das relações vem a ser uma 

importante dimensão da qualidade de vida no trabalho. Para que o trabalhador tenha sua 

individualidade satisfeita e experiências de auto-estima é necessário que o clima do seu 

ambiente de trabalho possua os seguintes atributos”: 

 Ausência de preconceitos: (a aceitação do trabalhador deve se dar pelas suas 

habilidades, competências e potenciais sem considerar raça, sexo, religião, nacionalidades, 

estilo de vida e aparência física); Igualitarismo (ausência de estratificação no ambiente de 

trabalho em termos de símbolos de status); Mobilidade (existência de mobilidade ascendente 

refletida, por exemplo, através do percentual de funcionários de qualquer nível que poderia 

habilitar-se para níveis mais altos); Grupos primários de sustentação (grupos de trabalho 

marcados por modelos de ajuda mútua, suporte sócio-emocional e afirmação da singularidade 

de cada indivíduo); Comunidade (senso de comunidade nas organizações que se estenda além 

dos grupos de trabalho) e Abertura interpessoal (maneira como os membros da organização 

relatam um ao outro idéias e sentimentos).  

-  Constitucionalismo nas organizações de trabalho: 

 Refere-se às leis e direitos trabalhistas, privacidade pessoal, liberdade de expressão, 

normas e rotinas. 

Envolve as variáveis: Privacidade (o direito a privacidade pessoal, por exemplo: não 

buscando ou considerando informações acerca do comportamento do trabalhador fora do 

trabalho ou sobre ações dos membros de sua família); Liberdade de expressão (direito de 
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discordar da visão dos superiores da organização sem medo de represálias); Eqüidade (direito a 

tratamento imparcial e justo em todos os problemas, incluindo, por exemplo, programas de 

remuneração do empregado, recompensas simbólicas e segurança do trabalho, etc) e Normas e 

Direitos (existência de normas e leis com respeito a questões de igual oportunidade em todos 

os aspectos do trabalho, privacidade, discordâncias e também processos legais e acesso a 

oportunidade de defesa / apelo jurídico). 

-  Trabalho e espaço total da vida: 

Essa dimensão diz respeito ao equilíbrio entre o trabalho e as outras dimensões da vida 

(família, lazer, atividades sociais, etc). 

Uma experiência no trabalho pode ter efeitos positivos ou negativos sobre 
outras esferas da vida, por exemplo, nas relações com a família. 
Prolongados períodos de trabalho podem ter sérios efeitos sobre a vida 
familiar. Também se há freqüentes transferências, isto tem um custo 
psicológico e social na medida que os familiares são desarraigados de suas 
redes de amigos, conhecidos e familiares. Mas, mesmo além destas questões, 
os aspectos do trabalho que mais diretamente têm relevância sobre o espaço 
total de vida são mais bem expressados pelo conceito de equilíbrio 
(WALTON, 1975:97)  
 

O autor afirma que os horários de trabalho, demandas da carreira e necessidades de 

viagem não podem encurtar o tempo de folga ou o tempo com a família constantemente, 

regularmente. No entanto, também coloca que este é um critério freqüentemente discutível. 

Quando uma pessoa investe tempo e energia enormes no trabalho às custas da família, não 

fica claro se este padrão de comportamento é a causa ou sintoma de problemas familiares. 

No entanto, é fato que muitas organizações impõem demandas que afetam seriamente 

a possibilidade de o indivíduo desempenhar outros papéis na sua vida, como, por exemplo, 

cônjuge ou pai/mãe. Em outros casos, os próprios indivíduos se impõem essas demandas 

laborais para escapar das responsabilidades e tensões familiares. Se o trabalho não absorve 

este tempo e energia, a pessoa pode investir em outras atividades além da família, como 

hobbies ou atividades cívicas. (WALTON, 1975:97). 
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-  Relevância Social do trabalho: 

Walton (1975) afirma que organizações que não atuam de forma socialmente 

responsável geram nos trabalhadores sentimentos de depreciação em relação ao seu trabalho e 

carreira, os quais, por fim, afetam sua auto-estima.  

Esta dimensão envolve a variável responsabilidade social (percepção que o 

funcionário tem sobre a empresa ser socialmente responsável. O trabalhador deve sentir 

orgulho em participar da organização). 

Segue, abaixo, quadro-resumo 1 (2) dos oito critérios para QVT propostos por Walton 

(1975). 

 

 (continua) 
Compensação justa e 
adequada 

Renda adequada 
Compensação Justa (eqüidade interna e externa) 

Condições de segurança 
e saúde no trabalho 

Jornada de trabalho adequada 
Ambiente físico seguro e saudável 
Imposição de limites de idade 

Oportunidade imediata 
para utilização e 
desenvolvimento das 
capacidades humanas 

Autonomia 
Variedade de habilidades 
Informação e perspectiva (identidade e significado da tarefa) 
Realização de um trabalho na sua integridade 
Planejamento 

Oportunidade para 
crescimento contínuo e 
segurança 
 

Desenvolvimento 
Expectativa de aplicação 
Oportunidades de progresso 
Segurança 

Integração social na 
organização 

Ausência de preconceitos 
Igualitarismo 
Mobilidade 
Grupos primários de sustentação 
Senso de comunidade 
Abertura Interpessoal 

 
Quadro 1 (2) – Walton: Oitos critérios para QVT 

(conclusão) 

Constitucionalismo nas 
organizações de 
trabalho 

Privacidade 
Liberdade de expressão 
Equidade 
Normas e direitos 

Trabalho e espaço total 
da vida 

Equilíbrio entre o trabalho e as outras dimensões da vida 
(família, lazer, atividades sociais, etc) 
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Relevância social do 
trabalho Responsabilidade social da empresa 

 
Quadro 1 (2) – Walton: Oitos critérios para QVT 

 

Silva (2001), por sua vez, propõe acrescentar um nono critério ao modelo de Walton. 

Este critério seria dirigido especificamente para as questões da Qualidade de Vida Fora da 

Empresa, e envolveria variáveis como condições de moradia (se habita imóvel próprio ou 

alugado, financiado, caso seja alugado ou financiado, quanto do seu salário está 

comprometido com o pagamento do imóvel; tipo de imóvel quanto à segurança, localização, 

acesso, condições de habitação, número de pessoas que habitam, etc); condições de 

alimentação (se é saudável e suficiente para o trabalhador e sua família); condições de saúde e 

condições de educação (não se limitando ao trabalhador, mas também à sua família) 

 

Qualidade de Vida Fora da Empresa 

condições de moradia 
condições de alimentação 
condições de saúde 
condições de educação 

 
Quadro 2 (2)– Nono critério – Silva (2001) 

 

A autora também propõe uma rediscussão acerca de alguns critérios propostos por 

Walton em função das mudanças que tem ocorrido no contexto econômico mundial e das 

novas tendências na gestão das organizações. O primeiro questionamento diz respeito à 

equivalência na remuneração entre os membros de uma mesma organização, uma vez que, 

cada vez mais, a remuneração tem partido de avaliações que levam em consideração 

qualificação, produtividade, objetivos alcançados, desempenho, entre outros. A dimensão 

condições de saúde e segurança no trabalho, no que diz respeito à variável ‘jornada de 

trabalho adequada’, também exige novas discussões, na medida em que hoje muitas empresas 
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adotam o banco de horas ou outras formas de flexibilização do trabalho. Quanto à dimensão 

oportunidade de crescimento continuo e segurança, como abordar a questão da segurança 

diante de um mercado de trabalho que sofre tantas mudanças, tornando a questão mais grave 

principalmente para trabalhadores com menor nível de instrução e qualificação? 

Talvez já antecipando essas mudanças de cenário, WALTON (1975:100-101) afirma 

que as categorias e critérios propostos são resultados de observações pessoais do autor, 

experiências, valores e assunções acerca da natureza humana e argumenta que existem outras 

formas sistemáticas para deduzir, derivar critérios para qualidade de vida no trabalho, como, 

por exemplo, algumas combinações de métodos empíricos – surveys, observações e 

entrevistas profundas – para identificar que aspectos da situação de trabalho afetam 

significativamente a qualidade das experiências humanas no desempenho dos papéis 

profissionais. Segundo o autor, indubitavelmente, este método produziria diferentes conjuntos 

de critérios para diferentes tipos de trabalhadores. 

Propõe, também, que o conjunto de critérios poderia ser proposto e construído a partir 

de sistemas ou teorias acerca do desenvolvimento humano, teorias sobre a saúde física e 

mental e outros. E reforça, ao falar da diversidade humana, que diferentes culturas e estilos de 

vida são acompanhados por diferentes definições do que seja uma alta qualidade de vida no 

trabalho (WALTON, 1975:104). 

 

 

2.1.3.2  Westley 

 

De acordo com Westley (1979), são quatro os problemas que interferem diretamente 

na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): políticos, econômicos, psicológicos e sociológicos. 
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Os problemas POLÍTICOS geram a insegurança e os ECONÔMICOS, a injustiça e ambos 

possuem como indicadores as insatisfações e greves. Na perspectiva de Westley, a 

concentração de poder seria o principal fator responsável pela insegurança e a injustiça teria 

como principal causa a acumulação dos lucros e a exploração da força de trabalho. 

Os problemas PSICOLÓGICOS produzem alienação e os SOCIOLÓGICOS geram a anomia 

(perda de significado do trabalho pelo indivíduo). Um e outro têm como indicadores a 

ausência de significação e desinteresse pelo trabalho, além do absenteísmo. Nesse contexto, o 

trabalho passa a não ter valor intrínseco, o objetivo e a natureza do trabalho se tornam 

indiferentes e o indivíduo não consegue recuperar o significado de sua atividade principal. O 

trabalho assume, assim, um caráter instrumental.  

Para o autor, os esforços para humanizar os locais de trabalho e com isso resolver ou 

minimizar esses problemas passam por propostas que visam ao enriquecimento do trabalho no 

âmbito individual e projetos  sócio-técnicos para grupos de trabalho. 

As suas propostas para os problemas econômicos são a divisão de lucros, participação 

nas decisões, acordos de produtividade e cooperativas; para os problemas políticos: 

participação nas decisões, formação de conselhos de trabalhadores e trabalho auto-

supervisionado; para os problemas psicológicos: enriquecimento do cargo; para os problemas 

sociológicos: grupos de trabalho desenhados de forma sócio-técnica. 

A seguir é apresentado quadro-resumo 3 (2) dos quatro problemas que interferem na 

Qualidade de Vida no Trabalho, de acordo com Westley. 

PROBLEMAS GERAM INDICADORES SOLUÇÕES PROPOSTAS 

Políticos Insegurança 
 
Insatisfações 
Greves 

Participação nas decisões; 
conselhos de trabalhadores; 
trabalho auto-supervisionado 

Econômicos Injustiça Insatisfações 
Greves 

Divisão de Lucros; participação 
nas decisões; acordos de 
produtividade; cooperativas. 

Psicológicos Alienação Ausência de 
significação e Enriquecimento de cargos 
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desinteresse pelo 
trabalho,absenteísmo 
e turnover 

Sociológicos Anomia 

Ausência de 
significação, 
desinteresse pelo 
trabalho e 
absenteísmo 

Grupos de trabalho 

 
Quadro 3 (2) – Westley: problemas que interferem na qualidade de vida no trabalho 

 

Nunes (1999), reforça a amplitude da abordagem de Westley, afirmando que esta 

permite que o próprio pesquisador estabeleça as variáveis de acordo com os casos em estudo.  

Em seguida é apresentado o quadro 4 (2) com as variáveis propostas por Nunes (1999) 

para as dimensões de Westley. 

 

DIMENSÕES VARIÁVEIS 

Econômica 

Equidade salarial, remuneração justa, benefícios 
(assistência médica, auxilio alimentação, seguro de vida, 
previdência privada), condições físicas do ambiente de 
trabalho, condições de trabalho, ritmo de trabalho, carga 
horária. 

Política 
Segurança no emprego, atuação sindical, feedback 
extrínseco, liberdade de expressão, valorização do cargo, 
relacionamento com a chefia 

Psicológica 
Feedback intrínseco, realização pessoal, nível de desafio, 
desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, 
criatividade, variedade de tarefas, identidade com a tarefa. 

Sociológica 
Participação nas decisões, autonomia, relacionamento 
interpessoal, grau de responsabilidade, valor pessoal 
reconhecido 

 
Quadro 4 (2) – Westley: variáveis 

 

2.1.3.3  Lippitt 
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Lippit (1978), tomando como referência os oito critérios de Walton, estabelece quatro 

fatores-chave para a Qualidade de Vida no Trabalho: 

-  O Trabalho em si: feedback de performance; objetivos claros de trabalho; menos 

controle; mais responsabilidades e envolvimento do indivíduo no processo de tomada de 

decisão. 

 -  O indivíduo: crescimento em termos de auto-identidade; possibilidade de 

aprendizagem; clima propício à amizade; coerência entre objetivos de vida e de trabalho. 

-  A produção do trabalho: melhoria e aumento de responsabilidades; colaboração 

intergrupos; trabalho completo em unidades; recompensas para qualidade/inovação; obtenção 

de objetivos mensuráveis. 

-  Função e estrutura da organização: concepção de sistema aberto; clima propício à 

criatividade; comunicação adequada em duas vias; respeito ao indivíduo; avanço e 

desenvolvimento organizacional. 

De acordo com a concepção de Lippit, “a efetivação da QVT não se dá, unicamente, 

por meio de técnicas, mas requer mudanças ideológicas e políticas no ambiente 

organizacional” (OLIVEIRA, 2001:18), o que irá requerer um novo conceito de pessoa e suas 

reais necessidades, um novo conceito de poder, baseado na colaboração e entendimento e 

novos valores organizacionais, baseados em ideais humanísticos e democráticos (Nunes, 

1999). 

Em seguida é apresentado quadro resumo 5 (2) dos quatro fatores chaves para QVT, 

segundo Lippit. 

 

O Trabalho em si 
Feedback de performance; objetivos claros de trabalho; menos 
controle, mais responsabilidades e envolvimento do indivíduo no 
processo de tomada de decisão. 
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O Indivíduo Possibilidade de crescimento como pessoa; de aprendizagem; clima 
propício a amizade, coerência entre objetivos de vida e trabalho. 

A produção do 
trabalho 

Melhoria e aumento de responsabilidades; colaboração entre grupos; 
trabalho completo em unidades; recompensas para qualidade/inovação; 
obtenção de objetivos mensuráveis. 

Função e estrutura da 
organização 

Concepção de sistema aberto;clima propício à criatividade; 
comunicação adequada; respeito ao indivíduo, avanço e 
desenvolvimento organizacional 

 
Quadro 5 (2) – Lippit: fatores chave para qualidade de vida no trabalho

 

 

2.1.3.4  Werther e Davis  

 

Werther & Davis (1983), argumentam que o projeto de cargos está profundamente 

relacionado com a qualidade de vida no trabalho e deve envolver fatores organizacionais, 

ambientais e comportamentais. 

-  Fatores organizacionais: relacionados com o pleno entendimento da tarefa pelo 

funcionário e o estabelecimento de um fluxo de trabalho que possibilite minimizar tempo e 

esforço do trabalhador, obtendo com isso, um máximo de produtividade, considerando que o 

funcionário esteja motivado. 

-  Fatores ambientais: o projeto do cargo deve levar em consideração as habilidades e 

disponibilidades de profissionais potenciais, além do grau de experiência e instrução e 

expectativas sociais dos trabalhadores.  

A falha em considerar estas expectativas sociais pode criar insatisfação, 
baixa motivação, vagas difíceis de preencher e baixa qualidade de vida no 
trabalho (WERTHER; DAVIS, 1983:77). 
 



 44

-  Fatores comportamentais: envolvem fatores como autonomia, variedade de 

habilidades, identidade da tarefa, feedback sobre o desempenho e outros aspectos que dizem 

respeito à motivação e satisfação. 

Abaixo, é apresentado o quadro resumo 6 (2) com os fatores organizacionais, 

ambientais e comportamentais relacionados ao projeto de cargo e QVT, na perspectiva de 

Wether e Davis. 

 

Fatores Organizacionais 

Relacionados com o pleno entendimento da tarefa e com o 
estabelecimento de fluxo de trabalho que minimize tempo e 
esforço do trabalhador para com isso obter-se o máximo de 
produtividade (considerando que o funcionário esteja motivado). 

Fatores Ambientais 
O projeto de um cargo deve levar em consideração as habilidades 
dos profissionais potenciais, grau de experiência, instrução e 
expectativas sociais dos trabalhadores. 

Fatores Comportamentais 
Autonomia, variedade de habilidades, identidade da tarefa, 
feedback sobre desempenho e outros aspectos relacionados à 
motivação e satisfação das pessoas. 

 
Quadro 6 (2) – Wether e Davis: QVT e o projeto de cargos 

 

 

2.1.3.5  Thériault 

 

Thériault (1980), foca sua abordagem na questão na remuneração. Ele afirma que as 

intervenções realizadas com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores 

raramente enfocam o sistema de remuneração.   

Para o autor, assim como os demais princípios de QVT, a remuneração pode favorecer 

a qualidade de vida no trabalho, na medida em que atende a princípios como: ser equânime 
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(justa), considerar as diferenças individuais e favorecer a democracia industrial centrada na 

participação. 

Para Thériault (1980), a remuneração é uma questão ampla que envolve alguns tipos 

de transações que se inter-relacionam: 

-  Transação Econômica: remuneração como retribuição do trabalho exclusivamente 

pelo valor monetário; 

-  Transação Psicológica: remuneração inserida dentro do chamado contrato 

psicológico, que envolve diversos aspectos da relação indivíduo/organização. A remuneração 

representa a contrapartida para o funcionário dentro desse contrato psicológico; 

-  Transação Sociológica: remuneração inserida no contexto da relação indivíduo e 

organização, dentro de um contexto cultural específico; 

-  Transação Política: diz respeito ao jogo de poder que envolve os diversos atores 

sociais envolvidos: a organização, os sindicatos, os grupos e os indivíduos. O resultado da 

transação dependerá do poder exercido por esses atores e do quanto eles podem modificar o 

conteúdo da transação a seu favor. 

-  Transação Ética: permeia todas as questões associadas à remuneração. 

Para Thériault (1980), a remuneração deve estar fundamentada em princípios éticos, 

como: justiça, igualdade, legalidade, distributivismo e satisfação das necessidades 

individuais. 

Em seguida, é apresentado o quadro resumo 7 (2) das transações que compõem a 

questão da remuneração relacionada com QVT, segundo Theriault. 
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Transação Econômica Remuneração como retribuição do trabalho exclusivamente pelo valor 
monetário 

Transação Psicológica 

Remuneração inserida dentro do chamado contrato psicológico, que 
envolve diversos aspectos envolvidos na relação 
indivíduo/organização. A remuneração representa a contrapartida para 
o funcionário dentro desse contrato psicológico. 

Transação Sociológica Remuneração inserida no contexto da relação indivíduo e 
organização, dentro de um contexto cultural específico 

Transação Política 

Diz respeito ao jogo de poder que envolve os diversos atores sociais 
envolvidos: a organização, os sindicatos, os grupos e os indivíduos. O 
resultado da transação dependerá do poder exercido por esses atores e 
do quanto eles podem modificar o conteúdo da transação a seu favor. 

Transação Ética Permeia todas as questões associadas a remuneração 
 

Quadro 7 (2) – Theriault: remuneração e QVT 

 

 

2.1.3.6  Hackman e colaboradores 

 

Hackman & Oldham (1975) propõem o Modelo das Características da Tarefa que 

defende a idéia de que a motivação pessoal e o resultado do trabalho são atendidos quando 

três estados psicológicos estão presentes numa tarefa:  

-  Significação percebida: grau em que a pessoa percebe o seu trabalho como valioso e 

significativo; 

-  Responsabilidade percebida: grau em que o indivíduo se sente responsável pelos resultados 

do seu trabalho; 

-  Conhecimento dos resultados: grau em que o indivíduo conhece seu desempenho e a 

efetividades de seu trabalho. 

Quanto maior for a intensidade com que esses estados estejam presentes nos 

indivíduos, maior será a motivação para o trabalho. Hackman et al (1975) afirmam que esses 

três estados são criados por cinco dimensões básicas do trabalho:  
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-  Variedade de Habilidades (VH): grau em que a tarefa exige a utilização de várias 

habilidades e talentos de uma mesma pessoa; 

-  Identidade da Tarefa (IT): diz respeito à realização de um trabalho desde o início até 

o fim (execução de um trabalho completo) cujos resultados o indivíduo vê ; 

-  Significação da Tarefa (ST): grau em que o trabalho desempenhado pelo indivíduo 

exerce impacto na vida ou no trabalho de outra pessoa, dentro ou fora da organização; 

-  Autonomia (AU): Grau de liberdade que o indivíduo possui para planejar e executar 

seu trabalho; 

-  Feedback (FB): Grau de retorno que o indivíduo tem acerca da efetividade do seu 

desempenho. Envolve o feedback intrínseco, ou seja, a tarefa deve proporcionar informação 

de retorno à pessoa para que ela própria possa avaliar seu desempenho, e o feedback 

extrínseco, quando retorno é proporcionado por terceiros.  

Nunes (1999), afirma que Hackman acrescenta uma sexta dimensão denominada inter-

relacionamento, que representa o grau em que a pessoa lida com outras pessoas em seu 

trabalho, inclusive, com clientes. 

Em seguida, são apresentados dois quadros resumos. O primeiro apresenta as 

dimensões básicas do trabalho e o segundo, apresenta os estados psicológicos gerados por 

essas dimensões, de acordo com Hackman e colaboradores. 

 

 

(continua) 
Variedade de 
Habilidades 

O cargo deve requerer várias e diferentes habilidades, conhecimentos 
e competências da pessoa. 

Identidade da Tarefa O trabalho deve ser realizado do início até o fim para que a pessoa 
possa ver o resultado deste trabalho. 

Significação da Tarefa A pessoa deve ter uma clara percepção de como o seu trabalho produz 
conseqüências e impactos sobre o trabalho das outras pessoas. 
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(conclusão) 

Autonomia O cargo deve propiciar grau de liberdade para que o indivíduo possa 
planejar e executar seu trabalho. 

Retroação (do próprio 
trabalho e extrínseca) 

A tarefa deve possibilitar que a própria pessoa possa se auto-avaliar; 
além disso deve haver retorno proporcionado por superiores 
hierárquicos ou clientes a respeito do desempenho da tarefa. 

Inter-relacionamento A tarefa deve proporcionar contato interpessoal do ocupante com 
outras pessoas ou clientes (int. ou ext.) 

 
Quadro 8 (2) – Hackman e colaboradores: as dimensões básicas do trabalho 

 

Significação 
Percebida 

Grau em que a pessoa percebe o seu trabalho como valioso e 
significativo. 

Responsabilidade 
Percebida 

Grau em que o indivíduo se sente responsável pelos resultados do seu 
trabalho. 

Conhecimento dos 
Resultados 

Grau em que o indivíduo conhece seu desempenho e efetividade de seu 
trabalho. 

 
Quadro 9 (2) – Hackman e colaboradores: estados psicológicos gerados pelas dimensões 

 

 

2.1.3.7  Denis  

 

Denis (1980), aponta a questão do ambiente físico onde os indivíduos trabalham como 

fundamental para a Qualidade de Vida no Trabalho.  

O autor analisa as seguintes variáveis ambientais e o que podem gerar de 

conseqüências para a saúde dos trabalhadores: 

- Calor: fadiga, náuseas, dores de cabeça, espasmos, desempenho reduzido, perda 

dos sentidos e outros; 

- Ruído: redução dos reflexos, da agilidade, dificuldade de equilíbrio, falta de 

concentração, vertigens, náuseas, perturbação do sono e outros; 
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- Iluminação fraca: fadiga, riscos de erros e acidentes, desconforto, problemas 

visuais e outros; 

- Vibração: anomalias no sistema nervoso, problemas musculares e ósseos, má 

circulação sanguínea e outros. 

Abaixo, segue o quadro resumo 10 (2) das variáveis ambientais que, segundo Denis, são 

fundamentais para a Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

VARIÁVEIS CONSEQUÊNCIAS. 

Calor Fadiga, náuseas, dores de cabeça, espasmos, desempenho reduzido, 
perda dos sentidos e outros. 

Ruído Redução dos reflexos, da agilidade, dificuldade de equilíbrio, falta 
de concentração, vertigens, náuseas, perturbação do sono e outros. 

Iluminação fraca Fadiga, riscos de erros e acidentes, desconforto, problemas visuais e 
outros. 

Vibração Anomalias no sistema nervoso, problemas musculares e ósseos, má 
circulação sanguínea e outros. 

 
Quadro 10 (2) – Denis: Variáveis Ambientais e QVT 

 

 

2.1.3.8  Belanger 

 

Belanger (1973) apresenta um modelo composto por quatro dimensões para a análise 

da Qualidade de Vida no Trabalho: 

- O trabalho em si: envolve variáveis como criatividade, variabilidade no trabalho, 

grau de autonomia, envolvimento, feedback e as condições de trabalho; 

- Crescimento pessoal e profissional: diz respeito à possibilidade de ascensão 

profissional e desenvolvimento de potencialidades. Esta dimensão abrange variáveis, como 

treinamento, oportunidade de crescimento e relacionamento; 
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- Tarefas com significado: envolve variáveis, como responsabilidade aumentada, 

enriquecimento de tarefas, realização de tarefas do início até o fim (tarefas completas) e 

recompensas (financeiras ou não); 

- Funções e estruturas organizacionais abertas: percepção que o indivíduo tem da 

sua contribuição para a eficácia global da organização (Belanger, apud Oliveira, 2001). 

A seguir apresenta-se o quadro-resumo 11 (2) do modelo proposto por Belanger, que 

envolve quatro dimensões para a análise da QVT.  

 

DIMENSÕES VARIÁVEIS 

O trabalho em si Criatividade, variabilidade no trabalho, grau de autonomia, 
envolvimento, feedback e as condições de trabalho. 

Crescimento pessoal 
e profissional 

Possibilidade de ascensão profissional e desenvolvimento de 
potencialidades. Envolve variáveis, como treinamento, oportunidade 
de crescimento e relacionamento.  

Tarefas com 
significado 

Envolve variáveis, como responsabilidade aumentada, 
enriquecimento de tarefas, realização de tarefas do início até o fim 
(tarefas completas), recompensas (financeiras ou não). 

Funções e estruturas 
organizacionais 
abertas 

Percepção que o indivíduo tem da sua contribuição para a eficácia 
global da organização. 

 
Quadro 11 (2) – Belanger: quatro dimensões para analise de QVT 

 

 

2.1.3.9  Nadler e Lawler 

 

Nadler e Lawler, apud Oliveira (2001), propõem que fatores como satisfação e 

motivação dos trabalhadores podem levar as organizações a atingirem níveis significativos de 

desempenho. Segundo OLIVEIRA (2001:28-29): 

para eles, esses fatores podem ser conseguidos por meio da participação 
dos trabalhadores nas decisões relativas ao seu cargo, na reestruturação 
das tarefas viabilizadas por meio do enriquecimento do cargo e grupos de 
trabalho autônomos, inovação no sistema de recompensas e melhoria do 
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ambiente de trabalho no que diz respeito à jornada de trabalho, condições 
de trabalho e ambiente físico. 
 

Abaixo, segue quadro-resumo 12 (2) dos fatores de sucesso para projetos de QVT, 

segundo Nadler e Lawler. 

 

1. Participação dos funcionários nas decisões; 
2. Reestruturação do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de grupos 

autônomos de trabalho; 
3.  Inovação no sistema de recompensas para influenciar o clima organizacional; 
4. Melhoria no ambiente de trabalho quanto às condições físicas e psicológicas 

 
Quadro 12 (2) – Nadler e Lawler: fatores de sucesso dos projetos de QVT 

 

 

2.1.3.10  Huse e Cummings 

 

A perspectiva de Huse e Cummings, apud Nunes (1999) envolve dois objetivos 

básicos: melhorar a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores. 

Dentro dessa perspectiva, há quatro classificações de atividades representativas de 

programas de Qualidade de Vida no Trabalho: participação na solução de problemas, projeto 

de cargos, sistemas inovadores de recompensas e também melhorias no ambiente de trabalho. 

-  Participação na solução de problemas: envolvimento do trabalhador em vários 

níveis, de questões e decisões empresariais. 

-  Projeto de cargos: diz respeito à reestruturação de cargos dos indivíduos e grupos, 

procurando-se aliar as necessidades das pessoas às exigências tecnológicas. 

-  Sistemas inovadores de recompensas: criação de sistemas de recompensas que 

promovam um clima de alto desempenho. 
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-  Melhorias no ambiente de trabalho: mudança nas condições físicas do ambiente de 

trabalho, podendo incluir redefinição de layout e até flexibilização de horários. 

Abaixo, vê-se o quadro-resumo 13 (2) da proposta de Huse e Cummings para a 

melhoria do bem-estar dos trabalhadores e da produtividade. 

 

Participação na 
solução de problemas 

Envolvimento do trabalhador em vários níveis de questões e decisões 
empresariais. 

Projetos de cargos Reestruturação de cargos, procurando aliar as necessidades das pessoas 
às exigências tecnológicas. 

Sistemas inovadores 
de recompensas 

Criação de sistemas de recompensas que promovam um clima de alto 
desempenho. 

Melhorias no 
ambiente de trabalho 

Mudanças nas condições físicas do ambiente de trabalho, podendo ir 
desde a  redefinição de layout e até incluir flexibilização de horários. 

 
Quadro 13 (2) – Huse e Cummings: QVT e produtividade 

 

 

2.1.4  Marco teórico da pesquisa 

 

A presente pesquisa é exploratória, portanto, não se prendeu a marco teórico 

específico. 

Houve, na investigação e identificação da percepção do construto QVT (Qualidade de 

Vida no Trabalho) entre os pesquisados, o suporte das diversas abordagens teóricas revisadas. 
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2.1.5  Pesquisas sobre QVT no Brasil 

 

Qualidade de Vida no Trabalho é um tema que, embora recente, já conta com várias 

pesquisas em nível nacional. Neste item, são apresentadas algumas das principais pesquisas 

sobre QVT no Brasil, nos últimos 10 anos, ou seja, ano / autor / população estudada / marco 

teórico, com base em levantamento feito por Oliveira (2001). 

-  1993. RUCHEL: Profissionais de empresas do ramo imobiliário (WESTLEY, 1979); 

-  1993. VIEIRA: Profissionais de enfermagem (WALTON, 1973); 

-  1993. TANNHAUSER: Psicólogos organizacionais (WALTON, 1973); 

-  1993. PEREIRA: Caixas-executivos de instituições financeiras (HACKMAN, 

1975); 

-  1994. LIMA: Funcionários de empresas da construção civil (WALTON, 1973); 

-  1995. MORAES et al: Funcionários de três empresas mineiras (HACKMAN, 1975);  

-  1995. RAMOS: Profissionais médicos e enfermeiros (WESTLEY, 1979); 

-  1995. VIEIRA: Funcionários da empresa Motores WEG (WALTON, 1973); 

-  1996. ALMEIDA: Funcionários de empresas participantes do programa Rumo à ISO 

9000-3 (HACKMAN, 1975); 

-  1996. FERNANDES: Empresas do Rio Grande do Sul (Enfoque múltiplo); 

-  1997. SANT’ANNA: Funcionários de empresas de tele-atendimento (HACKMAN, 

1975); 

-  1997. BARBOSA: Egressos do curso de mestrado em administração da UFMG 

(HACKMAN, 1975); 

-  1998. HONÓRIO: Funcionários de empresa de telefonia celular (HACKMAN, 

1975); 
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-  1998. MORAES et al: Profissionais aeronautas (HACKMAN, 1975); 

-  1999. PAIVA: Professores universitários (HACKMAN, 1975); 

- 1999. SANTOS: Funcionários de empresa do setor automobilístico (HACKMAN, 

1975); 

-  1999. NUNES: Funcionários de empresa de setor metalúrgico (WESTLEY, 1979); 

- 1999. VALLE & VIEIRA: Servidores técnico-administrativos da UFMG 

(WALTON, 1973). 

-  2000. MORAES et al: policiais da Polícia Militar de Minas Gerais (HACKMAN, 

1975); 

-  2001. OLIVEIRA: Detetives da Polícia Civil de Belo Horizonte (WALTON, 1973). 

Esta lista, com alguns estudos realizados no Brasil, ressalta e reforça a importância e o 

interesse crescente que o tema QVT vem assumindo no país entre pesquisadores e 

organizações. As duas últimas pesquisas citadas revelam que estudos acerca da situação de 

trabalho dos policiais no Brasil têm sido realizados em outros centros de pesquisa o que 

ressalta a relevância do tema que impacta diretamente a sociedade. 
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3  Instituição Pesquisada 

 

3.1  Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) 

 

Neste capítulo, será realizada uma apresentação da Polícia Militar de Pernambuco, sua 

origem, histórico, estrutura e informações que caracterizam a instituição e o contexto de 

trabalho dos policiais. 

 

 

3.1.1  Fundamentos da história da PMPE 

 

A Polícia Militar de Pernambuco surgiu em 11 de junho de 1825, firmada por decreto 

oficial do Imperador D. Pedro I, que criou, na chamada Província de Pernambuco, o Corpo de 

Polícia.  

Recife, Província de Pernambuco, 11 de junho de 1825. 
Decreto: manda organizar provisoriamente um Corpo de Polícia, na cidade 
do Recife, Província de Pernambuco. 
 Convindo para a tranqüilidade e segurança pública da cidade 
do Recife, da Província de Pernambuco, a organização de um Corpo, que 
sendo-lhe incumbidos aqueles deveres, responda imediatamente pela sua 
conservação e estabilidade: 
 Hei de bem mandar, se organize provisoriamente na sobredita 
cidade do Recife, um Corpo de Polícia, na conformidade do plano, que com 
este baixo, assinado por João Vieira de Carvalho, do meu Conselho, 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra; entrando para a 
mencionada organização o Corpo de Cavalaria de 1a. linha da mesma 
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Província, que por este fica extinto. O Conselho Supremo Militar o tenha 
assim entendido e o faça executar. 
Paço, em 11 de junho de 1825, 4o. da Independência e do Império. 

Com a rubrica de sua Majestade o Imperador 
(Decreto exposto no salão de honra do Quartel do Comando Geral, situado 
no bairro do Derby) 
 

De acordo com MONTEIRO (1978:13), o Corpo de Polícia surgiu como conseqüência 

da Confederação do Equador, movimento republicano revolucionário ocorrido em 

Pernambuco, em 1824 : “definitivamente, entre Pernambuco e o Imperador havia, não uma, 

mas duas intransponíveis barreiras: a República, desejada pelos pernambucanos e a 

Monarquia, imposta pelo Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil”  

 Em 2 de julho de 1824, foi proclamada a república em Pernambuco, com a adesão de 

Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e a criação de um novo estado chamado a 

Confederação do Equador. Os participantes deste movimento revolucionário foram derrotados 

e diversos deles executados, inclusive, o pernambucano Frei Caneca (Joaquim do Amor 

Divino e Rabelo), sacerdote, autor da obra “O Tífis Pernambucano”, na qual combatia o 

governo imperial. 

 Embora as forças do Imperador tivessem vencido, fazia-se necessária ao Governo 

Imperial uma estrutura mais forte e bem armada para enfrentar qualquer tentativa de revanche 

por parte dos “fracassados republicanos da Confederação do Equador” (Monteiro, 1978:18), 

pois a execução dos confederados havia aumentado ainda mais a impopularidade de D. Pedro 

I. 

O Governo imperial havia sentido na pele a ineficiência de suas forças 
sediadas na Província, composta em grande número do Corpo de Cavalaria 
de Primeira Linha. Bravos soldados, porém, o tipo de tropa não possuía 
muita flexibilidade em certos tipos de combates. Fazia-se necessário uma 
tropa mais flexível, mais variada, pois doravante poderia haver necessidade 
de intervenções com outras características menos convencionais. A grande 
lição aplicada aos holandeses e as mais recentes revoluções de 1817, 1821 e 
1824, ofereciam às autoridades imperiais fortes motivos para criação de 
uma tropa especial na Província. O Corpo de Polícia teria, então, o 
múltiplo destino: prestar, como tropa regular, um serviço de repressão em 
caso de anormalidade social e, como polícia, promover a prevenção contra 
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crimes comuns, zelando assim pela ordem da cidade (MONTEIRO, 
1978:18-19). 

 

Este Corpo de Polícia possuía um efetivo inicial de 320 homens e era composto de um 

Estado Maior, uma Companhia de Cavalaria e duas de Infantaria. 

Contudo, segundo Cavalcanti (1997), há documentação comprobatória da assunção, no 

cargo de Comandante Geral da Polícia Militar da Província de Pernambuco, em 18 de agosto 

de 1822, do Capitão José de Barros Falcão de Lacerda, o que provaria a existência de um 

Serviço Policial Militar na Província de Pernambuco anterior ao ano de 1825. 

Em 1826, tem início a guerra da Cisplatina, que desgastou o Brasil política e 

militarmente, pois se prolongou até o ano de 1828 quando o Brasil, sob mediação da 

Inglaterra, reconhece a independência do Uruguai.  

Também em 1826 morre D. João VI e D. Pedro I é aclamado Rei de Portugal. 

Sentindo-se impotente para governar os dois Estados, este renuncia em favor de sua filha D. 

Maria da Glória, que, devido ao fato de ser menor de idade teria como regente um tio, que 

alterou os planos e declarou-se rei de Portugal. 

 Ocupado com os problemas da sucessão portuguesa, o imperador descuidou da 

administração do Brasil. As figuras políticas nacionais percebiam o perigo de uma guerra 

civil. O exército comandado por Francisco de Lima e Silva (pai do futuro Duque de Caxias), 

retira seu apoio ao governo.  

Na madrugada de 7 de abril de 1831, D. Pedro I renuncia ao trono do Brasil em favor 

do seu filho menor (D. Pedro de Alcântara), um menino de 5 anos. Retorna a Portugal, 

assume o reinado, sob o título de D. Pedro IV e morre em 1834, deixando o Brasil numa 

grave crise econômica e política.  

Cria-se, com a abdicação de D. Pedro I (1831), um governo de transição: as regências. 

Porém as revoltas exigindo a república ocorriam em todo o Brasil e diante desses fatos, as 



 58

oligarquias forçam o golpe da maioridade, decretando maior D. Pedro com 15 anos 

incompletos e iniciando o segundo reinado, que durou de 1840 a 1889 (Alves, 1982). 

A Polícia Militar de Pernambuco participou de campanhas e movimentos que 

marcaram a história da Província e do País, durante os períodos da regência (1831 –1840), 

segundo reinado (1840-1889), República (1889), ciclo de revoluções da década de 1930 e 

inclusive na Segunda Guerra Mundial (1939), atuando em missões de defesa do território 

nacional. 

Monteiro (1978), narra que nos anos de paz, após a sabinada (1837/38) e retorno das 

tropas para Pernambuco, uma nova classe crescia: a classe média urbana, composta de 

funcionários públicos, comerciantes e profissionais liberais. A riqueza saía do campo e a 

urbanização de Pernambuco trazia problemas. À Força Policial cabia a responsabilidade de 

impedir e reprimir as distorções da lei. 

Havia todo tipo de contravenções e crimes e vários eram os motivos das 
prisões: andar armado de faca de ponta, de chuço ou lima de ponta, 
baioneta, canivete; estar ébrio, insultar vizinhos, proferir palavras 
obscenas, brigar nas ruas, espancar mulher, espancar homem, praticar 
desordens, gritaria, furtar, soldado facilitar a fuga de preso, soldado 
desertar, promover jogos de azar. Afora estes mais corriqueiros, outras 
atuações da polícia eram: branco preso por ser encontrado pintado de 
negro; escravo preso por andar a cavalo; escravo preso por estar na rua 
fora de hora; proprietário de venda, preso por ficar com seu 
estabelecimento aberto após as 20 horas; parda presa por estar vestida de 
homem; escravo Miguel Francisco preso por pertencer a seita do Divino 
Mestre; Serviço de Guarda de Consulado; prestação de serviços de combate 
a incêndio (MONTEIRO, 1978:40-41). 

 

Ao longo de sua história, a Polícia Militar de Pernambuco sofreu várias 

transformações, tanto na sua estrutura organizacional como também em suas denominações, 

em função dos momentos históricos pelos quais passou o Brasil sob os regimes do Império e 

da República. De acordo com Ferraz (1991), a atual denominação “Polícia Militar de 

Pernambuco” passou a existir a partir do decreto de 1º. de janeiro de 1947. 
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3.1.2  Polícia Militar: missão, deveres e competências (base 
constitucional) 

 

A Polícia Militar, órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, tem por missão 

atuar como polícia ostensiva visando à preservação da ordem pública e à incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. 

Na Constituição Federal (CF) encontra-se bem definida a missão constitucional das 

Polícias Militares. No Capítulo da Segurança Pública da CF/88: 

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-... 
II-... 
III-... 
IV-… 
V-  policiais militares e corpo de bombeiros militares. 
Parágrafo 5o. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública;... 

 

Na Constituição do Estado de Pernambuco de 1989, é acrescido a esta missão o 

asseguramento da liberdade e das garantias individuais:  

Art.101 – A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio e asseguramento da liberdade e das garantias 
individuais, através dos seguintes órgãos permanentes: 
I – Polícia Civil; 
II – Polícia Militar; 
III – Corpo de Bombeiro Militar. 
 

A definição do que seja ‘preservação da ordem pública’ e ‘policiamento ostensivo’ 

pode ser encontrado no Regulamento para Policiais Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares, instituído pelo Decreto Federal no. 88.777, de 30/09/83: 

Art.2o.-... 
....... 
19) Preservação da Ordem Pública – é o exercício dinâmico do poder de 
polícia, no campo da segurança pública, manifestado por atuações 
predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou 
reprimir eventos que violem a ordem pública; 



 60

...... 
27) Policiamento Ostensivo – ação Policial, exclusiva das Polícias 
Militares, em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam 
identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou 
viatura, objetivando a manutenção da ordem pública. 

 

Nos estados, as polícias militares definem suas organizações básicas e suas formas de 

atuação segundo padrão recomendado pelo Exército. O termo ‘militar’, na denominação 

Polícia Militar de Pernambuco, significa que a polícia é considerada força auxiliar e reserva 

do exército, estando inclusive os policiais submetidos ao mesmo código disciplinar: 

Título I  
Generalidades 
Art 1o....... 
Art 2o.. A Polícia Militar de Pernambuco, subordinada ao Governo do 
Estado, é uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva 
do Exército, com organização e atribuições definidas em Lei.(Lei no.6.783, 
de 16 de outubro de 1974 que dispõe sobre o Estatuto dos policiais–
militares do Estado de Pernambuco). 
 

No capítulo II da mesma lei, chama a atenção o fato de que o desempenho do papel 

profissional e a fidelidade à instituição a que se pertence deve ocorrer mesmo com o sacrifício 

da própria vida: 

Capítulo II 
Dos Deveres Policiais–Militares 
Art. 30 – Os deveres policiais-militares emanam de vínculos racionais e 
morais que ligam o Policial-militar à comunidade estadual e à sua 
segurança, e compreendem, essencialmente: 
I – a dedicação integral ao serviço Policial-militar e a fidelidade a 
instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida; 
II – o culto aos símbolos nacionais; 
III-  a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; 
IV – a disciplina e o respeito à hierarquia; 
V – o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens; e  
VI – a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade”. 
(Lei no.6.783, de 16 de outubro de 1974, que dispõe sobre o Estatuto dos 
policiais–militares do Estado de Pernambuco). 
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3.1.3  Polícia Militar – da hierarquia e da disciplina 

 

A Hierarquia e a Disciplina são base institucional da Polícia Militar.  

A Lei no. 6.783, de 16 de outubro de 1974 que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais -

Militares do Estado de Pernambuco define o que seja Hierarquia e Disciplina. 

A Hierarquia policial – militar é definida como: 
 

 a ordenação de autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da 
Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações, dentro de um 
mesmo posto ou de uma mesma graduação se faz pela antiguidade no posto 
ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de 
acatamento à seqüência de autoridade (Lei no. 6.783, de 16 de outubro de 
1974). 
 

A Disciplina é definida como: 
 

 a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições que fundamentam o organismo policial – militar e 
coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo 
perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 
componentes desse organismo (Lei no. 6.783, de 16 de outubro de 1974). 
 

Tanto a disciplina quanto o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as 

circunstâncias da vida, entre policiais-militares da ativa, da reserva remunerada e também 

entre os reformados. 

A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 

A hierarquia militar é composta de Oficiais e Praças, sendo os primeiros 

hierarquicamente superiores aos segundos. Para chegar a ser Oficial e iniciar a progressão que 

levará ao cargo máximo de Coronel, faz-se necessária a aprovação (por concurso) e realização 

de curso de 3 anos de Formação de Oficiais, na Academia de Polícia Militar. Ao concluir o 

curso, o Policial se forma como Aspirante a Oficial e posteriormente é promovido a Oficial 

(2º. Tenente).  

A Hierarquia nas Polícias Militares é a seguinte: 
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Oficiais da Polícia:  

-  Coronel 

-  Tenente-Coronel 

-  Major 

-  Capitão 

-  1º Tenente 

-  2º Tenente 

Praças Especiais de Polícia: 

-  Aspirante a oficial 

-  Alunos da escola de formação de oficiais da Polícia. 

Praças de Polícia: 

-  Subtenente 

-  1º Sargento 

-  2º Sargento 

-  3º Sargento 

-  Cabo 

-  Soldado 

Na hierarquia da Polícia Militar, o Oficial é preparado para a chefia e o comando. A 

eles se subordinam os praças (subtenentes, sargentos, cabos e soldados). Os Subtenentes e 

Sargentos formam o elo entre Oficiais e Cabos / Soldados, que são os elementos de execução. 

Na Lei no. 6.783, de 16 de outubro de 1974 que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais – 

Militares do Estado de Pernambuco, na Seção II -  Do Comando e Da Subordinação, pode-se 

ler: 

.Art. 35-  O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do 
Comando, da Chefia e da Direção das Organizações policiais-  militares. 
Art. 36 – Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam as 
atividades dos Oficiais, quer no adestramento da tropa e no emprego dos 
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meios, quer na instrução e na administração; poderão ser empregados na 
execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia 
Militar. 
..... 
Art. 37. – Os Cabos e Soldados são, essencialmente, os elementos de 
execução.  

 

A Polícia Militar é, dessa forma, uma força legitimada por lei, organizada e 

estruturada nos princípios de hierarquia e disciplina, para assegurar a incolumidade das 

pessoas, a liberdade, as garantias individuais e o estado democrático. E esta missão deve ser 

cumprida mesmo com o sacrifício da própria vida. 

 

 

3.1.4  Organização básica da polícia militar - as atividades fim e 
meio  

 

No estado de Pernambuco, a organização básica da Polícia Militar em órgão de 

Direção, Apoio e Execução está definida pela Lei no. 11.328, de 11/01/96. 

Os Órgãos de Direção realizam o comando e a administração da Corporação. Os 

Órgãos de Apoio atendem às necessidades de pessoal e de material e realizam a atividade-

meio da Corporação, atuando em cumprimento às diretrizes e ordens dos Órgãos de Direção a 

que estejam subordinados. Os Órgãos de Execução realizam a atividade-fim e cumprem as 

missões da Corporação, executando as diretrizes e as ordens emanadas dos Órgãos de Direção 

a que estejam subordinados, e são apoiados em suas necessidades de pessoal e material pelos 

órgãos da atividade-meio. Os Órgãos de Execução são constituídos pelas Unidades 

Operacionais da Corporação. 
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3.1.5  Direitos constitucionais/legais dos policiais militares  

 

Diversos autores que abordam Qualidade de Vida no Trabalho, como, por exemplo 

Walton, nas dimensões ‘constitucionalismo nas organizações de trabalho’ e ‘compensação 

justa e adequada’, Westley, nas dimensões ‘econômica’ e ‘política’, Theriault que focaliza 

seus estudos na ‘remuneração e suas transações’, todos eles identificam a questão da lei, dos 

direitos e benefícios dados aos trabalhadores como aspectos relevantes para a qualidade de 

vida no trabalho. 

Neste item, serão abordadas questões referente aos direitos constitucionais dos 

policiais militares com o objetivo de conhecer mais acerca do assunto.  

Embora na esfera corporativa exista uma Diretoria de Pessoal com projeto para se 

tornar uma Diretoria de Recursos Humanos (sob a qual se subordinam o Centro de 

Assistência Social -  CAS, o Colégio da Polícia Militar -  CPM, a Pagadoria de Inativos -  PIP 

e o Centro de Recrutamento e Seleção de Pessoal -  CRESEPE), as políticas de recursos 

humanos relacionadas a remuneração, gratificações, planejamento de carreira etc, são 

determinadas em lei. Existem normas legais que versam sobre os direitos dos servidores 

militares. Abaixo, seguem alguns exemplos de direitos legais dos policiais militares. 

CF/88 art. 142 parágrafo 2o. e 3o.: 

•  Os Direitos da Polícia Militar Estadual são iguais aos das Forças Armadas 

(Exército, Marinha e Aeronáutica); 

CF/88 art. 14 parágrafo 8.: 

• Estabilidade: a estabilidade é adquirida após 10 anos de serviço, no caso dos 

praças (graduados) e no caso dos oficiais, ela é assegurada a partir do momento em que ele é 

promovido a 2o Tenente; 
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• Elegibilidade (Candidato a cargo público): caso um policial militar seja eleito 

para um cargo público e não tenha ainda sua estabilidade assegurada, ocorre o desligamento 

da Polícia Militar; porém, caso já possua estabilidade, o policial passa a ser aposentado da 

PM, ou seja, vai para a reserva remunerada proporcional. 

Lei de Remuneração dos Servidores Militares.  Cap III – Das Gratificações. 

• O servidor militar da ativa fará jus às seguintes gratificações: 

I -  Gratificação Adicional de Tempo de Serviço (GTS): “devida ao servidor militar 

por qüinqüênio de efetivo exercício prestado à União, aos Estados, aos Municípios e às 

respectivas autarquias”; 

II -  Gratificação de Capacitação Profissional (GCP): “devida pelos cursos realizados 

com aproveitamento em qualquer posto ou graduação”; 

III -  Gratificação de Serviço Extraordinário (GSE): “ devida ao servidor militar pelo 

exercício das obrigações que, pela peculiaridade, duração, vulto ou natureza, requeiram uma 

carga horária diária superior à das jornadas de trabalho normal da Corporação”; 

IV -  Gratificação de Localidade Especial (GLE): “devida ao servidor militar que 

servir em regiões que apresentem condições adversas de vida, em razão da posição 

geográfica, dificuldade de comunicação ou precárias condições ambientais”; 

V -  Gratificação de Representação (GR): “destinada a atender as despesas especiais 

decorrentes de compromissos de ordem profissional ou social do servidor militar inerentes à 

melhor apresentação e ao bom desempenho de suas atividades”; 

VI -  Gratificação de Moradia (GM): “O servidor militar em atividade tem direito à 

moradia, por conta do Estado, proporcionado através de: alojamento em organização militar 

quando aquartelado; moradia para si e seus dependentes, em imóvel sob responsabilidade da 

Corporação, de acordo com a disponibilidade existente; ele só recebe a Gratificação de 

Moradia (GM), quando não houver imóvel conforme descrito; Quando houver 
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disponibilidade de imóveis, não será paga a gratificação de moradia ao servidor militar, se 

este, voluntariamente, deixar de ocupar o imóvel a ele destinado”; 

VII -  Gratificação de Exercício (GE): “devida ao servidor militar pelo desempenho 

de atividades específicas de seu Quadro ou Qualificação. A Gratificação de Exercício será 

atribuída no valor de 20% (vinte por cento) do soldo do posto ou graduação”. 

.Lei de Remuneração dos Servidores Militares – Da Assistência a Saúde: 

• “O Estado de Pernambuco proporcionará ao servidor militar da ativa, da reserva 

remunerada ou reformado, bem como aos seus dependentes, assistência médico-hospitalar, 

odontológica e farmacêutica, através das organizações de saúde da Corporação”. 

Direitos Sociais: 

• 13o. Salário; Salário Família; Férias anuais remunerada acrescida de 1/3 da 

remuneração; Licença gestante (120 dias); Licença Paternidade (5 dias); Licença Núpcias (8 

dias); Licença Luto (8 dias); Licença Instalação (10 dias) e Licença Trânsito (30dias). 

• Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 6 anos em 

creches e pré-escola (a PMPE possui uma creche e o Colégio da Polícia Militar) 

CE/89 art. 8 e 9 parágrafo 100: 

• Ao ser morto em serviço, o Policial é promovido post mortem, ou seja, é 

promovido ao cargo imediatamente superior ao seu. Com isso, sua viúva terá pensão 

equivalente ao soldo do cargo a que ele foi promovido. 

Lei de Remuneração art. 83 

• Ao sofrer um acidente de serviço, ou seja, doenças adquiridas no trabalho, o 

policial passa a ser reformado com a remuneração do posto imediatamente superior ao seu. 

Por Lei Estadual Específica:  

• Licenças:  
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-  Especial (prêmio): a cada 10 anos o Policial tem direito a 6 meses de licença 

remunerada; 

-  Para tratar de Interesse Particular: licença não remunerada por 2 anos, renovável por 

mais dois anos; 

-  Para tratamento de Saúde de Pessoa da Família: licença remunerada por 2 anos ou 

enquanto o motivo permanecer;  

-  Para tratamento de Saúde Própria: licença remunerada por 2 anos ou enquanto o 

motivo permanecer;  

• Perda de Posto ou Patente: o Oficial só perderá o posto ou patente se for julgado 

indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter 

permanente, em tempo de paz ou tribunal especial, em tempo de guerra. 

 

 

3.1.6  Centro de Assistência Social (CAS) 

 

Além dos aspectos legais, existe na Polícia Militar de Pernambuco o Centro de 

Assistência Social (CAS) que se subordina ao Departamento de Pessoal e oferece os seguintes 

serviços: 

Empréstimos: 

• Empréstimos Consignados e Financiamentos: empréstimos através de convênios 

firmados com bancos e debitados em folha em até 24 meses. Financiamentos de material 

escolar, uniformes, óculos, computadores, consórcios para aquisição de motos, aparelhos 

ortodônticos e outros. 
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• Empréstimos emergenciais: destinado a policiais militares que estejam passando 

por dificuldades financeiras. 

Serviço Social: 

• Lazer e Eventos: destinado também aos dependentes, através da EMPETUR, com 

descontos em redes hoteleiras, teatros, agência de turismo etc, além da realização de eventos 

em dias comemorativos, como, por exemplo, o  dia da criança. 

• Assistência Religiosa: realização de casamentos coletivos, missa de 7º dia, missa 

de ação de graças, batismo, aconselhamento de casais e outros. 

• Planejamento Familiar: através de palestras educativas sobre métodos 

anticoncepcionais, doenças sexualmente transmissíveis, paternidade responsável, etc. 

• Programa de apoio às viúvas e pensionistas: atuação no sentido de 

encaminhamento e orientação quanto aos direitos junto a outros órgãos (diretoria de pessoal, 

de finanças, companhia de seguros, Colégio da Polícia Militar, etc). 

• Bônus–Natalidade: auxílio financeiro dado ao dependente do policial, a partir do 

7º mês de gestação até o 3º mês de vida da criança. 

• Programa de Prevenção de Câncer de Próstata – PSA: parceria com laboratórios 

para exame de sangue (PSA) visando a prevenção da doença. Destinado ao efetivo masculino 

ativo e inativo e dependentes, com idade superior a 40 anos. 

• Fiscalização dos Contratos de Seguros: o CAC oferece aos policiais apoio perante 

as companhias responsáveis pela indenização dos segurados. 

• Programa Mesa Farta: venda de cesta básica para desconto em folha de 

pagamento. 

• Serviços Funerários: verba oferecida para custear serviços de funeral do servidor, 

e no caso de dependentes, ascendentes e descendentes, este mesmo valor é autorizado como 

empréstimo e descontado em até dez parcelas. 
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Habitação: visa ao financiamento para aquisição, construção ou reforma de imóveis, 

através do Programa Habitacional, em parceria com a Caixa Econômica Federal, Cooperativa 

Habitacional Tiradentes e Empresa de Melhoramentos Habitacionais de Pernambuco. 

Assistência Judiciária: tem como finalidade a prestação de serviços jurídicos na esfera 

cível da área de família (divórcio, pensão e alvará), aos militares da ativa e da reserva e, na 

esfera criminal, em decorrência de ato em serviço, aos oficiais e praças da ativa. 

Equoterapia: aos policiais e dependentes acometidos de deficiência neurológica e 

motora, através de tratamento utilizando o cavalo como instrumento de reabilitação. 

Creche Tio Jener: creche em horário integral, destinada aos dependentes das mães 

policiais militares com idade compreendida entre quatro meses e quatro anos. 

Casa de Trânsito: destinada a hospedar policiais e dependentes oriundos do interior do 

estado e que irão ser atendidos no Centro Médico Hospitalar. 

Hotel de Trânsito: destinado a oferecer estada aos policiais militares e funcionários 

civis da PMPE e de outras corporações em trânsito no Estado. 

Transporte Emergencial: atende os pacientes de hemodiálise, quimioterapia, 

rádioterapia, equoterapia, que comprovadamente, não tenham condições de custear transporte 

para esses fins. 

Transporte Assistência: ônibus destinado a transportar policiais militares e 

dependentes do interior do Estado para a capital e vice-versa 

Psicologia: acompanhamento psicológico aos policiais militares; 

Grupo de Apoio Voluntário: responsável pelo trabalho voluntário na Corporação. 

Além de desenvolver atividades em parceria com o CAS, realiza visitas a maternidades, 

hospitais e a domicílios, quando solicitadas. 

Núcleo de Apoio ao Dependente Químico (NADEC): destinado a prestar atendimento 

e tratamento aos dependentes químicos da corporação. 
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CAS Itinerante: visa levar os serviços do CAS a locais mais distantes, como as 

unidades localizadas no interior do Estado (CARTILHA CAS, 2003). 

 

 

3.1.7  Unidades de ensino que compõem a PMPE 

 

As oportunidades de carreira e as perspectivas que a organização oferece para o 

desenvolvimento profissional (questões abordadas por Walton, Belanger e outros autores), na 

Polícia Militar, estão associadas à participação nos cursos oferecidos pela própria instituição. 

Neste item, são apresentadas as diversas unidades de ensino e os cursos oferecidos 

pelas mesmas. 

• Colégio da Polícia Militar (CPM) 

Em fevereiro de 1966, foi criado o Ginásio da Polícia Militar que, em 1969, passou a 

ser denominado de Colégio da Polícia Militar (CPM). O processo ensino-aprendizagem no 

CPM é regido pela mesma legislação que regula o Sistema Estadual de Educação, embora no 

âmbito administrativo siga as leis, normas e regulamentos da Polícia Militar, baseados na 

hierarquia e disciplina. Lá, desde cedo, as crianças convivem com os sinais próprios das 

organizações militares.  

Além do ensino normal, desenvolve atividades esportivas e também culturais, 

contando, inclusive, com Banda Marcial e Coral. É subordinado à Diretoria de Pessoal da 

PM. A missão do CPM é prestar assistência social/educacional aos integrantes da Polícia 

Militar, e despertar o interesse pela carreira de oficial PM, educando seus dependentes. 

• Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) 
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Em 1934, foi criado o Departamento de Ensino (DE) cujas atividades estavam 

voltadas para o preparo técnico-profissional da tropa. Até 1972 todos os cursos da Polícia 

Militar para Oficiais e Praças eram concentrados no DE, que passou a denominar-se Diretoria 

de Instrução (DI), em 1947, e, em 1968, passou a ser o Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento (CFA). 

Com a criação da Academia de Polícia Militar (APM), em 1972, o ensino foi 

descentralizado, sendo o ensino da Academia destinado à formação e aperfeiçoamento apenas 

dos Oficiais. Em 1974, o CFA foi transformado em Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

de Praças (CFAP), que é hoje responsável direto pela formação e aperfeiçoamento de todas as 

praças que compõem a corporação. 

Cursos que funcionam no CFAP (para ambos os sexos): 

-  Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos PM/BM (CAS/PM/BM); 

-  Curso de Formação de Sargentos (CFS) de fileira e músico (CPSM); 

-  Curso de formação de Cabos (CFC); 

-  Curso de formação de Soldados (CFSds); 

-  Reciclagem de todas as praças da Corporação. 

O CFAP foi pioneiro em todo o Norte e Nordeste ao iniciar cursos de formação de 

Sargentos, Cabos e Soldados do Corpo Feminino. 

• Academia de Polícia Militar 

A Academia de Polícia Militar é destinada à formação, aperfeiçoamento, 

especialização e habilitação dos oficiais da PMPE. Está instalada a 40 km do Recife, no 

município de Paudalho, Zona da Mata Norte de Pernambuco. É reconhecida como 

estabelecimento de ensino de nível superior 

Pela legislação da Polícia Militar estão previstos na Academia de Polícia Militar de 

Paudalho os cursos: 
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-  Curso Superior de Polícia Militar (CSPM), realizado em convênio com a Fundação 

Joaquim Nabuco.Visa preparar oficiais para as atribuições de Coronel da Polícia Militar. 

Atualmente este curso ocorre na Fundação Joaquim Nabuco.  

-  Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), destinado aos capitães, visando prepará-los 

para as atribuições de oficial superior (major) da Polícia Militar. 

-  Curso de Formação de Oficiais (CFO), reconhecido como superior pelo Ministério da 

Educação (MEC). Com ele os concluintes podem ingressar em outros cursos de nível 

universitário como portadores de diploma. Tem duração de 03 anos. Ao concluí-lo, forma-se 

o aspirante que se tornará oficial. 

-  Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), destinado à preparação de subtenentes para os 

postos de tenente, podendo este progredir hierarquicamente até o posto de capitão da Polícia 

Militar. 

-  Curso de Especialização de Oficiais (CEO), destinado a preparar os médicos, dentistas e 

farmacêuticos que são admitidos na PM como oficiais. 

-  Estágio de Especialização para Oficiais. Em 1980, a Academia recebeu um grupo de 

oficiais da reserva do Exército que foram admitidos pela PM do Mato Grosso do Sul, que 

havia sido recém-criada (Ferraz,1991). 

Além desses cursos, a Academia realiza, ainda, Curso de Instrutor de Educação Física 

(CIEF), Curso de Equitação Policial Militar (CEPM), Estágio de Técnicas de Abordagem 

(ETA), Curso de Especialização de Trânsito (CESTRAN), Curso de Operações Policiais 

Especiais (COPE), Estágio de Ações de Choque, Estágio de Atualização de Gestores, entre 

outros. 

(SITE OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. www. pm.pe.gov.br> 

Acesso em 20 de mar. 2003). 
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3.1.8  Face cultural e religiosa da PMPE 

 

Aspectos culturais e religiosos também devem ser considerados nos estudos sobre 

QVT, na medida em que estimulam a integração social na organização e expandem a 

possibilidade de expressão da individualidade e da criatividade, entre outros aspectos. 

A Polícia Militar de Pernambuco apresenta iniciativas culturais em diversas áreas, seja 

através de produções literárias, teatro, músicas, artes plásticas, uma banda de música da 

corporação, além de prestar serviço religioso através da Capelania.  

Na PMPE, foi realizada, pela primeira vez, no ano de 1988, o evento artístico–cultural 

chamado Coletiva de Arte, para comemorar o 163o.aniversário da Polícia Militar, reunindo 

trabalhos de, aproximadamente, 100 policiais militares. Embora não ocorra com uma 

periodicidade definida, a Coletiva de Arte inclui obras em pintura, desenho, fotografia, 

escultura, talha, caricatura, artesanato, ao lado do teatro, da música e da literatura em prosa e 

verso. Os participantes são os integrantes da corporação, dependentes de policiais militares e 

funcionários civis, além de representações de outras Corporações congêneres. 

A Banda de Música da Corporação foi instituída, por decreto, pelo Imperador D. 

Pedro II, em 1879. Atualmente, dentre as solenidades oficiais em que se deve apresentar estão 

o desfile de 7 de Setembro, o aniversário da corporação, a festa da Declaração de Aspirantes e 

a Missa do Galo, no Derby. 

A Capelania presta serviços religiosos (i.e. casamentos coletivos) aos policiais da 

Polícia Militar de Pernambuco (Ferraz,1991) 
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3.1.9  Áreas de policiamento da PMPE  

 

• Na Capital (CPRM)  

O Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM) fica localizado no 

quartel do Comando Geral do Derby. 

O CPRM realiza o policiamento ostensivo na capital e nos municípios que compõem a 

Região Metropolitana do Recife. Neste trabalho, a PM emprega policiais militares masculinos 

e femininos, no policiamento a pé, montado e motorizado. 

O CPRM está presente, realizando policiamento ostensivo nos mais diversos locais, 

eventos, festas públicas, praias, escolas, trânsito (urbano e rodoviário), estádios de futebol, 

patrulhas de bairros, núcleos comunitários, policiamento do meio ambiente e, ainda, 

realizando guardas externas dos estabelecimentos penais. 

Além dessas atividades, a Polícia Militar na Região Metropolitana desenvolve 

atividades de assistência, como por exemplo, a condução, em caso de urgência, para 

maternidades e hospitais, de parturientes, vítimas de acidentes, doentes mentais e outros casos 

afins. 

 O CPRM é responsável pelo: 

a) 1o. Comando de Policiamento da Região Metropolitana, que se subdivide em 08 

(oito) áreas de Policiamento dessa mesma Região Metropolitana, cada uma sob 

responsabilidade de um BPM (Batalhão de Polícia Militar): 1o. BPM, 6o. BPM, 11o. BPM, 

12o. BPM, 13o. BPM, 16o. BPM, 17o. BPM e 18o. BPM. 

b) Comando de Policiamento Metropolitano Especializado (CPME): Regimento da 

Polícia Montada (RPMon), Batalhão de Polícia de Rádiopatrulha (BPRp), 1o. Batalhão de 

Policiamento de Trânsito (1o. BPTran), 1a. Companhia Independente de Policiamento do 
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Meio Ambiente (1a. CIPOMA), 1a. Companhia Independente de Policiamento de Guarda de 

Estabelecimentos Prisionais (1a. CIPGEP), Companhia de Polícia de Guarda (CPGd), 

Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e Batalhão de Policiamento 

de Choque (BPChq). 

c) 1a. Companhia Independente de Operações Especiais (1a. CIOE). 

• No Interior (CPI) 

O Comando de Policiamento do Interior (CPI) fica também localizado no quartel do 

Comando Geral do Derby. Sua finalidade é determinar, planejar e orientar as OMES 

(Organizações Militares Estaduais) do interior. Tem por objetivo inibir e diminuir os índices 

de contravenções e violência que ocorrem no interior do Estado, inclusive, atuando no 

combate ao plantio, comércio e tráfico de drogas (Ferraz,1991). 

O CPI é responsável pelo: 

a) 1o. Comando de Policiamento da Área do Interior: 2o. BPM, 4o. BPM, 9o. BPM, 10o. 

BPM e 15o. BPM. 

b) 2o. Comando de Policiamento da Área do Interior: 3o. BPM, 5o. BPM, 7o. BPM, 8o. 

BPM, 14o. BPM, 1a. Companhia Independente de Polícia Militar (1a.CIPM) e 2a. Companhia 

Independente de Polícia Militar (2a. CIPM). 

c) Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv). 

Esta pesquisa foi realizada na capital, com dois batalhões de área (1º BPM e 11º. 

BPM) e dois batalhões especiais (BPRp e BPChq). Todos subordinados ao Comando do 

Policiamento da Região Metropolitana (CPRM). 

 

 

3.1.10  Batalhões que participaram da pesquisa  
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Abaixo, segue uma apresentação dos batalhões que participaram da pesquisa. 

1O. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (BATALHÃO DUARTE COELHO)  

Sua origem se confunde com o próprio surgimento do Corpo de Polícia na então 

Província de Pernambuco, criado em 11 de junho de 1825. 

Durante o período do primeiro Império, das Regências e início da República, o 

contingente Policial em Pernambuco era composto por tropas a pé (futuro 1o. BPM) e Tropa 

Montada (atual Regimento de Polícia Montada – RPMont). 

Esse batalhão homenageia o primeiro Donatário em terra brasileira “Duarte Coelho 

Pereira”. 

O 1o. BPM, com sede no município de Olinda, é responsável pelo Policiamento 

Ostensivo a Pé e Motorizado, no respectivo município e bairros do Janga, Maranguape I e II, 

Engenho Maranguape, Pau Amarelo, Conceição e Farinha, do município de Paulista (Decreto-

lei no. 24.210, de 16 ABR 02). 

Denominado inicialmente de Batalhão de Infantaria Estadual, passou a chamar-se, a 

partir de 1944, de Batalhão de Caçadores e em 1967 de Batalhão de Polícia Militar, sendo o 

primeiro em vários serviços de Policiamento, cedendo, inclusive, parte do seu efetivo para a 

criação de outras OME (Organizações Militares Estaduais). Foi o primeiro no Policiamento 

de campo de futebol; responsável pela Guarda Externa da Casa de Detenção e da Guarda do 

Palácio do Governo (através do Pelotão da Guarda Palaciana). O Canil, hoje Companhia de 

Policiamento com Cães, pertenceu, até 1985, ao 1o. BPM, inclusive, o embrião da Tropa de 

Choque da Polícia Militar, encarregada de Controle de Distúrbios, era integrado por Oficiais e 

Praças do 1o. BPM. 

Como tarefas características de policiamento ostensivo, efetua policiamento a pé e 

motorizado, operação de bloqueio e blitz, atua em ocorrências com crianças e adolescentes, 

presta informação e apoio ao público. Como tarefas genérico-operacionais, aborda elementos 
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suspeitos, efetua prisão e conduz infratores da lei a delegacia, juizado, etc, doentes mentais 

para hospitais psiquiátricos, efetua isolamento em locais de crimes e acidentes, arrola 

testemunhas e também apóia outros tipos de policiamento. 

6O. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (BATALHÃO HENRIQUE DIAS) 

Criado pelo Decreto no. 3.477, em 1975, foi o pioneiro entre os batalhões policiais 

pernambucanos a executar o Policiamento semi-integrado, com a utilização das modalidades 

A Pé, Rádio Motorizado e Montado, desenvolvendo também o Policiamento Ostensivo de 

Praia. 

O 6o. BPM, com sede no município de Jaboatão dos Guararapes, é responsável pelo 

policiamento na área constituída pelo Ibura, Jordão, B. Viagem, Pina, Barra de Jangada e 

Candeias (Decreto-lei no. 24.210, de 16 ABR 02). 

Além das tarefas características do policiamento ostensivo, efetua operação de 

bloqueio e blitz, atua em ocorrências com crianças e adolescentes, presta informação e apoio 

ao público. Como tarefas genérico-operacionais, aborda elementos suspeitos, efetua prisão e 

conduz infratores da lei a delegacia, juizado, etc, doentes mentais para hospitais psiquiátricos, 

efetua isolamento em locais de crimes e acidentes, arrola testemunhas e também apóia outros 

tipos de policiamento. 

 11O. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (BATALHÃO 17 DE AGOSTO) 

Foi criado em 1985 e homenageia a Batalha de Casa Forte entre brasileiros e 

holandeses. 

O 11o. BPM, com sede no bairro de Casa Forte, tem a missão de executar o 

Policiamento Ostensivo na parte oeste do Grande Recife, ou seja, nos bairros de Casa Forte, 

Casa Amarela, Apipucos, Parnamirim, Camaragibe, São Lourenço, Dois Irmãos e Arruda 

(Decreto-lei no. 24.210, de 16 ABR 02). 
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Como tarefas características de policiamento ostensivo, efetua policiamento a pé e 

motorizado, operação de bloqueio e blitz, atua em ocorrências com crianças e adolescentes, 

presta informação e apoio ao público. Como tarefas genérico-operacionais, aborda elementos 

suspeitos, efetua prisão e conduz infratores da lei a delegacia, juizado, etc, doentes mentais 

para hospitais psiquiátricos, efetua isolamento em locais de crimes e acidentes, arrola 

testemunhas e também apóia outros tipos de Policiamento.  

 BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE (BATALHÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE) 

Em 1980, foi criada a Companhia de Polícia de Choque e, em 1982, através do Decreto 

no. 7870, foi transformada em Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).  

Com sede na Madalena, sua principal missão é conter e reprimir através de controle 

tático, manifestações populares de vulto. É encarregado de lidar com atividade específica de 

policiamento de multidões e de massas, controle e prevenção de tumultos e distúrbios 

públicos. Como tarefas genérico-operacionais, atua também apoiando outros tipos de 

policiamento, participa de prontidão, apóia a população em casos de calamidades públicas, 

conduz infratores da lei a delegacia, juizado etc, e aborda elementos suspeitos.  

Recebeu a denominação de Batalhão Matias de Albuquerque em homenagem ao general 

pernambucano que fez resistência por 5 anos às guerras de conquistas holandesas e construiu 

o Forte Arraial do Bom Jesus. 

Em 2001, a ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motos), que foi criada em 

1999, no Batalhão de Rádio Patrulha, foi transferida para o Batalhão de Polícia de Choque.  

Atua em toda a Região Metropolitana do Recife e também no interior do Estado, 

quando solicitada em situações extraordinárias. 

 BATALHÃO DE POLÍCIA DE RÁDIO PATRULHA 
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Teve sua origem em 1951 com a criação da Companhia de Vigilância Rádio Patrulha e, 

em 1974, a Rádio Patrulha passou a denominar-se Batalhão de Polícia de Rádiopatrulha 

(BPRp). 

Com sede no bairro da Boa Vista, além do serviço de policiamento rádiomotorizado, 

executa também os policiamentos nos Campos de Futebol, Aeroporto dos Guararapes, clubes 

sociais de grande porte, proteção e segurança de autoridades, de artistas, representações, 

guardas e escoltas fúnebres, atua em ações de assalto, aborda elementos suspeitos, efetua 

prisões, conduz infratores da lei a delegacia, juizado, etc e controla e oferece suporte à tropa 

que compõe as Guarnições.  

Atua em toda a Região Metropolitana do Recife. 
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4  Metodologia 

 

4.1  Caracterização do tipo de pesquisa 

 

O trabalho em questão caracteriza-se como um estudo exploratório conforme 

metodologia citada por autores como Selltiz et alii (1975), Gil (1987) e Tripodi et alii (1981). 

Apesar de Qualidade de Vida no Trabalho ser um tema já pesquisado, o estudo é exploratório 

por procurar investigar, identificar e destacar as dimensões mais significativas, na opinião dos 

respondentes, na determinação do que é Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e também por 

identificar até que ponto eles percebem essas dimensões como atendidas no ambiente de 

trabalho. 

Segundo Erickson (1993 apud SILVA,2001:174): “O bem-estar é baseado na 

satisfação das necessidades das pessoas e é avaliado através do questionamento direto a 

elas, sobre quais são essas necessidade”  

As estratégias utilizadas foram tanto quantitativas quanto qualitativas. Quantitativas na 

medida em que se buscou quantificar os dados e generalizar os resultados da amostra para a 

população-alvo, através de análises estatísticas e Qualitativa na medida em que, para que 

fosse possível entender o contexto organizacional, foram realizadas entrevistas não 

estruturadas. A utilização dos dois tipos de estratégias é viável pois que “é um principio 

fundamental da pesquisa encarar as pesquisas qualitativa e quantitativa como 

complementares, ao invés de mutuamente concorrentes” (MALHOTRA, 2001:155)  
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Quanto ao meio de investigação, foi utilizada a pesquisa de campo através do método 

de survey que, de acordo com Malhotra (2001), é um método de obtenção de informações, 

baseado em questionário estruturado fornecido a uma amostra de uma população e destinado 

a provocar informações específicas dos entrevistados. Segundo o mesmo autor, o método 

survey apresenta diversas vantagens. 

Em primeiro lugar, sua aplicação é simples. Em segundo lugar, os dados 
obtidos são confiáveis porque as respostas são limitadas às alternativas 
mencionadas. O uso de perguntas fixa e reduz a variabilidade dos 
resultados que pode ser causada pelas diferenças entre os entrevistadores 
(MALHOTRA, 2001:179). 
 

O questionário utilizado como instrumento básico de coleta de dados está composto de 

uma parte fechada, estruturada, e outra aberta, o que possibilita respostas livres. Este 

questionário será melhor detalhado em seção posterior (seção 4.32) e também se encontra no 

apêndice A. 

 

 

4.2  Delimitação da pesquisa: população, censo/ amostra 

 

4.2.1  População 

 

A população investigada foi a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em quatro das 

suas unidades operacionais, ou seja, seus órgãos de execução. 

Participaram da pesquisa dois Batalhões de Área e dois Batalhões Especiais 

subordinados ao Comando Policial da Região Metropolitana (CPRM). Além desses, também 
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foi envolvido na pesquisa um terceiro Batalhão de Área igualmente subordinado ao CPRM, 

para a realização de um pré-teste. 

A escolha dos batalhões pesquisados ficou a critério do Comandante Geral da Polícia 

Militar, atendendo a questões de representatividade e interesses da instituição. 

Os Batalhões pesquisados foram: 

• Batalhões de área: O Batalhão Duarte Coelho (1o. BPM), e o Batalhão 17 de 

Agosto (11o. BPM). 

• Batalhões e Companhias Especiais: O Batalhão Matias de Albuquerque ou 

Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e o Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha – 

BPRp 

• Pré-Teste: Batalhão Henrique Dias (6o. BPM) 

Abaixo segue tabela 1 (4) com o quantitativo total dos policiais efetivos disponíveis 

em cada batalhão, estratificado entre oficiais e praças. 

 

Tabela 1 (4) - Efetivos disponíveis nos batalhões pesquisados 

BATALHÃO RM OFICIAIS PRAÇAS 
1O. BPM 22 388 
11o. BPM 24 534 
BPRP 28 450 
BPCHOQUE 24 287 
TOTAL 98 1659 
6O. BPM (Pré-Teste) 30 773 

 

A população de efetivos disponíveis, a partir da qual se selecionou a amostra, foi 

fornecida pela PMPE, em 15 de agosto de 2003. 

Na listagem, que continha a população dos efetivos disponíveis em cada batalhão, 

foram excluídos os policiais que estavam de licença, em cursos, transferidos ou afastados 

(mesmo temporariamente) por motivos diversos. 
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4.2.2  Censo/amostra 

 
Nesta pesquisa, trabalhou-se tanto com o censo quanto com a amostragem aleatória. 

Censo em relação aos oficiais e amostragem aleatória em relação aos praças. 

Para o cálculo da amostra, trabalhou-se com a margem de erro estimado de 5%, para 

mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%. 

Para calcular a amostra, com população finita de 1.659 praças, utilizou-se a seguinte 

fórmula:  

n =                noN 

                           no + (N-1) (LEVINE, BERENSON e STEPHAN,1998:304) 

n = Tamanho da amostra a ser calculada 

no = Tamanho da amostra infinita (384) 

N = Tamanho da população finita (2439) 

Por existir um dinamismo muito grande no quantitativo dos batalhões (transferências, 

licenças, viagens, etc), foi acrescida uma margem de segurança de 22,44% no tamanho 

mínimo da amostra  aleatória de praças, que foi estratificada por batalhão e por postos 

(subtenente, sargento, cabo e soldado). 

A tabela 2 (4) abaixo representa a distribuição do quantitativo de oficiais (censo), da 

amostra de praças e da margem de segurança de 22,44%, feita em relação a esta amostra. 

 

Tabela 2 (4) - Distribuição de oficiais (censo) e de praças (amostra) por batalhão 

BATALHÃO RM OFICIAIS PRAÇAS PRAÇAS 
(+22,44%) 

1O. BPM 22 73 89 
11o. BPM 24 100 122 
BPRP 28 85 104 
BPCHOQUE 24 54 67 
TOTAL 98 312 382 

A tabela 3 (4) que se segue representa o quantitativo da amostra de praças (+22,44%), 

estratificada por batalhão e por posto. 
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Tabela 3 (4) - Distribuição estratificada de praças por postos e batalhão 

BATALHÃO 
RM SUBTENENTE SARGENTO CABO SOLDADO TOTAL 

1O. BPM 1 3 6 79 89 
11o. BPM 0 7 11 104 122 
BPRP 0 12 9 83 104 
BPCHOQUE 1 8 4 54 67 
TOTAL 2 30 30 320 382 

 

A tabela 4 (4) abaixo representa o total dos questionários aplicados em relação ao 

quantitativo de oficiais por batalhão (censo). Todos os questionários aplicados foram 

considerados válidos. 

 

Tabela 4 (4) - Quantitativo final da aplicação dos questionários para oficiais por batalhão 

BATALHÃO 
RM OFICIAIS (CENSO) QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS 
1O. BPM 22 22 
11o. BPM 24 19 
BPRP 28 27 
BPCHOQUE 24 20 
TOTAL 98 88 

 

A tabela 5 (4) apresentada a seguir representa o total dos questionários aplicados e 

daqueles considerados válidos em relação à amostra selecionada de praças por batalhão e da 

margem de segurança de 22,44%, feita em relação a esta amostra. 

 

Tabela 5 (4) - Quantitativo final da aplicação dos questionários para praças por batalhão 

(continua) 
BATALHÃO 

RM AMOSTRA AMOSTRA
(+22,44%) 

QUESTIONÁRIOS 
APLICADOS 

QUESTIONÁRIOS
VÁLIDOS 

1O. BPM 73 89 81 70 
 

Tabela 5 (4) - Quantitativo final da aplicação dos questionários para praças por batalhão 

(conclusão) 
11o. BPM 100 122 108 99 
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BPRP 85 104 85 72 
BPCHOQUE 54 67 52 49 
TOTAL 312 382 326 290 

 

Foram considerados não válidos (não considerados no banco de dados) questionários 

totalmente em branco, totalmente rasurados, ou questionários cuja parte das perguntas 

fechadas (estruturadas) com escalas tipo Likert, contivessem uma das duas colunas não 

preenchidas, ou número de itens rasurados ou em branco que comprometessem a análise. 

A tabela 6 (4) abaixo mostra o quantitativo final dos questionários aplicados e válidos 

tanto para oficiais quanto para praças 

 

Tabela 6 (4) - Quantitativo final da aplicação dos questionários para oficiais e praças 

QUESTIONÁRIOS OFICIAIS 
(censo) 

PRAÇAS 
Amostra (+22,4%) TOTAL 

QUANT. INICIAL 98 382 480 
APLICADOS 88 326 414 
VÁLIDOS 88 290 378 

 

 

4.3  Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi feita através de questionário, entrevistas e análise documental. 

O questionário foi utilizado como instrumento básico da coleta de dados, uma vez que 

é uma técnica estruturada, que pode ser aplicada simultaneamente a um grande número de 

pessoas, garantindo a comparabilidade dos dados, a velocidade, a precisão do registro e a 

facilidade no processamento dos dados (MALHOTRA,2001). 
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As entrevistas e a análise documental foram utilizadas com o objetivo de melhor 

compreender o contexto da organização em estudo, seus aspectos formais e legais e os 

aspectos informais que marcam as relações do dia a dia. 

 

 

4.3.1  Entrevistas 

 

Quanto às entrevistas, no decorrer de todo o trabalho, aconteceram vários encontros 

com o Comandante Geral da Polícia para se prestarem esclarecimentos acerca da pesquisa e 

conhecer mais sobre a dinâmica, características e aspectos institucionais formais e informais 

da PMPE. Foram também realizadas entrevistas no departamento de pessoal, através das quais 

foram repassados para a pesquisadora aspectos e questões constitucionais relacionados à PM, 

tendo acontecido, inclusive, diversas entrevistas com uma psicóloga da instituição 

Foram também realizadas entrevistas com os comandantes dos batalhões envolvidos 

na pesquisa, com o objetivo de fornecer informações a esses comandantes acerca do estudo 

que estava sendo feito e conhecer melhor a realidade de cada batalhão. 

Entrevistas outras ocorreram com oficiais e policiais de diversas áreas, tais como 

Comando Policial da Região Metropolitana e 5ª. Seção da PMPE, com  o objetivo de se 

fornecerem informações sobre a pesquisa, articularem-se ações e levantarem-se dados para 

complementar a compreensão da pesquisadora acerca do estudo em questão. 

Além dessas entrevistas, houve diversas outras de caráter informal, com vários 

policiais (oficiais e praças) sobre questões referentes ao tema pesquisado, à realidade e ao 

cotidiano do policial e da instituição. 

As entrevistas tiveram durações variadas. 
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4.3.2  Questionário 

 

Por ser uma pesquisa exploratória, a elaboração do questionário incluiu variáveis dos 

diversos modelos existentes e descritos na fundamentação teórica, além de variáveis 

levantadas a partir da análise de outras pesquisas realizadas na instituição e das entrevistas 

realizadas com policiais até aquele momento. 

O questionário está constituído por um conjunto perguntas abertas e fechadas (vide 

Apêndice A). 

As perguntas abertas (não-estruturadas) têm por objetivo permitir ao respondente 

expressar suas opiniões livremente. Uma parte das perguntas fechadas (estruturadas) 

especifica o conjunto de 118 itens cujas respostas atendem a duas perguntas: (a) qual a 

importância de cada um dos indicadores listados para o respondente e (b) qual o nível de 

satisfação em relação ao atendimento de cada indicador no ambiente de trabalho. 

 Cada indicador possui duas escalas tipo Likert, ambas de 5 pontos: uma que vai de 1– 

nada importante a 5– extremamente importante e outra vai de muito insatisfeito a muito 

satisfeito (escala de sorrisos):  

-  Escala Importância: 1– Nada Importante; 2– Pouco Importante; 3– Razoavelmente 

Importante; 4– Muito Importante; 5– Extremamente Importante. 

-  Escala Satisfação (situação da PMPE): neste parágrafo, foi substituido o desenho da 

escala de sorrisos, em que os rostos mais felizes indicam avaliações cada vez mais favoráveis, 

pelos valores numéricos equivalentes: 1– Muito Insatisfeito(a); 2– Insatisfeito(a); 3– 

Indiferente; 4– Satisfeito(a); 5– Muito Satisfeito(a). 



 88

Além dessas questões em escala likert, o questionário possui questões estruturadas de 

múltipla escolha ou escalonadas. 

 

 

4.3.3  Estratégia de coleta de dados 

 

A estratégia de coleta de dados envolveu três etapas: 

A primeira, referiu-se a estudos documentais e entrevistas efetuadas na polícia militar 

que contribuíram para fundamentar a escolha de algumas variáveis que deram suporte à 

construção do questionário utilizado nesta pesquisa. Os estudos documentais e as entrevistas 

continuaram durante todas as outras etapas dos trabalhos e também forneceram subsídios que 

contribuíram para a elaboração do capítulo 3 (Polícia Militar de Pernambuco) e para a análise 

e a compreensão dos dados levantados.  

No segundo momento, aconteceu a realização de um pré-teste para avaliar as possíveis 

falhas do questionário, como, por exemplo, questões mal formuladas, dúvidas geradas por não 

entendimento de algum aspecto do questionário e a não inclusão de alguma variável 

significativa para a população investigada. O pré-teste foi realizado com 14 respondentes do 

6o. BPM.  

Realizadas as devidas alterações no questionário para que ele fosse formatado numa 

versão final, teve início a terceira etapa, a aplicação dos questionários aos policiais 

participantes da pesquisa. Tal etapa aconteceu em diversos momentos, em locais pré-

determinados e da conveniência da polícia militar. Devido ao grande número de respondentes, 

a aplicação dos questionários foi realizada em grupos, de acordo com a disponibilidade da 

polícia em dispensar seus efetivos para este fim. 



 89

 No início de cada aplicação, era lida uma carta do comandante geral da polícia 

direcionada a todos os participantes. A carta, lida por um representante do comando geral, 

apresentava a mestranda, reforçava o interesse e apoio institucional ao trabalho de pesquisa 

que estava sendo realizado, esclarecia pontos relevantes e solicitava a participação e o 

envolvimento comprometido de todos. Após este primeiro momento, a mestranda fazia a 

apresentação ao grupo da sua pessoa e da pesquisa em que estava envolvida, agradecia a 

presença de todos, comprometia–se com o sigilo e confidencialidade das informações 

(respostas aos questionários) e se disponibilizava para dirimir qualquer dúvida ou prestar 

algum esclarecimento acerca da pesquisa. Com todas as questões esclarecidas, eram 

distribuídos os questionários, fornecidas as informações complementares e tiradas as dúvidas 

sobre o preenchimento do mesmo. O tempo para resposta foi livre. No transcorrer da 

aplicação, a qualquer momento, quem tivesse alguma dúvida levantava a mão e a mestranda 

se dirigia ao mesmo para esclarecimento. Ao término, os questionários eram colocados pelos 

próprios respondentes em um envelope que, no final, era lacrado. 
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5  Apresentação, análise e interpretação dos dados 

 

Neste capítulo, serão apresentados e analisados os dados coletados.  

No primeiro momento, são apresentados os procedimentos estatísticos utilizados na 

análise dos dados.  

 Em seguida, são apresentados os dados que respondem às perguntas de pesquisa, 

atendendo, assim, ao objetivo geral da pesquisa e também aos objetivos específicos.  

Na seqüência, são descritos e analisados dados referentes às variáveis sócio-

demográficas e institucionais e, por último, são realizados alguns cruzamentos (crosstabs) que 

têm por objetivo responder a algumas perguntas que possibilitem uma melhor compreensão 

acerca da população estudada e sua relação com o trabalho e com a Instituição Policial 

Militar. 

 

 

5.1  Procedimentos estatísticos 

 

Esta é uma pesquisa exploratória que procurou investigar, identificar e destacar as 

dimensões mais significativas, na opinião dos respondentes, quanto à determinação do que é 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e também identificar até que ponto eles percebem 

esses aspectos como atendidos no ambiente de trabalho. Com este fim, foram utilizados os 

procedimentos estatísticos descritos a seguir. 
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O processo utilizado para a análise e interpretação dos dados foi a Análise de Clusters, 

também chamada Análise de Conglomerados.  

O método cluster oferece possibilidades de não apenas fazer mensurações 
acerca das variáveis chaves, mas também para definir Qualidade de Vida no 
Trabalho (DAVIS; CHERNS, 1975:88)2

 
Clustering program é uma ferramenta em potencial para a definição do 
problema na avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (DYER; 
HOFFENBERG, 1975:135)3

 

A Análise de Clusters é uma técnica que agrupa um conjunto de variáveis em diversos 

subconjuntos, segundo o grau de associação entre elas (correlação, distância euclidiana, etc).   

A Análise de Clusters não se propõe a  estabelecer relações de causa e efeito, mas sim 

examina relações de interdependência entre todo o conjunto de variáveis. 

O objetivo principal da análise de conglomerados é classificar objetos em 
grupos relativamente homogêneos, com base no conjunto de variáveis 
considerado. Os objetos em um grupo são relativamente semelhantes em 
termos dessas variáveis, e diferentes de objetos de outros grupos 
(MALHOTRA,1999:525) 
 

Foi utilizado o processo de aglomeração hierárquica, “que se caracteriza pelo 

estabelecimento de uma hierarquia, ou estrutura em forma de árvore” (MALHOTRA,2001: 

529), em que a medida de distância utilizada foi 1-Spearman R (métrica utilizada ou medida 

do grau de relacionamento ou associação entre variáveis); na escolha da métrica da análise do 

relacionamento das variáveis, foi utilizado o coeficiente de Sperman R, uma vez que os dados 

da pesquisa são ordinais. O método de amalgamação utilizado foi o método Ward, ou seja, 

“método de variância em que se deve minimizar o quadrado da distância euclidiana às média 

dos aglomerados” (MALHOTRA,2001: 531). Dos vários métodos de amalgamação este é o 

que sofre menos influência de “outliers”. De acordo com Malhotra (2001) dos métodos 

hierárquicos, o método de Ward tem-se revelado superior a muitos outros métodos. 

                                                 

2 Tradução, do original inglês, da autora da dissertação. 
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As 118 variáveis ligadas à importância dada a cada aspecto da qualidade de vida no 

trabalho foram agrupadas em 10 categorias por meio de Análise de Clusters, sendo cada uma 

das categorias consideradas como representando uma dimensão conceitual da QVT. 

Desta maneira, foi possível, então, responder à PRIMEIRA PERGUNTA DE PESQUISA, e 

DEFINIR O CONSTRUTO QVT (as dimensões e as variáveis que compõem cada dimensão) para a 

população investigada. 

Além disso, cada uma das 10 dimensões conceituais teve a sua IMPORTÂNCIA aferida 

pela média aritmética do valor das variáveis que compõem a categoria em questão.  

Para responder à SEGUNDA PERGUNTA, que se refere à definição do NÍVEL DE 

SATISFAÇÃO (até que ponto os respondentes percebem esses aspectos como atendidos no 

ambiente de trabalho) do construto QVT, realizou-se o seguinte procedimento: foram 

agrupadas as 118 variáveis ligadas à satisfação com a qualidade de vida no trabalho (todas 

perfeitamente análogas às variáveis de importância), exatamente nas mesmas categorias que 

as variáveis de importância, e foram criados 10 indicadores de satisfação com a QVT, através 

do cálculo da média aritmética simples das variáveis que compõem cada um desses 10 novos 

clusters. 

Foi também criado um INDICADOR GERAL DE SATISFAÇÃO por meio de uma média 

aritmética ponderada dos 10 indicadores de satisfação com a QVT, com o peso de cada 

indicador dado pelo valor da importância da categoria análoga. Isto permitiu uma avaliação 

geral da satisfação dos respondentes quanto ao construto QVT. 

No que diz respeito à decisão acerca do número de clusters adotado, foram realizados 

experimentos estatísticos e verificou-se que soluções com menos de dez clusters resultavam 

                                                                                                                                                         

3 Tradução, do original inglês, da autora da dissertação. 
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em alguns deles com mais de trinta variáveis, gerando dificuldade na sua identificação. 

Entretanto, passando para uma solução com mais de dez clusters, começaram a surgir outros 

com duas ou apenas uma variável. Como não tem sentido lidar com um conglomerado de 

apenas uma variável, optou-se pela solução de dez clusters. 

Foram também utilizadas medidas descritivas, trabalhando-se com tabelas e gráficos. 

 

 

5.2  Respostas às perguntas de pesquisa 

 
5.2.1  1ª Pergunta 

 

QUAL A DEFINIÇÃO DO CONSTRUTO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA PERCEPÇÃO DOS 

POLICIAIS MILITARES DE QUATRO BATALHÕES DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO, NA 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE: 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (1ºBPM), 11O 

BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (11O BPM), BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE(BPCHOQUE) 

E BATALHÃO DE POLÍCIA DE RÁDIO PATRULHA (BPRP)? 

 
 
5.2.1.1  Dimensões e variáveis  

 

O construto de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) para a população estudada pode 

ser definido a partir de dez dimensões compostas pelas seguintes variáveis: 

1ª. DIMENSÃO.  

Possibilidade de dar opiniões em assuntos que dizem respeito à execução do trabalho 

que será realizado; Informações relativas à minha função para que eu possa manter-me 
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atualizado; Saber com clareza o que é exigido de você profissionalmente; Clareza na 

orientação quanto à forma de execução dos trabalhos; Aproveitamento das habilidades e 

conhecimentos pessoais nas funções a serem desempenhadas; Disponibilidade de curso de 

informática; Autonomia para tomar decisões no trabalho; Cooperação entre colegas de 

trabalho; Liberdade de expressar idéias; Divulgação dentro da organização dos trabalhos 

realizados pelos policiais; Bom relacionamento e diálogo entre os diversos grupos de trabalho 

da PMPE; Adequação do perfil pessoal com as atividades realizadas no dia a dia; Palestras 

preventivas sobre lesões e acidentes ocorridos no trabalho; Trabalho em parceria com a 

sociedade; Cursos de Capacitação em gestão; Auxílio farmácia; Benefícios em datas especiais 

(casamento, nascimento filhos); Incentivo à prática de esportes; Poder se expressar como 

indivíduo; Possibilidade de implementar novas idéias; Acesso à utilização de computadores e 

Internet; Convênios com desconto para cursos de pós-graduação; Interação entre batalhões; 

Ampliação de frota de veículos; Cursos profissionalizantes; Acesso a curso preparatório para 

vestibular; Disponibilidade de cursos de 2º. Grau; Plano de assistência odontológica 

2ª. DIMENSÃO.  

Ter metas claras; Clareza na comunicação entre policiais de patentes diferentes; 

Comunicação interna eficaz; Espaço físico de trabalho adequado para ambos os sexos; Ter 

opiniões consideradas pelos superiores; Indicadores de produtividade; Trabalho de 

responsabilidade social prestado pela corporação à comunidade; Possibilidade de exercer 

trabalhos diversificados; Fazer parte de um grupo de trabalho; Espaço físico confortável; 

Refeitório no local de trabalho; Igualdade de direitos e deveres dos policiais e demais 

servidores públicos; POGV – Policiamento Ostensivo de Guarda Voluntário (enquanto 

remuneração); Troca periódica dos uniformes. 

3ª. DIMENSÃO.  
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Respeito por parte dos superiores; Direito de “defesa” ao ser punido; Possibilidade de 

programar a vida quanto aos horários de trabalho e de folga; Respeito aos horários de folga; 

Boa convivência entre subordinados e superiores; Programas de apoio à moradia; Diálogo 

com a chefia para discutir problemas e soluções; Educação gratuita para os filhos; Núcleo de 

apoio à saúde dos oficiais; Material / equipamentos de trabalho suficientes; Reconhecimento 

do superior pelo trabalho realizado; Bom relacionamento com a chefia; Equilíbrio entre 

trabalho e lazer (outros aspectos da vida); Inexistência de preconceitos no ambiente de 

trabalho, tais como: nível educacional, social, raça, sexo e religião; Disponibilidade de 

tratamento psicológico; Sistema justo de recompensa e punição; Humanização do 

regulamento disciplinar da PMPE; Facilidade de comunicação com comando geral; Igualdade 

de direito e deveres entre policiais e demais militares federais, Confiança no chefe. 

4ª. DIMENSÃO.  

Plano de assistência funeral; Clube de lazer; Atividade de alongamento / relaxamento 

muscular; Promoção de Torneios Esportivos; Creche; Cartão afinidades PMPE para aquisição 

de produtos e serviços com descontos; Disponibilidade de curso de inglês; Serviço de 

orientação financeira; Visitas periódicas do Comando Geral aos Batalhões. 

5ª. DIMENSÃO.  

Realização profissional; Equipamento adequado ao trabalho de rua; Disponibilidade 

de equipamento de proteção; Ser respeitado como ser humano; Cursos e treinamentos de 

aperfeiçoamento profissional; Remuneração pelas horas extras trabalhadas; Convênios com 

desconto para a educação dos filhos; Bom relacionamento com os colegas de trabalho; 

Oportunidade que tenho para crescer como ser humano na realização do meu trabalho; 

Assistência médica; Estabilidade no emprego; Equipamentos adequados de trabalho; Ética no 

ambiente profissional; Respeito e prestígio da PMPE na sociedade; Gostar do trabalho que 

realiza; Reconhecimento da sociedade pelo trabalho realizado, Equipamentos de trabalho 
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modernos; Serviço de orientação jurídica; Convênio para cursos universitários; Salário 

compatível com a função exercida; Oportunidade de crescimento na carreira; Apoio dos 

superiores no desenvolvimento; Vale transporte ou identidade funcional como passe livre nos 

meios de transporte; Ter profissionais das áreas de medicina e psicologia atuando junto aos 

batalhões, mais próximos do dia-a-dia do trabalho dos policiais; Bom ambiente de trabalho; 

Seguro de vida; Salário compatível com o de  profissionais com cargo idêntico ao seu; 

Remuneração especifica por critério de periculosidade operacional 

6ª. DIMENSÃO.  

Ausência de abuso de autoridade por parte dos superiores; Inexistência de coação ou 

perseguição no trabalho; Respeito que a população tem pelo Policial 

7ª. DIMENSÃO.  

Colônia de férias para filhos de policiais; Promoção de Shows, exposições, peças 

teatrais em geral, a preços promocionais; Acesso a pacotes turísticos com desconto; Ramal 

confidencial para reclamações 

8ª. DIMENSÃO.  

Não haver trocas constantes de comando; Curso superior e outras iniciativas de auto-

desenvolvimento deveriam interferir nos critérios de promoção. 

9ª. DIMENSÃO.  

Iluminação adequada no ambiente de trabalho; Ventilação adequada no ambiente de 

trabalho; Interação entre unidades que não sejam batalhões da instituição; Desafios no 

trabalho; Caixa de sugestões; Acesso facilitado a empréstimos. 

10ª. DIMENSÃO.  

Promoção de Shows, exposições, peças teatrais realizadas pelos policiais; Coletiva de 

arte da PMPE; POGV-  Policiamento Ostensivo de Guarda Voluntáro(Como opção de 

trabalho extra). 



 97

 

Abaixo está apresentado um dendograma ou também chamado de gráfico de árvore. 

Este gráfico ilustra como os clusters são combinados em cada etapa do procedimento até que 

todos eles estejam contidos em apenas um único cluster (Hair; Anderson; Tatham; Black, 

1998). Através deste gráfico é possível visualizar todas as variáveis e ilustrar o corte dado 

com a escolha da solução de dez clusters. 
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Figura 1 (5) - Gráfico da Cluster analysis dos conceitos: dendograma; distância (1-Spearman R); 
amalgamação de Ward 

 

 

5.2.1.2  Nomeação das dimensões  

 

A mestranda tem consciência de que a nomeação das dimensões é um trabalho de 

interpretação sujeito a questionamentos. Visando evitar grandes equívocos, a interpretação e 
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nomeação dos clusters (dimensões) foram discutidas com mais dois psicólogos, um 

administrador e um estatístico, todos acostumados a lidar com análise e interpretação de 

dados. Dois deles, um psicólogo e o estatístico, utilizam análise de cluster no seu cotidiano. 

Na análise, interpretação e nomeação dos clusters (dimensões), levou-se em 

consideração: (a) a distância de cada variável em relação ao centro do cluster (quanto menor 

esta distância, maior a pertinência ao cluster), (b) a distancia média para cada cluster 

(distâncias médias menores indicam um cluster onde as variáveis estão mais próximas entre 

si, ou seja, os grupos estão mais claramente definidos) e (c) o desvio padrão de cada cluster 

(desvios menores indicam clusters em que as variáveis constituintes apresentam maior 

homogeneidade em termos de suas distâncias em relação ao centro do cluster ou seja, as 

variáveis têm todas as chances mais ou menos iguais de fazerem parte do cluster). 

Levando esses aspectos em consideração e tomando como base as teorias de referencia 

sobre QVT citadas no capítulo fundamentação teórica, procurou-se identificar qual o 

conteúdo subjacente a cada conjunto de itens manifestos em cada cluster. Feito isso, optou-se 

por escolher um nome que simbolizasse cada dimensão e remetesse ao conjunto de variáveis 

que ela contém. Foram também analisados os comentários livres realizados pelos 

respondentes nos seus questionários. Alguns desses comentários foram transcritos para esta 

dissertação com o objetivo de ilustrar algumas dimensões encontradas. 

1ª. Dimensão: DECISÃO 

Foram identificadas, nessa primeira dimensão, variáveis que abordam a questão da 

comunicação e do saber (conhecimento) voltados para o desempenho e desenvolvimento 

profissional associados à participação e à possibilidade de tomada de decisão, estas 

entendidas na perspectiva de o individuo ser sujeito da ação, partícipe da construção do 

trabalho. O termo “decisão” foi escolhido para nomear esta dimensão, uma vez que a 
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comunicação, o conhecimento e a participação são aspectos que fazem parte dos processos 

decisórios (Motta; Vasconcelos, 2004). 

2ª. Dimensão: VALORIZAÇÃO 

Essa dimensão foi nomeada de valorização por envolver variáveis que dizem respeito 

à valorização do cargo, da profissão, do trabalho. Não se trata aqui da valorização do 

indivíduo, mas sim da valorização do papel profissional exercido por ele; valorização 

ascendente, entre pares, seja ela da própria instituição ou da comunidade. 

Abaixo, seguem alguns relatos, escritos nos questionários, que ilustram tal dimensão: 

Não existe uma valorização do trabalho operacional. 
 
Amo minha profissão. Porém, algumas pessoas, principalmente externas, 
não dão o real valor ao Policial militar. 
 
Não há valorização ou reconhecimento de nosso trabalho interna ou 
externamente. 
 
Quando o estado e a sociedade entenderem o valor do meu trabalho, ser 
policial será a melhor profissão do mundo. 
 
Sinto que sou importante naquilo que executo e procuro dar o máximo que 
posso em benefício da instituição para a qual trabalho. 
 
Gostaria, sinceramente, que os resultados de tal pesquisa fossem veiculados 
em meio de comunicação de massa, para que a sociedade saiba o que 
passamos e passe a valorizar os bons policiais, a despeito da opressão 
estatal. 
 
Porque não somos valorizados como deveríamos ser, pelos nossos 
superiores, sociedade e governante. 
 
Gostaria muito de ser valorizado dentro da Instituição como profissional. 

 

Esses relatos ilustram e explicitam o desejo de valoração profissional na população 

investigada. 

3ª. Dimensão: INTERNALIZAÇÃO 

O conteúdo subjacente ao conjunto de variáveis dessa dimensão foi identificado como 

remetendo ao relacionamento entre a corporação, o policial e a família do policial.  
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O termo internalização é utilizado neste contexto para traduzir o processo em que o 

policial internaliza a corporação como extensão da família e do processo de acolhimento e 

incorporação por parte da instituição, do policial e sua família. A Instituição assume o papel 

de prover, na própria instituição, por exemplo, a educação para os filhos dos policiais (creche 

e colégio militar), saúde (hospital da polícia militar) etc. Esta dimensão aborda toda uma 

dinâmica própria de relações entre a instituição, o policial e a família. 

Alguns relatos ilustram esta dimensão: 

Seria bom se os resultados desta pesquisa tivesse efeito para a melhoria da 
minha corporação. 
 
Eu queria que o Comando desse maiores condições de estudo aos filhos de 
PM para estudar no colégio da PM. OBS: os que moram no interior. 
 
A PM que dá assistência à minha família. 
 
Amo e devo muito à minha PM. 
  
Meu pai era Policial, meus irmãos são policiais, gosto de ser Policial. 
 
Condições para se exercer minha função (alojamento, refeição, fardamento, 
reconhecimento, salário). 
 
Amo a corporação, porém, não sou correspondido. 
 

Estes relatos exprimem a relação com a instituição, mostrando a expectativa que existe 

em relação a este papel de provedora assumido pela corporação. 

4ª. Dimensão: BENEFÍCIOS 

Esta dimensão foi chamada de “benefícios” por envolver variáveis que dizem respeito 

a benefícios assistenciais e recreativos. 

5ª. Dimensão: EMPREGO 

Essa dimensão foi chamada de “emprego” porque reúne um conjunto de variáveis que 

tratam das necessidades essenciais que um trabalho, enquanto emprego, precisa ter para a 

satisfação profissional. 
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Gostaria de ter um salário mais digno pelo trabalho que fazemos pela 
sociedade, mais respeito por parte dos nossos superiores, melhoria no 
atendimento hospitalar, plano de cargos.... 

 

6ª. Dimensão: RESPEITO 

Esta dimensão envolve variáveis que abordam a questão do respeito do policial em sua 

autoridade, seja dentro do ambiente organizacional ou fora da organização (sociedade). Por 

isso tal dimensão recebeu a denominação de respeito 

Alguns relatos ilustram bem essa dimensão: 

Era bom que um dia acabasse com o militarismo da Polícia Militar, porque 
para os oficiais nós não prestamos. Só eles podem tudo e nós não podemos 
nada, existe muito abuso de autoridade por parte deles, eles não vêem o 
lado humano. Peço a Deus que isso um dia venha a acontecer. Temos que 
ser tratados como gente e não como bicho. 
  
Vivemos numa instituição que os direitos, os certos e os sabedores das 
verdades são os oficiais. Devemos mudar esse quadro, queremos ser 
tratados como profissionais e não sermos humilhados.... 
 
Muitas das vezes somos tratados com desrespeito pelos nossos superiores. 
 
Não somos respeitados como profissionais em todos os itens. 
 
Apesar de tudo, é gratificante fazer o bem, retirar das ruas elementos 
criminosos, ser respeitado e obedecido. 
 
Não existe um respeito devido para com a profissão até no âmbito interno. 
 
Me sinto muito humilhado por parte dos que comandam este batalhão. 

 

Esses relatos expressam claramente uma grande insatisfação em relação a essa 

dimensão. 

7ª. Dimensão: BEM-ESTAR 

A sétima dimensão envolve variáveis que estão ligadas ao bem-estar mental 

(promoção de shows, exposições teatrais em geral a preços promocionais, acesso a pacotes 

turísticos com desconto, colônia de férias). O canal confidencial para reclamações, pode 

servir, dentro de uma instituição rígida, baseada na disciplina e hierarquia, como um meio 

para o ‘desabafo’ e catarse. 
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Alguns comentários realizados pelos respondentes ilustram bem esta situação: 

Nunca houve políticas de bem-estar dentro da instituição para o bem-estar 
policial. 
 
Fico satisfeito pela pesquisa, por ter o direito de me expressar, porque 
quando falamos a verdade somos perseguidos. Nós vivemos num país 
democrático, onde temos direito de nos expressarmos, em dizermos o que 
sentimos. Mas neste sistema militarista, quando falamos, querem cortar a 
nossa cabeça. 
 
Muito obrigada pela oportunidade de desabafar nesta pesquisa, porém sei 
que não vai resolver. Estou há 16 anos e escuto sempre que vai mudar, mas 
não muda. 

 

8ª. Dimensão: PROMOÇÃO 

Esta dimensão diz respeito à legitimidade, à justiça nos critérios e processos de 

promoção. A questão essencial desta dimensão não foi entendida como tratando da legalidade, 

da aplicação das leis que se referem às promoções militares, mas sim da legitimidade dessas 

leis, da tradução e reconhecimento dos valores pessoais dos indivíduos nessas promoções. 

É possível visualizar a dimensão nos comentários transcritos abaixo: 

Primeiro procuro a melhora profissional, pessoal e financeira. A polícia não 
respeita as aptidões nem aproveita as habilidades do seu pessoal. Onde eu 
encontrar estes ideais, se Deus permitir e me esforço para isso, infelizmente, 
ela perderá mais um bom profissional.Segundo: até como oficial, sempre 
tive dificuldades em continuar meus estudos, e isso me faz pensar: e a 
praça? A troca permanente de funções e escalas prejudica a qualificação 
profissional e retém o crescimento pessoal do homem. 
 
Aqui na PM, não tenho oportunidade de crescer dentro da minha profissão, 
falta oportunidade para tudo e todos. 
 
Já se passaram 10 anos e só tive a oportunidade de fazer um concurso. 
 
As formas de promoções são muito arcaicas ou quase inexistentes. 

 

9ª. Dimensão: INTEGRAÇÃO 

Esse cluster foi entendido como se tratando do desejo de melhoria profissional através 

de condições facilitadoras de integração entre unidades que não seja batalhões.  

10ª. Dimensão: EXPRESSÃO 
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Essa dimensão trata da oportunidade de expressão artística que, numa perspectiva 

maior, diz respeito à possibilidade de expressão da individualidade e criatividade do 

individuo dentro de um contexto cultural. 

Abaixo, é apresentado o dendograma que mostra graficamente os resultados da 

aglomeração após a definição da solução de dez clusters. 
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Figura 2 (5) - Gráfico da Cluster analysis dos 10 conceitos: dendograma; distância (1-Spearman 
R); amalgamação de Ward 

 

 

5.2.1.3  Dimensões e teorias de base 

 

Neste item, procurou-se estabelecer relações dos resultados com os referenciais 

teóricos de base.  

Dentro da perspectiva da dimensão DECISÃO, é possível estabelecer relações com 

variáveis abordadas por alguns autores, como Walton, Nadler e Lawler,. Belanger, Wether e 

Davis e Lippit.  

Walton (1975), fala de variáveis como “autonomia” (liberdade e autonomia na 

programação e execução do trabalho), “informação e perspectiva”, abordando a necessidade 
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de o trabalhador ter informações significativas sobre todo o processo de trabalho. Nadler e 

Lawler, apud Oliveira (2001) abordam a participação dos funcionários nas decisões e também 

o enriquecimento de tarefas; Belanger, apud Oliveira (2001) trata nas dimensões ‘trabalho em 

si’ e ‘crescimento pessoal e profissional’, variáveis como grau de autonomia, envolvimento, 

treinamento; Wether e Davis (1983) abordam fatores organizacionais relacionados com o 

pleno entendimento da tarefa e autonomia. Objetivos claros de trabalho e envolvimento do 

individuo no processo de tomada de decisão são alguns fatores-chave para a QVT citados por 

Lippit (1978); Huse e Cummings, apud Nunes (1999), destacam a participação do trabalhador 

na solução de problemas, através do envolvimento do trabalhador em vários níveis de 

questões e decisões empresariais. 

Na dimensão VALORIZAÇÃO, podemos nos remeter a Westley, apud Nunes (1999), 

que na dimensão política aborda a questão da valorização do cargo. 

Nunes(1999), propõe a questão dos BENEFICIOS inserida na dimensão econômica de 

Westley. 

No que diz respeito à dimensão PROMOÇÃO, Walton (1975), aborda o aspecto da 

oportunidade para crescimento contínuo, ou seja, as oportunidades de carreira, as perspectivas 

que a organização oferece para o desenvolvimento profissional, na aplicação de novos 

conhecimentos, no desenvolvimento de suas potencialidades e na expansão de suas 

capacidades; Belanger, apud Oliveira (2001) aborda, na  dimensão ‘crescimento pessoal e 

profissional’, variáveis como possibilidade de ascensão profissional e desenvolvimento de 

potencialidades. 

Podemos estabelecer relação entre a dimensão INTEGRAÇÃO com o comentário de 

Walton (1975) ao se referir ao termo Comunidade, para expressar a variável que aborda o 

senso de comunidade nas organizações que se estenda além dos grupos de trabalho. 
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Embora tenham sido estabelecidas algumas relações entre as teorias de base que 

compõem a fundamentação teórica desta dissertação com as dimensões que formam o 

construto QVT para a população investigada, O QUE FOI VERIFICADO É QUE AS DIMENSÕES 

IDENTIFICADAS ASSUMIRAM SIGNIFICADOS MUITO PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA. 

(grifo da autora) 

O fato descrito acima não surpreende, pois o próprio Walton (1975) afirma que as 

categorias e os critérios propostos na sua teoria são resultados de observações pessoais do 

autor, experiências, valores e assunções acerca da natureza humana e que existem outras 

formas sistemáticas para deduzir, derivar critérios para a qualidade de vida no trabalho.  

O autor cita, por exemplo, algumas combinações de métodos empíricos – surveys, 

observações e entrevistas profundas – para identificar que aspectos da situação de trabalho 

afetam significativamente a qualidade das experiências humanas no desempenho dos papéis 

profissionais. Segundo Walton, indubitavelmente, estes métodos produziriam diferentes 

conjuntos de critérios para diferentes tipos de trabalhadores: “Um conjunto de critérios 

poderia, então ser construído” (WALTON, 1975: 101).  

E, ao falar da diversidade humana, reforça ainda Walton (1975) que diferentes culturas 

e estilos de vida são acompanhados por diferentes definições do que seja uma alta qualidade 

de vida no trabalho. 

 

 

5.2.1.4  Nível de importância de cada dimensão  

 

Para identificar o nível de importância de cada dimensão para os respondentes, foi 

utilizada a média das respostas para cada variável na escala likert de importância, em cada 
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dimensão. Escala Importância: 1– Nada Importante; 2– Pouco Importante; 3– Razoavelmente 

Importante; 4– Muito Importante; 5– Extremamente Importante. 

Todos as dimensões apresentaram média superior a três (razoavelmente importante). 

Isto significa que não há nenhuma dimensão considerada pouco ou nada importante. As seis 

primeiras dimensões mais importantes pontuam entre 4 (muito importante) e 5 (extremamente 

importante) e as quatro seguintes pontuam entre 3 (razoavelmente importante) e 4 (muito 

importante). 

 Foi utilizado o Teste de Wilcoxon, para checar a existência ou não de diferenças 

estatísticas (significativas para 5%), nas médias entre as dimensões no que diz respeito a 

importância. 

A tabela 7 (5) abaixo apresenta a importância de cada dimensão (média), o desvio 

padrão (DP), o número de respondentes (N), a menor (mín) e a maior (máx) avaliação para 

cada dimensão.  

 

 

Tabela 7 (5) - Estatística dos Clusters  - dimensões e suas importâncias 

Cluster Média DP N Mín. Máx. 
Emprego 4,65 0,37 316 2,4 5,0 
Internalização 4,57 0,50 347 1,5 5,0 
Decisão 4,36 0,49 325 2,4 5,0 
Valorização 4,21 0,50 359 1,8 5,0 
Respeito 4,18 0,89 372 1,0 5,0 
Benefícios 4,09 0,62 366 1,9 5,0 
Integração 3,90 0,64 354 1,3 5,0 
Bem-estar 3,83 0,88 375 1,0 5,0 
Promoção 3,79 0,98 373 1,0 5,0 
Expressão 3,45 0,93 366 1,0 5,0 
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O diagrama 3 (5), a seguir, mostra graficamente a importância atribuída pelos 

respondentes a cada dimensão e também o agrupamento das dimensões que não apresentam 

diferenças estatísticas entre si (significativas para 5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 (5) - Diagrama box & whiskers: importância das dimensões de QVT 
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Segundo a opinião dos respondentes, as Dimensões apresentam a seguinte ordem de 

importância: 

A Dimensão EMPREGO, que trata das necessidades essenciais que um trabalho 

enquanto emprego precisa ter para a satisfação pessoal, apresenta-se como a mais importante 

de todas, com média 4,65.  

A Dimensão INTERNALIZAÇÃO, que se refere à internalização da corporação como 

extensão da família e do processo de acolhimento e incorporação por parte da instituição, do 

Policial e sua família, aparece em segundo lugar, com média de 4,57. 
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 A Dimensão DECISÃO, que aborda a questão da comunicação e saber voltado para o 

desempenho e desenvolvimento profissional associada ao fato de o indivíduo ser sujeito da 

ação, partícipe da construção do trabalho, aparece em terceiro lugar, com média 4,36. 

A Dimensão VALORIZAÇÃO, que trata da valorização do cargo, do papel profissional, 

seja pelos superiores, pelos pares, pela própria instituição e também pela comunidade (média 

4,21), a Dimensão RESPEITO, que aborda o respeito do Policial na sua autoridade (média 4,18) 

e a Dimensão BENEFÍCIOS, que trata dos benefícios assistenciais e recreativos (4,09), não 

possuem diferenças estatísticas entre si (significativas para 5%), apresentando,todas, 

aproximadamente, a mesma importância para os respondentes, posicionando-se em quarto 

lugar. 

 Em seguida, está a Dimensão INTEGRAÇÃO, que aborda o desejo de melhoria 

profissional através de condições facilitadoras de integração entre unidades que não sejam 

batalhões (média 3,90), a Dimensão BEM-ESTAR, que envolve aspectos ligados ao Bem-estar 

físico e mental (3,83) e a Dimensão PROMOÇÃO, que trata da justiça, legitimidade nos 

critérios e processos de promoção (média 3,79). Essas três Dimensões não apresentaram, 

também, diferenças estatísticas entre si (significativas para 5%), demonstrando que possuem, 

aproximadamente, o mesmo nível de importância para os respondentes e se posicionando em 

quinto lugar. 

 Em sexto lugar, encontra-se a dimensão EXPRESSÃO, que diz respeito à possibilidade 

de se expressar artisticamente, com média 3,45. 

 

 

5.2.2 2ª Pergunta 
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O QUANTO ELES PERCEBEM ESSES ASPECTOS COMO SENDO ATENDIDOS NO SEU AMBIENTE DE 

TRABALHO? 

 

 

5.2.2.1  Dimensões e satisfação  

 

Nove dimensões apresentaram média entre 2,04 e 2,49 (mais próximas de insatisfeito) 

e apenas uma teve média próxima de 2,78 (mais próximo de indiferente). Isto significa que, 

na opinião dos respondentes, não há nenhuma dimensão percebida como atendida no 

ambiente de trabalho de modo satisfatório ou muito satisfatório. A maior parte das dimensões 

pontuou próximo de insatisfeito. Foi utilizado o Teste de Wilcoxon, para checar a existência 

ou não de diferenças estatísticas (significativas para 5%), nas médias entre as dimensões, no 

que diz respeito à satisfação. 

A tabela 8 (5) apresenta o nível de satisfação em relação a cada dimensão (média), o 

desvio padrão (DP), o número de respondentes (N), a menor (mín) e a maior (máx) avaliação 

para cada dimensão.  

 

 

Tabela 8 (5) - Estatística dos Clusters - dimensões e nível de satisfação  

Cluster Média DP N Mín. Máx. 
Integração 2,78 0,66 344 1,0 4,8 
Expressão 2,49 0,72 369 1,0 4,3 
Promoção 2,44 0,86 365 1,0 4,5 
Benefícios 2,39 0,63 363 1,0 4,7 
Valorização 2,34 0,68 348 1,0 4,5 
Decisão 2,33 0,62 307 1,0 4,7 
Emprego 2,18 0,61 299 1,0 4,6 
Respeito 2,11 0,83 360 1,0 4,7 
Internalização 2,08 0,69 335 1,0 4,3 
Bem-estar 2,04 0,80 373 1,0 4,8 
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O diagrama 4 (5) abaixo mostra graficamente a satisfação percebida pelos 

respondentes para cada dimensão e também o agrupamento das dimensões que não 

apresentam diferenças estatísticas entre si (significativas para 5%). 
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Figura 4 (5) - Diagrama box & whiskers: satisfação com as dimensões da QVT 

 

As Dimensões BEM-ESTAR (média 2,04), INTERNALIZAÇÃO (média 2,08), RESPEITO 

(média 2,11) e EMPREGO (média 2,18) não apresentaram diferenças estatísticas (significativa 

para 5%) em suas médias e foram as que apresentaram o maior índice de insatisfação.  

As Dimensões DECISÃO (média 2,33), VALORIZAÇÃO (média 2,34), BENEFÍCIOS 

(média 2,39), PROMOÇÃO (média 2,44) e EXPRESSÃO (média 2,49) também não apresentaram 

diferenças estatísticas (significativa para 5%) e constituem o grupo de Dimensões que 

apresentam o segundo maior índice de insatisfação 

A Dimensão INTEGRAÇÃO foi a que se apresentou mais próxima de “indiferente”, 

apresentando média 2,78. 



 111

 

 

5.2.2.2  Indicador geral de satisfação 

 

Foi também criado um INDICADOR GERAL DE SATISFAÇÃO por meio de uma média 

aritmética ponderada dos 10 indicadores de satisfação com a QVT, com o peso de cada 

indicador dado pelo valor da importância da categoria análoga. Isto permitiu um diagnóstico 

geral da satisfação dos respondentes quanto ao atendimento dessas dimensões no ambiente de 

trabalho. Este indicador apresentou média de 2,27, significando que, de forma geral, os 

policiais militares pesquisados apresentam índice de satisfação geral tendendo a insatisfeito 

em relação ao atendimento das dimensões no ambiente de trabalho. 

A seguir, observa-se a figura 5 (5) que representa o Indicador Geral de Satisfação. 
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Figura 5 (5) - Indicador Geral de Satisfação 
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5.2.3  Diferença entre o nível de importância e o nível de 
satisfação (GAP) 
 

Neste item foi elaborado um ranking das dimensões, ordenadas por importância e 

satisfação percebida.  

Feito isso, foi calculada a diferença entre o nível de importância e o nível de satisfação 

para cada dimensão (‘GAP’). Através do GAP, foram identificadas aquelas dimensões 

percebidas como mais importantes e que apresentam o maior nível de insatisfação, 

necessitando, portanto, de atenção especial. 

Em seguida, foram identificadas, em cada uma das dimensões que apresentaram os 

maiores GAPS (o critério utilizado foi um GAP maior que dois), as seis variáveis que também 

apresentaram os maiores GAPS. Com isso foi possível identificar, dentro dessas dimensões, as 

variáveis percebidas como mais importantes e que apresentam o maior nível de insatisfação. 

 

No caso das Dimensões DECISÃO e INTERNALIZAÇÃO, foram selecionadas sete 

variáveis em cada uma, uma vez que em ambas as Dimensões existem duas variáveis com 

mesmo GAP. Na dimensão RESPEITO, como ela é composta por três variáveis, utilizou-se o 

critério do GAP superior a dois. 

Abaixo segue tabela 9 (5) que mostra a importância, o nível de satisfação (média e 

ranking) e o GAP para cada dimensão. 

 

 

Tabela 9 (5) - Importância, satisfação e GAP para cada dimensão 

Dimensão Importância Satisfação GAP 
 Ranking Média Ranking Média  
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EMPREGO 1º. 4,65 3º. 2,18 2,47 
INTERNALIZAÇÃO 2º. 4,57 3º. 2,08 2,49 

DECISÃO 3º. 4,36 2º. 2,33 2,03 
Valorização 4º. 4,21 2º. 2,34 1,87 

RESPEITO 4º. 4,18 3º. 2,11 2,07 
Benefícios 4º. 4,09 2º. 2,39 1,70 
Integração 5º. 3,90 1º. 2,78 1,12 
Bem-estar 5º. 3,83 3º. 2,04 1,79 
Promoção 5º. 3,79 2º. 2,44 1,35 
Expressão 6º. 3,45 2º. 2,49 0,96 

 

 

A tabela 10 (5), a seguir, mostra as variáveis com maior GAP em cada uma das 

dimensões consideradas como mais importantes e com o menor nível de satisfação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10 (5) - Variáveis de maior GAP 
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Dimensão Variáveis/GAP 

Internalização 

Respeito aos horários de folga (2,99); Possibilidade de programar a vida 
quanto aos horários de trabalho e de folga (2,80); Educação gratuita para os 
filhos (2,77); Humanização do regulamento disciplinar da PMPE (2,74); 
Núcleo de apoio à saúde dos oficiais (2,74); Igualdade de direitos e deveres 
entre policiais e demais militares federais (2,67); Respeito por parte dos 
superiores (2,51). 

Emprego 
Remuneração pelas horas extras trabalhadas (3,22); Salário compatível com 
a função exercida (2,92); Oportunidade de crescimento na carreira (2,83); 
Assistência médica (2,81); Ser respeitado como ser humano (2,74); 
Remuneração especifica por critério de periculosidade operacional (2,71). 

Respeito Ausência de abuso de autoridade por parte dos superiores (2,28); 
Inexistência de coação ou perseguição no trabalho (2,04). 

Decisão 

Cursos profissionalizantes (2,49); Disponibilidade de curso de informática 
(2,46); Refeições subsidiadas (2,41); Acesso a curso preparatório para 
vestibular (2,41); Palestras preventivas sobre lesões e acidentes ocorridos no 
trabalho (2,24); Convênios com desconto para cursos de pós-graduação 
(2,22); Liberdade de expressar idéias (2,21) 

Como resposta a organização, recomenda-se que programas que busquem melhoria de 

QVT, iniciem sua atuação envolvendo essas variáveis de maior GAP. 
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6  Perfil dos participantes da pesquisa: variáveis 
sócio-demográficas e institucionais. 
 

6.1  Posto ou graduação  

 
Nesta pesquisa, trabalhou-se tanto com censo (oficiais) quanto com amostragem 

aleatória (praças). Dos respondentes, 76,7% são praças e 23,3%, oficiais. 

 

Tabela 11 (6) – Posto ou graduação 

290 76,5 76,7 76,7
88 23,2 23,3 100,0

378 99,7 100,0
1 ,3

379 100,0

1  praça
4  oficial
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

23,3%

76,7%

Oficial

Praça

 
Figura 6 (6) - Gráfico: Posto ou graduação 

 

 

 

6.1.1  Posto ou graduação (distribuição dos praças) 
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A seleção da amostra de praças foi estratificada por posto. Dos respondentes praças, 

61,4 % são soldados, 6,3% são cabos e 8,5% são sargentos. Dois respondentes praças (0,5%) 

não identificaram o seu posto. 

 

Tabela 12 (6) – Distribuição dos praças 

232 61,2 61,4 61,4
24 6,3 6,3 67,7
32 8,4 8,5 76,2
88 23,2 23,3 99,5
2 ,5 ,5 100,0

378 99,7 100,0
1 ,3

379 100,0

1  soldado
2  cabo
3  sargento
4  oficial
5  praça n identificado
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

0,5%

23,3%

8,5%

6,3%

61,4%

Praça n identif icado

Oficial

Sargento

Cabo

Soldado

 
Figura 7 (6) – Gráfico: Distribuição dos praças 

 

 

6.2  Atividade atual 

 

Do total de respondentes, 56,7 % desempenham atividade operacional, 5,9% , 

atividade administrativa e 37,4% desempenham tanto atividade operacional quanto 

administrativa.  

Como existem policiais que aderiram ao POGV (Policiamento Ostensivo de Guarda 

Voluntário), que se trata de atividade voluntária, realizada nos horários de folga e que, 
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financeiramente, complementa os rendimentos mensais, talvez esta possa ser a explicação 

para o percentual de respondentes que atuam em ambas as atividades, ou seja, há grande 

probabilidade de existirem muitos policiais que atuam administrativamente, porém realizam o 

POGV, que é uma atividade operacional. 

 

Tabela 13 (6) – Atividade atual 

22 5,8 5,9 5,9
211 55,7 56,7 62,6
139 36,7 37,4 100,0
372 98,2 100,0

7 1,8
379 100,0

1  administrativa
2  operacional
3  ambas
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

37,4%

56,7%

5,9%

Ambas

Operacional

Administrativa

 
Figura 8 (6) - Gráfico: Atividade atual 

 

 

6.3  Unidade de lotação 

 

Trabalhou-se com dois batalhões de área (1º e 11º BPM) e dois batalhões especiais 

(BPChoque e BPRP). 

Do total dos respondentes, 24,3 % estão lotados no 1º.BPM (Batalhão de Polícia 

Militar), 31,4% estão no 11º BPM, 18,2% estão lotados no BPChoque e 26,1% se encontram 

trabalhando no Batalhão de Rádio Patrulha (BPRP). 
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Tabela 14 (6) – Unidade de lotação 

92 24,3 24,3 24,3
119 31,4 31,4 55,7
69 18,2 18,2 73,9
99 26,1 26,1 100,0

379 100,0 100,0

1  1° BPM
2  11° BPM
3  BPChoque
4  BPRP
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

26,1%

18,2%

31,4%

24,3%

BPRP

BPChoque

11o. BPM

1o. BPM

 
Figura 9 (6) - Gráfico: Unidade de lotação 

 

 

6.4  Gênero 

 

Do total de respondentes, 98,4% são do gênero masculino e 1,6% são do gênero 

feminino. 

Tabela 15 (6) – Gênero 

371 97,9 98,4 98,4
6 1,6 1,6 100,0

377 99,5 100,0
2 ,5

379 100,0

1  masculino
2  feminino
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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98,4%

1,6%

Masculino

Feminino

 

Figura 10 (6) - Gráfico: Gênero 

 
 

6.5  Idade 

 

Com relação à idade, 65,1% dos respondentes estão entre 31 e 40 anos, seguido dos 

policiais que se encontram na faixa entre 41 a 45 anos (18,5%). 

 

Tabela 16 (6) – Idade 

8 2,1 2,1 2,1
39 10,3 10,3 12,4

126 33,2 33,2 45,6
121 31,9 31,9 77,6

70 18,5 18,5 96,0
15 4,0 4,0 100,0

379 100,0 100,0

1  até 25
2  26 a 30
3  31 a 35
4  36 a 40
5  41 a 45
6  46 ou mais
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

4,0%

18,5%

31,9%

33,2%

10,3%

2,1%

46 ou mais

41 a 45

36 a 40

31 a 35

26 a 30

1 a 25

 

Figura 11 (6) - Gráfico: Idade 
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6.6  Escolaridade X Posto (oficial e praça) 

 

Existe uma diferença significativa entre praças e oficiais quanto à escolaridade. 

No que diz respeito aos oficiais, 80,7% dos respondentes possuem curso superior 

completo, seguido de 13,3% com pós-graduação. 

Quanto aos praças, 47,4% possuem o curso médio completo, seguido de 24,6% que 

possuem o curso médio incompleto. 

O nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,000) confirma a 

existência desta diferença. 

 

Tabela 17 (6) – Escolaridade X Posto 

 

32 32

11,1% 8,6%

23 23

8,0% 6,2%

71 71

24,6% 19,1%

137 137

47,4% 36,8%

15 5 20

5,2% 6,0% 5,4%

9 67 76

3,1% 80,7% 20,4%

2 11 13

,7% 13,3% 3,5%

289 83 372

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado

1  fundamental
incompleto

2  fundamental completo

3  Médio incompleto

4  médio completo

5  superior incompleto

6  superior completo

7  pós-graduação

Escolaridade

Total

1  praça 4  oficial
posto recodificado

Total

 

 

Tabela 18 (6) – Chi – Square: Escolaridade X Posto 
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294,829a 6 ,000
305,986 6 ,000

191,818 1 ,000

372

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,90.

a. 

 

0,7%

3,1%

5,2%

47,4%

24,6%

8,0%

11,1%

13,3%

80,7%

6,0%

Pós- Graduação

Sup. Completo

Sup. Incompleto

Médio Completo

Médio Incompleto

Fund. Completo

Fund. Incompleto

Praça Oficial

 

Figura 12 (6) - Gráfico: Escolaridade X Posto 

 

 

6.7  Pretende continuar os estudos? 

 

Dos respondentes, 90,9% afirmam pretender continuar os estudos e 9,1% afirmam que 

não pretendem dar continuidade aos estudos. 

 

Tabela 19 (6) – Continuar os estudos? 

341 90,0 90,9 90,9
34 9,0 9,1 100,0

375 98,9 100,0
4 1,1

379 100,0

1  sim
2  não
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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9,1%

90,9%

Não

Sim

 

Figura 13 (6) – Gráfico: Continuar os estudos? 
 

 

6.8  Estado Civil 

 

A maioria dos respondentes é casada (78,5%), seguida dos solteiros (14,9%) e 

separados (4,2%). 

 

Tabela 20 (6) – Estado civil 

56 14,8 14,9 14,9
2 ,5 ,5 15,4
3 ,8 ,8 16,2

296 78,1 78,5 94,7
16 4,2 4,2 98,9

4 1,1 1,1 100,0

377 99,5 100,0
2 ,5

379 100,0

1  solteiro
2  viúvo
3  outro
4  casado
5  separado
6  não mora com
companheiro
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

1,1%

4,2%

78,5%

0,8%

0,5%

14,9%

Não mora com o comp.

Separado

Casado

Outro

Viúvo

Solteiro

 

Figura 14 (6) - Gráfico : Estado civil 
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6.9  Filhos 

 

Em se tratando de filhos, 83,7% dos respondentes afirmam tê-los e 16,4% afirmam 

que não os têm. Do total de respondentes, 74% possuem entre 1 e 3 filhos. 

 

Tabela 21 (6) – Filhos 

 

77 20,3 20,4 20,4
138 36,4 36,6 57,0

64 16,9 17,0 74,0
24 6,3 6,4 80,4

6 1,6 1,6 82,0
1 ,3 ,3 82,2
1 ,3 ,3 82,5

62 16,4 16,4 98,9
4 1,1 1,1 100,0

377 99,5 100,0
2 ,5

379 100,0

1
2
3
4
5
6
7
não
sim
Total

Valid

99Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

16,4%

83,7%

Não 

Sim

 

Figura 15 (6) - Gráfico : Filhos sim / não 
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Sim. Quantos ?

0,3%

0,3%

1,6%

6,4%

17,0%

36,6%

20,4%

1,1%

7

6

5

4

3

2

1

Não respondeu

 

Figura 16 (6) - Gráfico : Filhos sim. Quantos? 

 

 

6.10  Moradia X Posto  

 

Existem diferenças entre praças e oficiais no que diz respeito à moradia. É possível 

verificar que a maioria dos praças (56,6%) e dos oficiais (59,1%) afirmam residir em moradia 

própria.  

No entanto, ao analisarmos a moradia alugada e financiada, verificamos algumas 

diferenças significativas. Enquanto 32,2% dos praças afirmam residir em moradia de aluguel 

e 9,1 % em moradia financiada, 20,5% dos oficiais responderam que residem em moradia 

alugada e 20,5% em moradia financiada. 

É possível inferir, pelo percentual de respondentes em moradia alugada e financiada, 

que, a médio ou longo prazo, haverá bem mais oficiais residindo em moradia própria do que 

praças. 

Observe-se, aqui, que não foi questionada aos respondentes a localidade, nem a 

qualidade da moradia. 
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Ao analisar o nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,006) é 

possível confirmar a existência desta diferença. 

 

Tabela 22 (6) – Moradia XPosto 

162 52 214

56,6% 59,1% 57,2%

92 18 110

32,2% 20,5% 29,4%

26 18 44

9,1% 20,5% 11,8%

6 6

2,1% 1,6%

286 88 374

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado

1  própria

2  alugada

3  financiada

4  habitação coletiva

Tipo de
moradia

Total

1  praça 4  oficial
posto recodificado

Total

 

 
Tabela 23 (6) – Chi – Square: Moradia X Posto 

Chi-Square Tests

12,442a 3 ,006
13,200 3 ,004

,260 1 ,610

374

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,41.

a. 

 

2,1%

9,1%

32,2%

56,6%

20,5%

20,5%

59,1%

Habitação Coletiva

Financiada

Alugada

Própria

Praça Oficial

 

Figura 17 (6) - Gráfico: Moradia X Posto 
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6.11  Participação na renda familiar 

 

Do total de respondentes, 97,6% contribuem para o sustento da família, sendo que 

desses, 83,4% são responsáveis pelo sustento da família (“arrimo de família”) 

 

Tabela 24 (6) – Participação na renda familiar 

9 2,4 2,4 2,4
53 14,0 14,2 16,6

202 53,3 54,0 70,6

110 29,0 29,4 100,0

374 98,7 100,0
5 1,3

379 100,0

1  não contribuo
2  contribuo parcialmente
3  sustento da família
4  sustento da família e
de outros
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

 

29,4%

54,0% 

14,2%

2,4%

Sustento da familia e de outros

Sustento da familia 

Contribuo parcialmente

Não contribuo

 
Figura 18 (6) – Gráfico: Participação na renda familiar 

 

 

6.12  Pratica alguma atividade física? 

 

A maioria dos respondentes (61,7%) disseram praticar alguma atividade física, contra 

38,3% dos respondentes que afirmaram não praticar nenhuma atividade física. 
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Tabela 25 (6) – Atividade física 

Pratica alguma atividade física?
379

0
Valid
Missing

N

 

 Freq Perc 

Sim 234 61,7 

Não 145 38,3 

Total 379 100 

 

61,7%

38,3%

Sim

Não

 

Figura 19 (6) – Gráfico: Atividade física 

 

 

6.13  Já participou do curso de polícia comunitária? 

 

Do total de respondentes, 79,9% afirmaram nunca terem participado e 20,1% 

afirmaram já terem participado. 
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Tabela 26 (6) – Policia comunitária? 

75 19,8 20,1 20,1
299 78,9 79,9 100,0
374 98,7 100,0

5 1,3
379 100,0

1  sim
2  não
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

79,9%

20,1%

Não

Sim

 

Figura 20 (6) – Gráfico: Policia comunitária? 

 

 

6.14  Qual o principal motivo que levou você a ingressar na 
Polícia Militar X Posto 

 

Com relação ao principal motivo de ingresso na polícia militar entre oficiais e praças, 

é possível verificar algumas diferenças significativas. Ao se analisar as três principais razões 

de ingresso na PM para esses dois grupos encontra-se o seguinte : 

Do total de respondentes oficiais, 47 % afirmam ter entrado por realização 

profissional, 13,3% pela estabilidade oferecida pelo emprego e 12% pelo prestigio social da 

profissão. 

Do total de respondentes praças, 34,4% afirmam ter entrado por falta de opção 

profissional, 31,9% pela realização profissional e 13,8% pelo prestigio social da profissão. 

Dos oficiais, 9,6% afirmam que entraram por falta de opção profissional e apenas 

0,7% dos praças afirmam que ingressaram na policia militar pela estabilidade no emprego. 
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O nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,000) confirma a 

existência desta diferença. 

 

Tabela 27 (6) – Motivo de ingresso na policia militar X Posto 

97 8 105

34,4% 9,6% 28,8%

39 10 49

13,8% 12,0% 13,4%

4 4

1,4% 1,1%

90 39 129

31,9% 47,0% 35,3%

10 4 14

3,5% 4,8% 3,8%

1 1 2

,4% 1,2% ,5%

2 11 13

,7% 13,3% 3,6%

25 5 30

8,9% 6,0% 8,2%

1 1

1,2% ,3%

3 4 7

1,1% 4,8% 1,9%

11 11

3,9% 3,0%

282 83 365

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado

1  falta de opção
profissional

2  prestígio social

3  baixa concorrência às
vagas

4  realização profissional

5  outro não especificado

6  razões financeiras

7  estabilidade no
emprego

8  desemprego

9  possibilidade de
ascenção profissional

10  indicação/influência
de familiares

11  vocação

Qual o
motivo que
levou a
ingressar
na PM?

Total

1  praça 4  oficial
posto recodificado

Total

 

 

Tabela 28 (6) – Chi - Square: Motivo de ingresso na policia militar X Posto 

Chi-Square Tests

60,543a 10 ,000
59,817 10 ,000

11,055 1 ,001

365

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (45,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,23.

a. 
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OficialPraç

9,6Falta de opção 34,4

13,12,0 8Prestigio social

Baixa concorrência às 1,4
47,0Realização 31,9

3,54,8Outr

0,41,2Razões 

13,30,7Estabilidade no 

86,0Desempreg ,9
1,2Possib. de ascenção 

4,8Indic./ influência de 1,1

Vocaçã 3,9
 

Figura 21 (6) – Gráfico: Motivo de ingresso na policia militar X Posto 

 

 

6.15  Há quanto tempo você está trabalhando na PMPE? 

 

Do total de respondentes, 62,3% dos policiais encontram-se na faixa entre 11 e 20 

anos de serviço na polícia militar, seguidos dos policiais (16,9%) que se encontram na faixa 

entre 6 e 10anos 

 

Tabela 29 (6) – Tempo na PMPE 

11 2,9 2,9 2,9
64 16,9 16,9 19,8

122 32,2 32,2 52,0
114 30,1 30,1 82,1

52 13,7 13,7 95,8
16 4,2 4,2 100,0

379 100,0 100,0

1  até 5
2  6 a 10
3  11 a 15
4  16 a 20
5  21 a 25
6  26 ou mais
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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4,2%

13,7%

30,1%

32,2%

16,9%

2,9%

26 ou mais

21 a 25

16 a 20

11 a 15

6 a 10

1 a 5 

 

Figura 22 (6) – Gráfico: Tempo na PMPE 

 

 

6.16  Há quanto tempo você está trabalhando no cargo que 
está ocupando X Posto 

 

É possível identificar algumas diferenças entre oficial e praças quanto ao tempo de 

permanência no cargo atual. 

Enquanto 62,5% dos oficiais estão trabalhando no cargo atual há 5 anos ou menos, 

80,3% dos praças estão trabalhando no cargo atual há 6 anos ou mais. É interessante notar que 

não há registro de oficiais na faixa que vai de 16 a 25 anos. 

Podemos concluir que a possibilidade de mudança de cargo ou ascensão profissional 

varia entre praças e oficiais, sendo que a ascensão profissional ou mudança de cargo entre os 

oficiais ocorre em menos tempo, se comparado com a dos praças. 

O nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,000) confirma a 

existência desta diferença. 
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Tabela 30 (6) – Tempo no cargo X Posto 

57 55 112

19,7% 62,5% 29,6%

51 26 77

17,6% 29,5% 20,4%

82 3 85

28,3% 3,4% 22,5%

66 66

22,8% 17,5%

14 14

4,8% 3,7%

20 4 24

6,9% 4,5% 6,3%

290 88 378

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado

1  até 5

2  6 a 10

3  11 a 15

4  16 a 20

5  21 a 25

6  26 ou mais

tempo no
cargo
recodificado

Total

1  praça 4  oficial
posto recodificado

Total

 

 

Tabela 31 (6) – Chi - Square: Tempo no cargo X Posto 

Chi-Square Tests

89,996a 5 ,000
108,946 5 ,000

58,730 1 ,000

378

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,26.

a. 

 

 

6,9%

4,8%

22,8%

28,3%

17,6%

19,7%

4,5%

3,4%

29,5%

62,5%

26 ou mais

21 a 25

16 a 20

11 a 15

6 a 10

1 a 5 

Praça Oficial

 

Figura 23 (6) - Gráfico : Tempo no cargo X Posto 

 
 



 133

 

6.17  O quanto você gosta do seu trabalho? 

 

Do total de respondentes, 73,6% disseram gostar de “muito” a “totalmente” do seu 

trabalho. 

 

Tabela 32 (6) – Gostar do trabalho 

101 26,6 26,9 26,9
11 2,9 2,9 29,9

175 46,2 46,7 76,5
1 ,3 ,3 76,8

87 23,0 23,2 100,0
375 98,9 100,0

4 1,1
379 100,0

1  totalmente
2  pouco
3  muito
4  nada
5  moderadamente
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

0,3%

2,9%

23,2%

46,7%

26,9%

Nada

Pouco

Moderadamente

Muito

Totalmente

 

Figura 24 (6) – Gráfico: Gostar do trabalho 
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6.18  Até que ponto sente orgulho no momento que está 
usando o uniforme? 

 

Do total de respondentes, 63,7% se sentem muito ou totalmente orgulhosos e 25,1% 

afirmam sentir  orgulho moderado no momento em que estão usando o uniforme 

 

Tabela 33 (6) – Orgulho do uniforme 

119 31,4 31,7 31,7

15 4,0 4,0 35,7

120 31,7 32,0 67,7
94 24,8 25,1 92,8
21 5,5 5,6 98,4

3 ,8 ,8 99,2
3 ,8 ,8 100,0

375 98,9 100,0
4 1,1

379 100,0

1  totalmente
2  sinto-me
envergonhado
3  muito
4  moderadamente
5  pouco
6  nada
7  outro
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

0,8%

4,0%

0,8%

5,6%

25,1%

32,0%

31,7%

Outro

Sinto-me envergonhado

Nada

Pouco

Moderadamente

Muito

Totalmente

 

 

Figura 25 (6) – Gráfico: Orgulho do uniforme 
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6.19  Aspectos que assumem maior importância para você 
dentro da PMPE? 

 

Do total de respondentes, 53,7% posicionaram a remuneração em primeiro lugar; 

48,3% posicionaram a estabilidade em segundo lugar; 39,6% posicionaram a realização 

profissional em terceiro lugar; 35,4% posicionaram o poder em quarto lugar e 31,5% 

posicionaram a diversidade de tarefas em quinto lugar. 

Esses percentuais se referem a maior concentração de respostas no item, em uma 

determinada posição.  

É interessante observar que embora a remuneração se apresente como o aspecto de 

maior importância dentro da PMPE, se analisarmos os motivos de ingresso na Corporação 

(item 6.14), vemos que apenas 1,2% dos oficiais e 0,4% dos praças afirmam que ingressaram 

na policia militar por razões financeiras. 

 

Tabela 34 (6) – Itens importantes (remuneração)  

Itens importantes na vida de um PM (remuneração)

174 45,9 53,7 53,7
83 21,9 25,6 79,3
33 8,7 10,2 89,5
14 3,7 4,3 93,8
20 5,3 6,2 100,0

324 85,5 100,0
55 14,5

379 100,0

1  primeiro lugar
2  segundo lugar
3  terceiro lugar
4  quarto lugar
5  quinto lugar
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

 

 

 

 

Tabela 35 (6) – Itens importantes (estabilidade)  
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Itens importantes na vida de um PM (estabilidade)

73 19,3 22,7 22,7
155 40,9 48,3 71,0

55 14,5 17,1 88,2
23 6,1 7,2 95,3
15 4,0 4,7 100,0

321 84,7 100,0
58 15,3

379 100,0

1  primeiro lugar
2  segundo lugar
3  terceiro lugar
4  quarto lugar
5  quinto lugar
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

Tabela 36 (6) – Itens importantes (realização)  

Itens importantes na vida de um PM (realização)

59 15,6 18,7 18,7
46 12,1 14,6 33,2

125 33,0 39,6 72,8
62 16,4 19,6 92,4
24 6,3 7,6 100,0

316 83,4 100,0
63 16,6

379 100,0

1  primeiro lugar
2  segundo lugar
3  terceiro lugar
4  quarto lugar
5  quinto lugar
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

Tabela 37 (6) – Itens importantes (poder)  

Itens importantes na vida de um PM (poder)

7 1,8 2,2 2,2
24 6,3 7,5 9,7
72 19,0 22,6 32,3

113 29,8 35,4 67,7
103 27,2 32,3 100,0
319 84,2 100,0

60 15,8
379 100,0

1  primeiro lugar
2  segundo lugar
3  terceiro lugar
4  quarto lugar
5  quinto lugar
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

 

 

 

 

Tabela 38 (6) – Itens importantes (diversidade de tarefas)  
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Itens importantes na vida de um PM (diversidade de tarefas)

9 2,4 2,7 2,7
15 4,0 4,5 7,3
39 10,3 11,8 19,1

104 27,4 31,5 50,6
163 43,0 49,4 100,0
330 87,1 100,0

49 12,9
379 100,0

1  primeiro lugar
2  segundo lugar
3  terceiro lugar
4  quarto lugar
5  quinto lugar
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

Diversidade de Tarefas

Poder

Realização

Estabilidade

Remuneração 1o. Lugar

5o. Lugar

4o. Lugar

3o. Lugar

2o. Lugar

 

Figura 26 (6) – Gráfico: Aspectos que assumem maior importância na PMPE 

 

 

6.20  A burocracia existente na PMPE afeta o seu 
trabalho? 
 

Do total de respondentes, 74,9% avaliam que a burocracia afeta de “muito” a 

“totalmente” o seu trabalho. 

 

 

 

 

 

Tabela 38 (6) – A burocracia afeta seu trabalho? 
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130 34,3 34,8 34,8
150 39,6 40,1 74,9

65 17,2 17,4 92,2
20 5,3 5,3 97,6

9 2,4 2,4 100,0
374 98,7 100,0

5 1,3
379 100,0

1  totalmente
2  muito
3  moderadamente
4  pouco
5  nada
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

2,4%

5,3%

17,4%

40,1%

34,8%

Nada

Pouco

Moderadamente

Muito

Totalmente

 

Figura 27 (6) – Gráfico: A burocracia afeta seu trabalho? 

 

 

6.21  Como você avalia o nível de estresse no seu dia a dia, 
na realização de suas tarefas cotidianas? 

 

Do total de respondentes, 41,9% avaliam o nível de estresse como elevado; 33,6% 

avaliam como moderado; 18%, como excessivo; 5,9%, como baixo e 0,5% avaliam como 

nenhum. 

Pode-se concluir que 59,9% dos respondentes avaliam o nível de estresse no dia a dia, 

na realização das suas atividades cotidianas, como elevado ou excessivo. 

 

 

 

 

Tabela 40 (6) – Estresse no dia a dia 
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2 ,5 ,5 ,5
22 5,8 5,9 6,5

125 33,0 33,6 40,1
156 41,2 41,9 82,0

67 17,7 18,0 100,0
372 98,2 100,0

7 1,8
379 100,0

1  nenhum
2  baixo
3  moderado
4  elevado
5  excessivo
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

18,0%

41,9%

33,6%

5,9%

0,5%

Excessivo

Elevado

Moderado

Baixo

Nenhum

 

Figura 28 (6) – Gráfico: Estresse no dia a dia 

 

 

6.22  Hoje, depois da experiência como policial militar, se 
você pudesse escolher outra profissão (com benefícios 
semelhantes aos oferecidos pela corporação), você 
permaneceria na profissão de policial militar? 

 

Do total de respondentes, 55% afirmam que sim, que permaneceriam na profissão de 

policial militar, porém 45% afirmam que não permaneceriam. 

 

 

 

 

 

Tabela 41 (6) – Permanecer na profissão 
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204 53,8 55,0 55,0
167 44,1 45,0 100,0
371 97,9 100,0

8 2,1
379 100,0

1  sim
2  não
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

45,0%

55,0%

Não

Sim

 

Figura 29 (6) – Gráfico: Permanecer na profissão 

 

 

6.23  A Corporação o informa sobre seus direitos? 

 

Do total de respondentes, 92% afirmam que a corporação não os informa sobre seus 

direitos. Apenas 8% disseram que sim, que os seus direitos são informados pela corporação. 

 

 

Tabela 42 (6) – Direitos 

30 7,9 8,0 8,0
343 90,5 92,0 100,0
373 98,4 100,0

6 1,6
379 100,0

1  sim
2  não
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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92,0%

8,0%

Não

Sim

 

Figura 30 (6) – Gráfico: Direitos 

 

 

6.24  A Corporação o informa sobre seus deveres? 

 

Do total de respondentes, 85,8% afirmam que são informados sobre os seus deveres; 

14,2% afirmam que a corporação não os informa sobre seus deveres. 

 

Tabela 43 (6) – Deveres 

319 84,2 85,8 85,8
53 14,0 14,2 100,0

372 98,2 100,0
7 1,8

379 100,0

1  sim
2  não
Total

Valid

9  não respondeuMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

14,2%

85,8%

Não

Sim

 

Figura 31.(6) - Gráfico: Deveres 

 



 142

 

6.25  Perguntas adicionais 

 

Essas perguntas têm o objetivo de fornecer informações adicionais que possibilitem 

uma melhor compreensão da população estudada e sua relação com o trabalho e a instituição. 

O posto (praça ou oficial) ocupado pelo policial interfere no quanto ele gosta do seu 

trabalho? 

A unidade de lotação (batalhões especiais e batalhões de área) onde o Policial trabalha 

interfere no quanto ele gosta do seu trabalho? 

Existe alguma relação entre o motivo que levou o Policial a ingressar na Polícia 

militar e o fato de permanecer ou não na profissão, caso lhe fosse dada a oportunidade de 

escolher uma nova profissão com os mesmos benefícios oferecidos pela corporação? 

Existe alguma relação entre o quanto o indivíduo gosta do seu trabalho e o fato de 

permanecer ou não na profissão, caso lhe fosse dada a oportunidade de escolher uma nova 

profissão com os mesmos benefícios oferecidos pela corporação? 

Qual a relação que existe entre ter ou não filhos e o fato de permanecer ou não na 

profissão, caso lhe fosse dado a oportunidade de escolher uma nova profissão com os mesmos 

benefícios oferecidos pela corporação? 

 

6.25.1  Posto X Quanto gosta do trabalho  

 

Não foi identificada diferença significativa entre oficiais e praças em relação ao 

quanto se gosta do trabalho. 



 143

Afirmam gostar muito do seu trabalho 46,7% dos praças e 46% dos oficiais; 26,5% 

dos praças e 28,7% dos oficiais dizem gostar totalmente do seu trabalho; 23,7% dos praças e 

21,8% dos oficiais dizem gostar moderadamente do seu trabalho. 

O nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,959) demonstra e 

confirma não existir diferença entre oficiais e praças quanto a gostar do trabalho. 

 

Tabela 44 (6) – Posto X Gostar do Trabalho 

76 25 101

26,5% 28,7% 27,0%

8 3 11

2,8% 3,4% 2,9%

134 40 174

46,7% 46,0% 46,5%

1 1

,3% ,3%

68 19 87

23,7% 21,8% 23,3%

287 87 374

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado
Count
% within posto
recodificado

1  totalmente

2  pouco

3  muito

4  nada

5  moderadamente

O quanto você
gosta do seu
trabalho?

Total

1  praça 4  oficial
posto recodificado

Total

 

Tabela 45 (6) – Chi - Square: Posto X Gostar do trabalho 

Chi-Square Tests

,634a 4 ,959
,856 4 ,931

,279 1 ,597

374

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,23.

a. 

 

0,3%

2,8%

23,7%

46,7%

26,5%

3,4%

21,8%

46,0%

28,7%

Nada

Pouco

Moderadamente

Muito

Totalmente

Praça Oficial
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Figura 32.(6) - Gráfico: Posto X Gostar do trabalho 

 

 

6.25.2  Batalhões (área / especiais) X O quanto gosta do trabalho  

 

Não foi identificada diferença significativa entre os batalhões de área e especiais em 

relação ao quanto se gosta do trabalho. 

49,3% dos respondentes que trabalham nos batalhões de área e 43,4% dos que 

trabalham nos batalhões especiais afirmam gostar muito do seu trabalho; 24,4% dos 

respondentes que trabalham nos batalhões de área e 30,1% dos que trabalham nos batalhões 

especiais afirmam gostar totalmente do seu trabalho; 21,57% dos que trabalham nos batalhões 

de área e 25,3% dos que trabalham nos batalhões especiais afirmam gostar moderadamente do 

seu trabalho. 

O nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,184) demonstra e 

confirma não existirem diferenças entre batalhões especiais e de área quanto a gostar do 

trabalho. 

 

 

 

Tabela 46 (6) – Batalhões (área / especiais) X Gostar do trabalho 
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51 50 101

24,4% 30,1% 26,9%

9 2 11

4,3% 1,2% 2,9%

103 72 175

49,3% 43,4% 46,7%

1 1

,5% ,3%

45 42 87

21,5% 25,3% 23,2%

209 166 375

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within unidade de
lotação recodificada
Count
% within unidade de
lotação recodificada
Count
% within unidade de
lotação recodificada
Count
% within unidade de
lotação recodificada
Count
% within unidade de
lotação recodificada
Count
% within unidade de
lotação recodificada

1  totalmente

2  pouco

3  muito

4  nada

5  moderadamente

O quanto você
gosta do seu
trabalho?

Total

1  batalhões
de área

2  batalhões
especiais

unidade de lotação
recodificada

Total

 

 

Tabela 47 (6) – Chi - Square: Batalhões (área / especiais) X Gostar do Trabalho 

Chi-Square Tests

6,210a 4 ,184
6,897 4 ,141

,007 1 ,932

375

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,44.

a. 

 

0,5%

4,3%

21,5%

49,3%

24,4%

1,2%

25,3%

43,4%

30,1%

Nada

Pouco

Moderadamente

Muito

Totalmente

B. Área B. Especiais

 

Figura 33.(6) - Gráfico: Batalhões (área / especiais) X Gostar do Trabalho 
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6.25.3  Motivo que levou a ingressar na polícia militar X 
Permanecer na profissão 

 

É possível observar que há diferenças significativas entre o motivo que levou a 

ingressar na polícia militar e o fato de permanecer ou não na profissão, caso lhe fosse dado a 

oportunidade de escolher uma nova profissão com os mesmos benefícios oferecidos pela 

corporação. 

Os respondentes que afirmaram terem ingressado na Polícia pelos motivos: prestigio 

social, realização profissional, possibilidade de ascensão profissional, indicação e influência 

da família, vocação e baixa concorrência de vagas, responderam, em sua maioria que sim, que 

permaneceriam na profissão de policial militar. 

Os respondentes que afirmaram terem ingressado na polícia pelos motivos: falta de 

opção profissional, razões financeiras, estabilidade no emprego, desemprego e outros não 

especificados responderam, em sua maioria, que não permaneceriam na profissão de policial 

militar. 

O nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,038) demonstra 

existirem diferenças entre o motivo que levou ao ingresso na Polícia militar em relação ao 

fato de permanecer ou não na profissão. 
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Tabela 48 (6) – Motivo de ingresso X Permanecer na profissão 

47 30 3 80 6 4 13 1 4 8 196

45,2% 62,5% 75,0% 63,5% 46,2% 30,8% 43,3% 100,0% 57,1% 72,7% 54,6%

57 18 1 46 7 2 9 17 3 3 163

54,8% 37,5% 25,0% 36,5% 53,8% 100,0% 69,2% 56,7% 42,9% 27,3% 45,4%

104 48 4 126 13 2 13 30 1 7 11 359

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 00,0%
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Tabela 49 (6) – Chi - Square: Motivo de ingresso X Permanecer na profissão 

Chi-Square Tests

19,214a 10 ,038
20,539 10 ,025

,235 1 ,628

359

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (40,9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,45.

a. 

 

72,7%

57,1%

100,0%

43,3%

30,8%

46,2%

63,5%

75,0%

62,5%

45,2%

27,3%

42,9%

56,7%

69,2%

100,0%

53,8%

36,5%

25,0%

37,5%

54,8%

Vocação

Indic./ inf luência de familia

Possib. de ascenção profis.

Desemprego

Estabilidade no emprego

Razões financeiras

Outro

Realização profissional

Baixa concorrência às vagas

Prestigio social

Falta de opção profissional

Sim Não

 

Figura 34.(6) - Gráfico: Motivo de ingresso X Permanecer na profissão 
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6.25.4  O quanto gosta do trabalho X Permanecer na profissão 

 

É possível observar que há diferenças significativas entre gostar do trabalho e o fato 

de permanecer ou não na profissão caso lhe fosse dado a oportunidade de escolher uma nova 

profissão com os mesmos benefícios oferecidos pela corporação. 

Os respondentes que permaneceriam (maior percentual de respostas) na profissão de  

policial militar são aqueles que gostam totalmente ou muito do seu trabalho. Aqueles que 

gostam moderadamente, pouco ou nada não permaneceriam (maior percentual de respostas) 

se lhes fosse dada a oportunidade de escolher uma nova profissão com os mesmos benefícios 

oferecidos pela corporação. 

Chama a atenção que mesmo entre os respondentes que afirmaram gostar muito, o 

percentual daqueles que permaneceriam na polícia (58,2%), está muito próximo daqueles não 

permaneceriam (41,8%). 

O nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,000) confirma existirem 

diferenças entre o quanto se gosta do trabalho em relação ao fato de permanecer ou não na 

profissão. 

 

Tabela 50 (6) – O quanto gosta do trabalho X Permanecer na profissão 

74 2 99 28 203

74,7% 18,2% 58,2% 32,2% 55,2%

25 9 71 1 59 165

25,3% 81,8% 41,8% 100,0% 67,8% 44,8%

99 11 170 1 87 368

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within O quanto você
gosta do seu trabalho?
Count
% within O quanto você
gosta do seu trabalho?
Count
% within O quanto você
gosta do seu trabalho?

1  sim

2  não

Permaneceria
na profissão de
policial militar?

Total

1  totalmente 2  pouco 3  muito 4  nada

5 
moderad
amente

O quanto você gosta do seu trabalho?

Total

 

 

Tabela 51 (6) – Chi - Square: O quanto gosta do trabalho X Permanecer na profissão 
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Chi-Square Tests

41,888a 4 ,000
43,554 4 ,000

30,323 1 ,000

368

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,45.

a. 

 

18,2%

32,2%

58,2%

74,7%

100,0%

81,8%

67,8%

41,8%

25,3%

Nada

Pouco

Moderadamente

Muito

Totalmente

Sim Não

 

Figura 35.(6) - Gráfico: O quanto gosta do trabalho X Permanecer na profissão 

 

 

6.25.5  Filhos X Permanecer na profissão 

 

É possível observar que há diferenças significativas entre ter ou não filhos e o fato de 

permanecer ou não na profissão, caso lhe fosse dada à oportunidade de escolher uma nova 

profissão com os mesmos benefícios oferecidos pela corporação. 

Dos respondentes que possuem filhos, 57,8% permaneceriam e 42,2% não 

permaneceriam; dos respondentes que não possuem filhos, 41,9% permaneceriam e 58,1% 

não permaneceriam. 

Podemos concluir que ter ou não filhos é uma variável que interfere na decisão de 

permanecer ou não na profissão caso lhe fosse dado oportunidade de escolher uma nova 

profissão com os mesmos benefícios oferecidos pela corporação. 
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O nível de significância apresentado no Pearson Chi-Square (,039) confirma existirem 

diferenças entre ter filhos ou não e o fato de permanecer ou não na profissão. 

 

Tabela 52 (6) – Filhos X Permanecer na profissão 

26 178 204
41,9% 57,8% 55,0%

36 130 167
58,1% 42,2% 45,0%

62 308 371
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within filhorec
Count
% within filhorec
Count
% within filhorec

1  sim

2  não

Permaneceria
na profissão de
policial militar?

Total

Não Sim

filhorec

Total

 

 

Tabela 53 (6) – Chi - Square: Filhos X Permanecer na profissão 

Chi-Square Tests

6,468a 2 ,039
6,821 2 ,033

371

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,45.

a. 

 

41,9%

57,8%

58,1%

42,2%

Não (filhos)

Sim (filhos)

Permaneceria Não Permaneceria

 
Figura 36.(6) - Gráfico: Filhos X Permanecer na profissão 
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7  Limites da pesquisa  

 

Por estudar quatro batalhões da Polícia Militar de Pernambuco na Região 

Metropolitana do Recife, os resultados desta pesquisa são válidos para a população estudada e 

indicadores para futuras pesquisas envolvendo um número maior de batalhões de polícia com 

uma amostra que seja representativa de toda a Polícia Militar de Pernambuco. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é o tamanho do questionário aplicado. Pondera-

se que esse fator talvez tenha gerado sentimentos de cansaço, possibilitando que alguns 

questionários ficassem incompletos e fossem invalidados. 

Deve-se, também, considerar a possibilidade de alguns policiais com nível de 

escolaridade mais baixa não terem tido pleno entendimento das questões, o que também pode 

ter contribuído para a perda de alguns questionários aplicados. 

Apesar de se ter acertado que a aplicação dos questionários ocorreria em horário de 

trabalho para não comprometer a folga dos respondentes, alguns policiais, por questões 

diversas, responderam à pesquisa em seu horário de descanso, o que pode ter comprometido o 

interesse e a disponibilidade próprios ao compromisso para com as respostas.  

Esta pesquisa buscou identificar a perspectiva dos funcionários acerca da sua 

qualidade de vida no trabalho. Projetos para a implantação de programas de QVT na PMPE 

deverão considerar também outras pesquisas e estudos que busquem identificar a perspectiva 

da instituição e da comunidade. 
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Por se tratar de estudo exploratório, este trabalho permite previsões e expectativas, 

porém não é possível checar relações de causa e efeito entre as variáveis identificadas, o que 

só seria possível através de estudo experimental. 
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8  Conclusões, discussões, sugestões e implicações 
para a prática 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar, inicialmente, as principais conclusões da 

pesquisa, tendo como base a análise dos resultados, a revisão de literatura sobre o tema e os 

estudos sobre a instituição pesquisada. Em seguida, será proposta alguma discussão e 

implicações para a prática e sugestões para futuros estudos e pesquisas. 

A proposta deste estudo foi investigar e conhecer qual a definição do construto 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) na percepção dos policiais militares de quatro 

batalhões da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE): 1º BPM (Batalhão de Polícia Militar), 

11o BPM (Batalhão de Polícia Militar), BPChoque (Batalhão de Polícia de Choque) e BPRP 

(Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha) e o quanto eles percebem esses aspectos como 

atendidos no seu ambiente de trabalho.  

No Capítulo 2, foram apresentadas as diversas teorias de base que compõem a 

fundamentação teórica sobre QVT. Embora os autores apresentados nesse capítulo possuam 

suas próprias propostas teóricas, é possível verificar uma sobreposição em relação a muitos 

aspectos que dizem respeito à definição e mensuração da Qualidade de Vida no Trabalho. O 

que é comum a todos eles e, portanto, perpassa todo o conceito de QVT é a proposta de 

humanização do trabalho e também o entendimento de que o impacto do trabalho sobre o 

indivíduo é o resultado de diferentes fatores que interagem entre si.  

Os modelos descritos na fundamentação teórica deram sustentação a toda esta 

pesquisa, que por ser exploratória, não se prendeu a nenhuma marco teórico especifico, mas 

envolveu e teve por suporte as diversas abordagens na investigação e identificação das 
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dimensões mais significativas na determinação do que é Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT). 

No Capítulo 3, foi realizada uma contextualização da instituição pesquisada com o 

objetivo de compreender as características e aspectos institucionais formais e informais da 

PMPE e de cada batalhão. Esse entendimento foi fundamental tanto para a elaboração do 

instrumento de pesquisa (questionário), quanto para analisar os resultados encontrados, que só 

adquiriram sentido à luz da compreensão da dinâmica da realidade e do cotidiano do policial e 

da instituição. 

Uma vez bem sedimentadas a fundamentação teórica e a contextualização da 

instituição pesquisada, considerando-se também as informações que foram coletadas via 

observação direta, foram analisados os dados levantados na pesquisa. 

Com base nas análises, apresentam-se, aqui, as conclusões. 

Em relação à primeira pergunta de pesquisa: “QUAL A DEFINIÇÃO DO CONSTRUTO 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) NA PERCEPÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE 

QUATRO BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO (PMPE): 1º BPM (BATALHÃO DE 

POLÍCIA MILITAR), 11O BPM (BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR), BPCHOQUE (BATALHÃO DE 

POLÍCIA DE CHOQUE) E BPRP (BATALHÃO DE POLÍCIA DE RÁDIO PATRULHA)?” 

O construto de QVT (Qualidade de vida no Trabalho) para a população estudada pode 

ser definido a partir de dez dimensões que foram relacionadas com as teorias de base e 

nomeadas a partir da identificação do conteúdo subjacente a cada conjunto de itens (variáveis) 

manifestos em cada dimensão. Optou-se por escolher um nome que simbolizasse cada 

dimensão e remetesse ao conjunto de variáveis que ela contém.  

Embora tenham sido estabelecidas algumas relações entre as teorias de base que 

compõem a fundamentação teórica desta dissertação com as dimensões que formam o 

construto QVT para a população investigada, o que foi verificado é que tais dimensões 
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assumiram uma combinação de variáveis e um significado muito próprios pertinentes à 

dinâmica da instituição pesquisada. 

Foi avaliada, também, a importância de cada dimensão para os respondentes e 

observou-se que não houve nenhuma dimensão considerada pouco ou nada importante, todas 

as dimensões foram avaliadas acima de razoavelmente importante. 

As dimensões e sua ordem de importância são apresentadas a seguir: 

EMPREGO: Essa dimensão foi chamada de emprego por que reúne um conjunto de 

variáveis que tratam das necessidades essenciais que um trabalho, enquanto emprego, precisa 

ter para a satisfação profissional. Tal dimensão apresenta-se como a mais importante de todas. 

INTERNALIZAÇÃO: O conteúdo subjacente ao conjunto de variáveis dessa dimensão foi 

identificado como remetendo ao relacionamento entre a corporação, o Policial e a família do 

Policial. O termo internalização é utilizado neste contexto para traduzir o processo em que o 

Policial internaliza a corporação como extensão da família e do processo de acolhimento e 

incorporação por parte da instituição, do Policial e da sua família. Essa dimensão aborda toda 

uma dinâmica própria de relações entre a instituição, o Policial e família. Ela aparece em 

segundo lugar em importância. 

DECISÃO: Essa dimensão que aborda a questão da comunicação e saber voltado para o 

desempenho e desenvolvimento profissional, está associada ao fato de o indivíduo ser sujeito 

da ação, partícipe da construção do trabalho, aparece em terceiro lugar de importância; O 

termo “decisão” foi escolhido para nomear essa dimensão porque a comunicação, o 

conhecimento e a participação são aspectos que fazem parte dos processos decisórios (Motta; 

Vasconcelos, 2004). 

As Dimensões que aparecem a seguir: VALORIZAÇÃO, RESPEITO e BENEFÍCIOS não 

apresentaram diferenças estatísticas (significativas para 5%) entre suas médias, significando, 
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com isso, que elas possuem aproximadamente a mesma importância para os respondentes 

(quarto lugar). 

VALORIZAÇÃO: Essa dimensão foi nomeada de valorização por envolver variáveis que 

dizem respeito à valorização do cargo, da profissão, do trabalho. Não se trata, aqui, da 

valorização do ser humano, do indivíduo, mas sim a valorização do papel profissional 

exercido por ele. Valorização seja ela ascendente, entre pares, da própria instituição ou da 

comunidade.  

RESPEITO: Essa dimensão envolve variáveis que abordam a questão do respeito do 

policial em sua autoridade, seja dentro do ambiente organizacional ou fora da organização,ou 

seja, na sociedade. 

BENEFÍCIOS: Essa dimensão foi chamada de “benefícios” por envolver variáveis que 

dizem respeito a benefícios assistenciais e recreativos.  

As Dimensões INTEGRAÇÃO, BEM-ESTAR e PROMOÇÃO também não apresentaram 

diferenças estatísticas (significativas para 5%) entre suas médias, e estão em quinto lugar de 

importância para os respondentes. 

INTEGRAÇÃO: Essa dimensão foi entendida como se tratando do desejo de melhoria 

profissional através de condições facilitadoras de integração entre unidades que não sejam 

batalhões.  

BEM-ESTAR: Essa dimensão envolve variáveis que estão ligadas ao bem-estar mental . 

PROMOÇÃO: Essa dimensão diz respeito à legitimidade, a justiça nos critérios e 

processos de promoção. A questão essencial do cluster não foi entendida como tratando da 

legalidade, da aplicação das leis que se referem às promoções militares, mas sim da 

legitimidade dessas leis, da tradução e reconhecimento dos valores pessoais dos indivíduos 

nessas promoções.  
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EXPRESSÃO: Essa dimensão trata da possibilidade de se expressar artisticamente e foi 

avaliada em último lugar de importância. 

Com relação à segunda pergunta de pesquisa: “O QUANTO ELES PERCEBEM ESSES 

ASPECTOS COMO ATENDIDOS NO SEU AMBIENTE DE TRABALHO?” 

Na opinião dos respondentes não há nenhuma dimensão percebida como atendida no 

ambiente de trabalho de modo satisfatório ou muito satisfatório sendo que a maior parte das 

dimensões pontuou mais próximo de insatisfatório 

As dimensões BEM-ESTAR, INTERNALIZAÇÃO, RESPEITO e EMPREGO não apresentaram 

diferenças estatísticas (significativa para 5%) em suas médias e foram as que se mostraram o 

maior índice de insatisfação.  

As dimensões DECISÃO, VALORIZAÇÃO, BENEFÍCIOS, PROMOÇÃO e EXPRESSÃO 

também não apresentaram diferenças estatísticas (significativas para 5%) e constituem o 

grupo de dimensões que revelou o segundo maior índice de insatisfação 

A dimensão INTEGRAÇÃO foi a que se apresentou mais próxima de “indiferente”. 

Foi também criado um INDICADOR GERAL DE SATISFAÇÃO que permitiu um 

diagnóstico geral da satisfação dos respondentes quanto ao atendimento dessas dimensões no 

ambiente de trabalho. Esse indicador revelou que, de forma geral, os policiais militares 

pesquisados apresentam índice de satisfação geral tendendo a insatisfeito em relação ao 

atendimento das dimensões no ambiente de trabalho. 

Foi então calculada a diferença entre o nível de importância e o nível de satisfação 

para cada dimensão (‘GAP’). Através do GAP, foram identificadas aquelas dimensões 

percebidas como mais importantes e que apresentaram o maior nível de insatisfação. As 

dimensões que apresentaram maiores GAPs (superior a 2) foram INTERNALIZAÇÃO, EMPREGO, 

RESPEITO e DECISÃO. 
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Em cada uma dessas quatro dimensões, foram identificadas as seis variáveis que 

também apresentaram os maiores gaps. Com isso, foi possível identificar, dentro dessas 

dimensões, as variáveis percebidas como mais importantes e que apresentaram os maiores 

níveis de insatisfação. No caso da dimensão RESPEITO, como ela é composta por três 

variáveis, utilizou-se o critério do GAP superior a dois. 

Abaixo seguem as dimensões e as variáveis com maior GAP: 

Dimensão INTERNALIZAÇÃO: Respeito aos horários de folga; Possibilidade de 

programar a vida quanto aos horários de trabalho e de folga; Educação gratuita para os filhos; 

Humanização do regulamento disciplinar da PMPE; Núcleo de apoio à saúde dos oficiais; 

Igualdade de direitos e deveres entre policiais e demais militares federais; Respeito por parte 

dos superiores. 

Dimensão EMPREGO: Remuneração pelas horas extras trabalhadas; Salário compatível 

com a função exercida; Oportunidade de crescimento na carreira; Assistência médica; Ser 

respeitado como ser humano; Remuneração especifica por critério de periculosidade 

operacional. 

Dimensão RESPEITO: Ausência de abuso de autoridade por parte dos superiores; 

Inexistência de coação ou perseguição no trabalho. 

Dimensão DECISÃO: Cursos profissionalizantes; Disponibilidade de curso de 

informática; Refeições subsidiadas; Acesso a curso preparatório para vestibular; Palestras 

preventivas sobre lesões e acidentes ocorridos no trabalho; Convênios com desconto para 

cursos de pós-graduação; Liberdade de expressar idéias. 

COMO RECOMENDAÇÃO DECORRENTE DESTA PESQUISA, SUGERE-SE QUE 

PROGRAMAS QUE BUSQUEM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS POLICIAIS 

MILITARES DA PMPE, INICIEM SUA ATUAÇÃO CONSIDERANDO E ENVOLVENDO ESSAS 

VARIÁVEIS.  
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A população pesquisada se constitui dos oficiais e praças de quatro batalhões da 

região metropolitana do Recife. A população total é de um mil, setecentos e cinqüenta e sete 

(1757) policiais, sendo noventa e oito (98) oficiais e mil, seiscentos e cinqüenta e nove (1659) 

praças. 

A amostra de praças está composta de 382 policiais, estratificados por batalhão e por 

posto. Em relação aos oficiais, trabalhou-se com censo. 

 Do total de respondentes, 76,7% são praças (61,4%  soldados, 8,5%  sargentos, 6,3% 

cabos) e 23,3% são oficiais, sendo 98,4% do gênero masculino e 1,6% do gênero feminino. 

Com relação à idade, 83,6% dos respondentes estão entre 31 e 45 anos. No que diz 

respeito à escolaridade, existe uma diferença significativa entre oficiais e praças: enquanto 

80,7% dos oficiais possuem curso superior, 72% dos praças possuem curso médio (completo 

ou incompleto), porém independente do posto, 90,9% do total de respondentes afirmam 

pretender continuar os estudos. 

 A maioria dos respondentes é casada (78,5%).  

Em se tratando de filhos, 83,7% dos respondentes afirmam tê-los e destes, 74% 

possuem entre 1 e 3 filhos. No que diz respeito à participação na renda familiar, 97,6% do 

total de respondentes contribuem para o sustento da família, sendo que desses, 83,4% são 

responsáveis pelo sustento da família (“arrimo de família”). 

Em relação às outras variáveis demográficas e institucionais, vários aspectos chamam 

a atenção e instigam análises mais aprofundadas, porém, por limites de tempo e espaço, 

destacaremos aqui apenas três questões para discussão. 

 É importante observar que, (a) embora 73,6% dos policiais respondentes tenham 

afirmado que gostam muito ou totalmente do seu trabalho e (b) 63,7% tenham afirmado que 

se sentem muito ou totalmente orgulhosos no momento em que estão usando o uniforme, 

(aspectos positivos e importantes), 45% do total dos respondentes afirmam que mudariam de 
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profissão, caso lhe fosse dada a oportunidade de escolher outra com benefícios semelhantes 

aos oferecidos pela corporação. É um índice bastante alto se comparado com os dados dos que 

afirmaram que permaneceriam na profissão (55%). 

Detalhando um pouco mais, verifica-se que, mesmo aqueles que responderam gostar 

muito, o percentual dos que afirmam que não permaneceriam é de 41,8%, portanto muito alto 

em relação aos que permaneceriam (58,2%). Apenas os que gostam totalmente são os que 

apresentam alto índice de permanência (74,7%).  

Uma hipótese que poderia explicar tal situação seria que, embora eles afirmem gostar 

do que fazem, talvez esse gostar passe por questões como remuneração e estabilidade, itens 

que apareceram em 1ª e 2ª colocação na importância que assumem dentro da PMPE para os 

respondentes. E uma vez que o novo emprego teria benefícios semelhantes aos oferecidos 

pela corporação, estas questões estariam resolvidas e justificariam a mudança.  

Abaixo, seguem alguns comentários escritos pelos respondentes em seus questionários 

e que ilustram esta possibilidade: 

é de onde tiro o sustento dos meus filhos e da minha esposa e o meu mesmo. 
 
não estou muito satisfeito com esta profissão, mas é dela que dependo e 
procuro mantê-la dentro das normas, contudo, buscando uma melhor 
proporção para abraçar um outro emprego. 
 
é daqui que sai o sustento da minha família. 
 
porque é com ele que eu sobrevivo. 
 
a PM que dá assistência à minha família. 
 
É dele que tenho meu sustento e da minha família, por isso, prezo muito por 
ele 

 

Outra possibilidade a considerar seria o fato de a insatisfação estar tão forte, que 

sobrepujaria o gostar e o sentir orgulho com a sua profissão. 

Abaixo, estão transcritos alguns comentários feitos pelos respondentes que ilustram 

esta outra perspectiva:  
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na verdade eu nasci para ser Policial, amo o que faço, porém, não sou 
reconhecido. 
 
a sociedade não reconhece o perigo diário e as ações negativas e isoladas 
de PMs são bastante exploradas pela mídia, enquanto o positivo não é. É 
sinal de desmoralização da instituição. 
 
na realidade, gosto de ser PM, não obstante, no contexto atual, à 
desvalorização nossa, principalmente por parte do governo do estado que 
fez com que aquele orgulho de outrora fosse reduzido sensivelmente. 
 
trabalho por vocação, por amor ao que faço, porém, o desamparo das 
autoridades superiores geram o cansaço mental e físico, desestimulando o 
profissionalismo. 
 
é o que gosto de fazer, embora esteja desmotivado. 
 
sinto-me frustrado com a política injusta adotada, a qual afeta os 
verdadeiros profissionais, porém, amo a profissão que escolhi e trabalho 
procurando fazer sempre o melhor e com satisfação, independente do 
reconhecimento 
 
não suporto mais ter os meus direitos desrespeitados e não poder reagir, 
ficar preso igual a bandido. 
 
eu gosto muito da minha profissão e faço tudo pelo bem-estar do meu 
próximo e dos meus companheiros. Me dedico ao máximo no meu trabalho, 
corre sangue nas veias por ser um bom profissional de polícia. É uma pena 
que sermos mal pagos e não reconhecidos pela sociedade.. 
 
não somos reconhecidos pelos superiores hierárquicos, somos mal 
remunerados, não somos bem aceitos perante a sociedade e não temos apoio 
nos momentos de maior necessidade. 

 

As duas possibilidades não são excludentes entre si. É possível que o gostar da 

profissão passe por questões como remuneração e estabilidade e que também exista uma 

desmotivação gerada por um alto nível de insatisfação que sobrepujaria o gostar e o sentir 

orgulho com a sua profissão. 

É interessante observar que embora a remuneração se apresente como o aspecto de 

maior importância dentro da PMPE, se analisarmos os motivos de ingresso na Corporação 

(item 6.14), vemos que apenas 1,2% dos oficiais e 0,4% dos praças afirmam que ingressaram 

na policia militar por razões financeiras. 
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Um segundo aspecto que chama a atenção é o alto índice de respondentes que afirmam 

que a corporação não os informa sobre seus direitos (92%), mas informa sobre seus deveres 

(85,8%).  

Geralmente, corporações militares informam apenas sobre os deveres do 
militar; na questão referente a direitos, o próprio Policial militar tem que 
buscar através de conhecimento didático, consultando legislação específica 
(comentário escrito por um respondente no questionário) 

 

Conhecer direitos e deveres é condição básica para uma convivência salutar dentro de 

qualquer contexto, inclusive, de trabalho e é também aspecto de Qualidade de Vida no 

Trabalho. É direito e dever de todo profissional conhecê-los e é dever de toda organização 

informar ou disponibilizar informação acerca dos direitos e deveres dos seus funcionários. 

Fica como sugestão à instituição que se pense em ações no sentido de criar canais de 

comunicação visando a modificar esta situação. 

O terceiro aspecto diz respeito ao fato de 59,9% dos respondentes afirmarem que o 

estresse no seu dia a dia é elevado ou excessivo. 

LAWLER III (1975:125), afirma que “qualquer definição de uma boa Qualidade de 

Vida no Trabalho na perspectiva psicológica, deve incluir alguma mensuração do estresse e 

do nível de tensão presente no local de trabalho” e comenta que pesquisadores têm sugerido 

que uma pequena tensão pode ser desejável e encoraja o crescimento pessoal, mas quando o 

nível é muito alto pode causar sérios problemas mentais e psicológicos. 

Rodrigues e Gasparini, 1992 utilizam o conceito de Hans Seyle para explicar o termo 

estresse como um “conjunto de reações que um organismo desenvolve ao ser submetido a 

uma situação que exige esforço de adaptação” (Seyle, apud RODRIGUES E GASPARINI, 

1992:98-99). Os autores, porém, complementam que se  este conjunto de reações for muito 

intenso ou se o agente causador do estresse for muito potente ou prolongado, poderá ocorrer, 

como conseqüência, doença ou maior predisposição a doença. 
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Granboulan, apud Rodrigues e Gasparine,1992, considera a possibilidade do 

organismo possuir memória afetiva  das situações de estresses anteriores, o que pode 

perpetuar o seu potencial nocivo. 

Diante do alto percentual de respondentes (59,9%) que consideram o estresse no dia-a-

dia das suas atividades como elevado ou excessivo, fica como sugestão para a instituição 

estudos mais aprofundados sobre o estresse no trabalho do Policial militar, visando a 

encontrar soluções que melhorem esta situação, evitando que no futuro surjam conseqüências 

graves e um quadro mais sério decorrente desse contexto, tanto para os policiais quanto para a 

própria instituição. 

 ROBBBINS (1999: 38-39), afirma que pesquisas têm demonstrado que, quanto mais 

as pessoas acreditam que controlam seu destino (indivíduos internais) mais elas estão 

satisfeitas com seu trabalho, e que, quanto mais os indivíduos que acreditam que suas vidas 

são controladas por fatores externos (indivíduos externais), menos satisfeitas estão com seus 

trabalhos. Este autor comenta também que pessoas com auto-estima elevada estão mais 

satisfeitas com seus trabalhos do que pessoas com baixa auto-estima. 

Seashore (1975), além de afirmar que características de personalidade interferem na 

satisfação ou insatisfação, enfatiza que estas (satisfação e insatisfação) não são apenas 

medidas de saída (outputs), mas agem como motivadores, conseqüentemente, participam dos 

processos de mudança e acomodação, na medida em que funcionam como agentes ativos, 

participando das interações com trabalhos e meio ambiente. 

Sugere-se portanto, que se realizem pesquisas que relacionem características e 

atributos da personalidade (como por exemplo, auto–estima, lugar de controle) com satisfação 

no trabalho e QVT e também pesquisas que visem a estudar a satisfação no trabalho tratada 

como uma causa potencial de melhoria ou diminuição da QVT e não meramente como 

conseqüência (output) desta. 
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Como sugestão para um desenvolvimento futuro deste trabalho indica-se a realização 

de pesquisas sobre QVT, envolvendo outros batalhões da PMPE da Região Metropolitana e 

também do Interior do Estado para estudos comparativos e também para a elaboração de 

modelo de QVT que seja representativo de toda Polícia Militar de Pernambuco. Sugere-se 

ainda estudos sobre os fatores condicionantes (gênero,idade, renda, escolaridade, etc) do 

Indicador Geral de Satisfação, criado nessa pesquisa, que permitiu um diagnóstico geral da 

satisfação dos respondentes quanto ao atendimento das dimensões de QVT identificadas. 

Propõe-se, também, que, na a elaboração de um Programa de QVT próprio para 

Instituição Polícia Militar de Pernambuco, se leve também em consideração a perspectiva do 

empregador e da comunidade / sociedade como um todo, procurando entender as inter-

relações dos resultados que possam vir a ser alcançados a partir de uma proposta do ponto de 

vista destas três perspectivas.  

Indicam-se estudos investigativos e comparativos sobre qualidade de vida no trabalho 

de Polícias militares de outros estados e também de outros países, como, por exemplo, Polícia 

Canadense (considerada hoje a melhor do mundo) e a Polícia de New York (onde existem as 

maiores diminuições nos índices de criminalidade do mundo).  

Quanto às contribuições acadêmicas, espera-se que os resultados empíricos obtidos 

nesta dissertação possam contribuir para ampliar as pesquisas existentes e para sugerir novas 

investigações acadêmicas, na medida que propõem um construto novo de QVT, próprio da 

população estudada.  

Finalmente, é importante citar mais uma vez os autores Cherns e Davis (1975) e 

Herrick e Maccoby (1975) que compartilham a idéia de que a questão da QVT não diz 

respeito apenas a um melhor funcionamento da organização de trabalho e, portanto, uma 

questão só de empregados e empregadores. O “goal” da QVT, segundo esses autores, é uma 
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melhor sociedade, na medida em que o trabalho desumanizado implica em custos humanos e 

econômicos para todo o contexto social. 

Se QVT é uma busca por uma melhor sociedade, em se tratando da Qualidade de Vida 

no Trabalho dos policiais militares, esta questão se torna muito mais evidente por serem estes 

os profissionais responsáveis pela segurança pública em nossa sociedade. 

Espera-se que este estudo venha a contribuir para a elaboração de um programa de 

QVT na Polícia Militar de Pernambuco, com chances de propiciar aos seus policiais uma 

vivência mais saudável da dimensão do trabalho, à Instituição a possibilidade de ter em seus 

quadros profissionais mobilizados para uma atuação mais eficaz e que traga ganhos à 

sociedade, principalmente no que diz respeito à segurança pública. 

Por fim, pede-se licença para o registro, aqui, de uma frase escrita por um dos 

respondentes em seu questionário, que conclui e ilustra bem a QVT como uma abordagem 

que leva em conta as dimensões bem-estar e desempenho no trabalho, que, cada vez mais, 

demonstram estar entrelaçadas, uma influenciando e interferindo na outra. 

Espero que esta pesquisa chegue aos nossos governantes e que eles nos 
ajudem a mudar para melhor a condição de vida de cada um para que assim 
possamos trabalhar satisfeitos e dar toda a segurança que a nossa 
sociedade precisa (policial participante da pesquisa). 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 



 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

            CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

                                                                             Recife, Agosto de 2003. 

 
 

 

SERÁ GARANTIDO TOTAL SIGILO DE TODOS OS QUESTIONÁRIOS, 
ALÉM DO QUE NÃO SERÁ NECESSÁRIO SUA IDENTIFICAÇÃO.

 

 

 

 

 
 

 
Prezado(a) Policial :

        Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Administração de Empresas da Universidade Federal de 
Pernambuco e estou realizando uma pesquisa sobre Qualidade 
de Vida no Trabalho do Policial Militar da PMPE.

O objetivo da pesquisa é verificar o que é percebido como 
qualidade de vida no trabalho para os policiais desta Corporação.       

     Além disso, é preciso ainda um outro tipo de informação:
saber como cada um se sente em relação ao nível de atendimento,
pela PMPE, relativo aos aspectos percebidos como importantes.
    
      Conto, portanto, com a sua colaboração na determinação 
do que é realmente  importante para que tenham, todos, uma
vida de boa qualidade.

 

 
               
 

 
 

Silvia Cauás Asfora
 

  

 
 

 

 

 

 
  

 



Unidade de lotação : 

 

Comentários:

Até que ponto sente orgulho no momento em que está usando o uniforme? 

( ) Totalmente    (  ) Muito   (  ) Moderadamente  (  ) Pouco  ( ) Nada  
(  ) Sinto-me envergonhado (  ) Outro _____________________________

Ordene os itens abaixo, numa escala de 1 a 5 (sem repetir os números), de 
acordo com a importância que eles assumem para você dentro da PMPE 
( atribua 1 ao item de maior importancia e vá numerando até o 5, que 
deverá ser o item de menor importância).

(  ) Remuneração                                (  ) Realização Profissional
(  ) Estabilidade no emprego                (  ) Diversidade de tarefas

(  ) Poder que existe no exercício da profissão de policial militar

Como você avalia o nível de stress no seu dia a dia, na realização de suas 
tarefas cotidianas ?

 ( ) Nenhum   ( ) Baixo  ( ) Moderado ( ) Elevado ( ) Excessivo

Hoje, depois da experiência como policial militar, se você pudesse escolher 
outra profissão (com benefícios semelhantes aos oferecidos pela 
corporação), você permaneceria na profissão de policial militar ?

(  ) Sim                                 (  ) Não

_

_

11

(  )1ºBPM (  )11ºBPM (  )BPCHOQUE (  )BPRP

Por quê ?

A Corporação lhe informa sobre seus direitos ?

(  )  Sim                (  )  Não

Você exerce outra atividade profissional (”bico”) em suas horas de folga?

(  )  Sim                (  )  Não

_

_

 
A burocracia existente na PMPE afeta o seu trabalho?

 ( ) Totalmente      ( ) Muito     ( ) Moderadamente       ( )Pouco       ( ) Nada

De que forma? 

A Corporação lhe informa sobre seus deveres?

(  )  Sim                (  )  Não

_

   

_

_

_

Ordene, segundo grau de importância, 4 aspectos relacionados ao 
trabalho, que você considera fundamentais para ter uma vida de boa 
qualidade.

   Nas questões a seguir, por favor responda marcando um X no    
número que considerar adequado:  

  Na 1ª coluna “Importância” avalie, de acordo com a seguinte  
  escala, o quanto cada um dos indicadores listados é importante   
para a sua qualidade de vida no trabalho: 

 1  nada importante 

 
2  pouco importante

 

 
3  razoavelmente importante

 

4  muito importante
 

5  extremamente importante

 

Na 2ª coluna “ ” avalie o seu nível de satisfação Situação na PMPE
com cada aspecto listado, marcando uma das seguintes opções: 

 

_

 
- satisfeito(a)

- insatisfeito(a)

- muito satisfeito(a)

- indiferente

- muito insatisfeito(a)

1

2

3

4

2



Pratica alguma atividade  física ?

(  ) Não          (  ) Sim   Qual / Q u a i s_

 

Qual  o principal motivo que levou você a ingressar na Polícia Militar ?

(  ) Falta de opção profissional  
(  ) Prestigio social da profissão  
(  ) Baixa concorrência às vagas  
(  ) Realização profissional  
(  ) Outro 

_

_

_

Já participou do curso de Polícia Comunitária?

Há quanto tempo você está trabalhando na PMPE?

_

Há quanto tempo você está trabalhando no cargo que está ocupando?  

_

Participação na renda familiar  
 

(  ) Não contribuo para a renda familiar  
 (  ) Contribuo parcialmente para o sustento da família

 (  ) Sou  responsável pelo sustento da família

 (  ) Sou  responsável pelo sustento da família e de outros

 

Quantas pessoas dependem de sua renda, além de você ?  

(  ) Ninguém                            (  )  

          O quanto você gosta do seu trabalho?    

(  ) Totalmente      (  ) Muito                                                         (  ) Moderadamente

                        (  ) Pouco               (  ) Nada  

 
Por quê ?

  
_

_

_

_

                        (  ) Sim              (  ) Não

10

1.  Bom ambiente de trabalho.

2.  Oportunidade de crescimento na carreira.

3.  Respeito que a população tem pelo Policial  
     Militar.

4.  Salário compatível a profissionais com  
     cargo idêntico ao seu.

5.  Possibilidade de implementar novas idéias.

6.  Seguro de vida.

22.  Aproveitamento das habilidades e 
conhecimentos pessoais nas funções a serem 
desempenhadas

8.  Ventilação adequada no ambiente de 
     trabalho.

9.  Desafios no trabalho.

10.Disponibilidade de cursos de 2º grau.

11.Salário compatível com a função exercida.

12.Espaço físico confortável.

13.Interação entre as unidades que não sejam  
     Batalhões da Instituição.

14.Apoio dos superiores no desenvolvimento do 
     meu trabalho.

15.Inexistência de coação ou perseguição no 
     trabalho.

16.Iluminação adequada no ambiente de 
     trabalho.

17.Liberdade de expressar idéias.

18.Caixa de sugestões.

19.Serviço de orientação financeira.

20.Cursos profissionalizantes.

21.Interação entre os batalhões.

7. Assistencia Médica.  
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_



Dados Pessoais: 

Idade:  _______ anos  

Gênero :   

(  )  Masculino (  )  Feminino

Escolaridade: 

(  ) 1º grau incompleto         (   ) 2º grau incompleto   (  ) 3º grau incompleto
      Fundamental incompleto           Médio incompleto 

(  ) 1º grau completo          (  ) 2º grau completo      (  ) 3º grau completo
       Fundamental completo           Médio completo

(  )  Pós -Graduação:_ Outro_

Pretende continuar os estudos:           

(  )  Sim                   (  )  Não

Posto ou graduação:                        

(  )  Oficial

 (  )  Sargento                  ( )  Cabo  ( )  Soldado  

Estado Civil

 

(  ) Solteiro(a)      ( ) Casado(a)/ Mora com companheiro(a)  

(  ) Viúvo(a)       (  )   Separado(a) / Desquitado(a) / Divorciado(a)      

(  ) Outro
 

 (  ) Sim.   Quantos? _

Filhos :    

(  ) Não

Idade dos Filhos : _

(  ) Própria   (  ) Alugada   
                    (  ) Habitação Coletiva (quartel/pensionato, etc)  

Quem mora com você ?   (Pode marcar mais de uma opção) 

(  ) Esposo(a)/Companheiro (a)          (  ) Filhos             
(  ) Pai               (  )  Mãe       (  ) Irmãos            
(  ) Outros 

 

Moradia :  

Superior incompleto 

Superior completo

(  )   Não mora com companheiro(a) 

 

(  ) Financiada

9

23. Equipamentos adequados  de trabalho.

25. Benefícios em datas especiais (casamento, 
      nascimento do filho)

26. Plano de assistência odontológica

27.Serv iço de or ientação jur íd ica

28. Palestras preventivas sobre lesões e 
      acidentes ocorridos no trabalho

29. Cooperação entre colegas de trabalho.

30. Incentivo à prática de esportes

31. Creche

32. Disponibilidade de equipamento de proteção.

33. Atividades de alongamento / relaxamento 
      muscular.

34. Bom relacionamento com a chefia

35. Bom relacionamento com os colegas de 
      trabalho

36. Plano de assistência funeral

37. Clube de lazer

38. Estabilidade no emprego

39. Programas de apoio a moradia.

40. Auxílio farmácia.

24. Acesso a curso preparatório para vestibular.

41. Facilidade de comunicação com o Comando         
      Geral.

42. Promoção de torneios esportivos.

43. Cartão de afinidades PMPE  para aquisição  
      de produtos e serviços com  desconto.   

44. Material/equipamentos de trabalho  
      suficientes.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Importância Situação da PMPE

 

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

1    2    3    4    

 i
n
d
if
e
re

n
te

 s
a
ti
s
fe

it
o
(a

)

 m
u
it
o
 s

a
ti
s
fe

it
o
(a

)

 m
u
it
o
 i
n
s
a
ti
s
fe

it
o
(a

)

 i
n
s
a
ti
s
fe

it
o
(a

)

 n
a
d
a
 i
m

p
o
r
t
a
n
t
e

 p
o
u
c
o
 i
m

p
o
r
t
a
n
t
e

 r
a
z
o
a
v
e
lm

e
n
t
e
 i
m

p
o
r
t
a
n
t
e

 m
u
it
o
 i
m

p
o
r
t
a
n
t
e

 e
x
t
r
e
m

a
m

e
n
t
e
 i
m

p
o
r
t
a
n
t
e

4

Atividade atual:                        

 (  )  Administrativa e 
        operacional                 

( ) Operacional( )  Administrativa 



110. Espaço físico de trabalho adequado para 
        ambos os sexos.   
111. Igualdade de direitos e deveres entre os 
        policiais e demais servidores públicos 

112. Igualdade de direitos e deveres entre 
        policiais e demais militares federais.  

113.   Eduação gratuita para os filhos.

114. Indicadores de produtividade

115. Sistema justo de recompensa e punição. 

116. Confiança no chefe 

117. Comunicação interna eficaz. 

118. Equipamento adequado ao trabalho de 
        rua.  

119. Curso superior e outras iniciativas de 
        auto-desenvolvimento deveriam interferir 
        nos critérios de promoção.

109. Refeitório no local de trabalho.5
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45. Cursos de capacitação em gestão.

46. Acesso a pacotes turísticos com desconto.

47. Acesso a utilização de computadores  e           
      Internet.

48. Visitas periódicas do Comando Geral aos    
      Batalhões.

49. Promoção de shows, exposições, peças 
      teatrais realizadas pelos policiais.

50. Ramal confidencial para reclamações.

51. Colônia de férias para filhos de policiais.

52. Núcleo de apoio à saúde dos policiais.

53. Promoção de shows, exposições, peças 
      teatrais em geral a preços promocionais

54. Ausência  de abuso  de autoridade por parte  
      dos superiores.

55. Autonomia para tomar decisões no trabalho. 

56. Bom relacionamento e diálogo entre os 
      diversos grupos de trabalho da PMPE.

57. Vale transporte ou identidade funcional   
      como passe livre nos meios de transporte.

58. Realização Profissional

59. Trabalho em parceria com a sociedade

60. Troca periódica dos uniformes

61. Ser respeitado como ser humano

62. Convênio com desconto para cursos 
      universitários.

63. Reconhecimento da sociedade pelo trabalho 
      realizado.

64. Remuneração pelas horas extras trabalhadas.

65. Cursos e treinamentos de aperfeiçoamento  
      profissional.

66. Refeições subsidiadas(durante o expediente 
     de trabalho)
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5

5

1    2    3    4    

1    2    3    4    

51    2    3    4    

Use o espaço abaixo para questões que ache 
importante e que não foi perguntado.



67. Disponibilidade de curso de inglês.

68. Respeito e prestígio da PMPE na sociedade.

88. Inexistência de preconceitos no ambiente de 
      trabalho, tais como:nível educacional, social, 
      raça, sexo e religião 

69. Equilíbrio entre trabalho e lazer (outros    
      aspectos da vida).

70. Convênios com desconto para educação dos 
      filhos 

71. Reconhecimento do superior pelo trabalho 
      realizado.

72. Disponibilidade de curso de informática.

73. Possibilidade de programar a vida quanto aos 
      horários de trabalho e de folga.

74. Respeito aos horários de folga.

75.Diálogo com a chefia para discutir problemas 
     e soluções.

76. Direito de “defesa” ao ser punido.

77. Disponibilidade de tratamento psicológico.

78. Humanização do regulamento disciplinar da 
      PMPE.

79. Respeito por parte dos superiores.

80. Convênio com desconto para cursos de pós 
      -graduação.

81. Divulgação dentro da corporação dos 
      trabalhos realizados pelos policiais.

82. Trabalho de responsabilidade social prestado 
      pela corporação à comunidade. 

83. Ampliação de frota de veículos.

84. Equipamentos de trabalho modernos.

85. Ética no ambiente  profissional.

86. Não haver trocas constantes de comando.

87. Boa convivência entre subordinados e 
      superiores. 
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101.Remuneração específica por critério de 
       periculosidade operacional.

90. Acesso facilitado a empréstimos 

91. Boa convivência entre subordinados e 
      superiores.

92.  POGV ( enquanto remuneração). 

93. POGV (como opção de trabalho extra). 

94. Poder  se expressar como indivíduo. 

95. Fazer parte de um grupo de trabalho.

106.Possibilidade de dar opiniões em assuntos 
       que dizem respeito a execução do trabalho    
       que será realizado.

96. Clareza na comunicação entre policiais de 
      patentes diferentes.

97. Informações relativas à minha função para    
      que eu possa manter-me atualizado.

98. Clareza na orientação quanto a forma de 
      execução dos trabalhos.

99.  Coletiva de Arte da PMPE.

100.Ter as opiniões consideradas pelos 
       superiores.

89. Ter metas claras.

102.Saber com clareza o que é exigido de 
       você profissionalmente;

103.Possibilidade  de executar trabalhos  
      diversificados.

104.Gostar do trabalho que realiza.

107.Ter profissionais das áreas de medicina e  
       psicólogia atuando junto aos batalhões, 
       mais próximos do dia a dia do trabalho    
       dos policiais.

105.Adequação do perfil pessoal com as 
      atividades realizadas no dia a dia.
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108.Oportunidade que tenho para crescer como 
       ser humano na realização do meu trabalho.
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APÊNDICE B – CARTA DO COMANDANTE GERAL 



 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
 POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 

 
 CG – COMANDO GERAL 

 
 

Recife, 17 de setembro de 2003. 
Prezados Policiais Militares, 
 
 

Estamos iniciando uma pesquisa na Polícia sobre Qualidade de Vida no Trabalho do 
Policial Militar em nossa Corporação. 

 
Esta pesquisa faz parte de um estudo de mestrado que está sendo realizado no 

Programa de Pós-Graduação do Curso de Administração de Empresas na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) por Silvia Cauás Asfora. 

 
Esta pesquisa, que já foi apresentada ao Comando Geral, ao Comando do CPRM e 

também ao Comando deste Batalhão, conta com o apoio de todos na medida em que os 
resultados deste estudo poderão fornecer subsídios para futuras decisões e ações que 
possam vir a melhorar a qualidade de vida do trabalho dos policiais da PMPE.  

 
É importante ressaltar alguns pontos : 

 
- A seleção dos participantes da pesquisa foi feita por critério estatístico; 
- Esta pesquisa não tem fins lucrativos (a pesquisadora não está recebendo nada por 

ela); 
- Não é pesquisa contratada pela polícia; 
- Não sofre de nenhuma influência política; 
- A pesquisa é um trabalho científico de mestrado e sua realização receberá todo rigor 

da ciência; 
- Os questionários não possuem identificação; 
- A pesquisadora se compromete com a confidencialidade dos questionários, ou seja; 
- A policia não terá acesso a nenhum questionário; 
- Inclusive a digitação dos dados será realizada na universidade, por uma pessoa da 

própria universidade; 
- A polícia terá acesso aos dados consolidados, análises e conclusões finais do estudo 

realizado. 
 

A participação e o envolvimento comprometido de todos os participantes no 
preenchimento do questionário de pesquisa é de extrema importância para que os 
resultados reflitam a realidade. 
 

Desde já agradecemos a participação de todos para a viabilização deste estudo. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

WELDON RODRIGUES NOGUEIRA – CEL PM 
COMANDANTE GERAL 

 
 
 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PMPE  
Praça do Derby s/n.º, Derby, Recife-PE CEP 52.010-900 Fone/fax (0**81) 3412.1140 E-mail emg5@pm.pe.gov.br

NOSSA PRESENÇA, SUA SEGURANÇA 

mailto:emg5@pm.pe.gov.br
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APÊNDICE C – CLUSTERS: DISTÂNCIAS 



 186

APÊNDICE D – DIMENSÕES DE MAIOR GAP 



Variá. VARIÁVEIS DISTÂNCIAS M. IMPORTANCIA M. SATISFAÇÃO GAP

Q20A
Cursos profissionalizantes

0,71 4,49 2,00 2,49

Q72A
Disponibilidade de curso de informática

0,55 4,38 1,92 2,46

Q66A
Refeições subsidiadas

0,65 4,46 2,05 2,41

Q24A
Acesso a curso preparatório para vestibular

0,72 4,32 1,91 2,41

Q28A
Palestras preventivas sobre lesões e acidentes ocorridos no 
trabalho 0,60 4,30 2,06 2,24

Q80A
Convênios com desconto  para cursos de pós-graduação

0,66 4,28 2,06 2,22

Q17A
Liberdade de expressar idéias

0,57 4,48 2,27 2,21

Q96A
Informações relativas à minha função para que eu possa manter
me atualizado 0,48 4,43 2,24 2,19

Q47A
Acesso a utilização de computadores e Internet

0,66 4,27 2,09 2,18

Q40A
Auxilio farmácia

0,61 4,25 2,08 2,17

Q101A
Saber com clareza  o que é exigido de você profissionalmente

0,48 4,44 2,29 2,15

Q55A
Autonomia para tomar decisões no trabalho

0,56 4,35 2,22 2,13

Q83A
Ampliação de frota de veículos

0,71 4,38 2,27 2,11

Q22A
Aproveitamento das habilidades e conhecimentos pessoais nas 
funções a serem desempenhadas 0,54 4,37 2,28 2,09

Q81A
Divulgação dentro da organizaçào dos trabalhos realizados 
pelos policiais 0,57 4,34 2,32 2,02

Q45A
Cursos de Capacitação em gestão

0,61 4,20 2,20 2,00

Q97A
Clareza na orientação quanto a forma de execução dos 
trabalhos 0,53 4,38 2,43 1,95

Q93A
Poder se expressar como indivíduo

0,63 4,31 2,36 1,95

Q10A
Disponibilidade  de cursos de 2º. Grau

0,81 4,35 2,43 1,92

Q105A
Possibilidade de dar opiniões em assuntos que dizem respeito a 
execução do trabalho que será realizado 0,47 4,39 2,50 1,89

Q26A
Plano de assistência odontológica

0,56 4,49 2,67 1,82

Q30A
Incentivo a a pratica de esportes

0,62 4,31 2,51 1,8

Q59A
Trabalho em parceria com a sociedade

0,60 4,38 2,59 1,79

Q56A
Bom relacionamento e diálogo entre os diversos grupos de 
trabalho da PMPE 0,58 4,20 2,51 1,69

Q21A
Interação entre batalhões

0,69 4,10 2,44 1,66

Q29A
Cooperação entre colegas de trabalho

0,57 4,46 2,81 1,65

Q5A
Possibilidade de implementar novas idéias

0,66 4,18 2,54 1,64

Q25A
Benefícios em datas especiais (casamento, nascimento filhos)

0,62 4,40 3,06 1,34

Q104A
Adequação do perfil pessoal com as atividades realizadas no 
dia a dia 0,58 4,25 2,91 1,34

MÉDIA 0,61 4,36 2,33 2,03

Cluster 1 - (DECISÃO)

0,08DP



Variá. VARIÁVEL DISTÂNCIAS M. IMPORTANCIA M. SATISFAÇÃO GAP

Q74A
Respeito aos horários de folga

0,43 4,69 1,70 2,99

Q73A
Possibilidade de programar a vida quanto aos horários de 
trabalho e de folga 0,43 4,56 1,76 2,80

Q112A
Educação gratuita para os filhos

0,50 4,70 1,93 2,77

Q52A
Núcleo de apoio a saúde dos oficiais

0,50 4,62 1,88 2,74

Q78A
Humanização do regulamento disciplinar da PMPE

0,59 4,55 1,81 2,74

Q111A
Igualdade de direito e deveres entre policiais e demais militares 
federais 0,62 4,52 1,85 2,67

Q79A
Respeito por  parte dos superiores

0,39 4,69 2,18 2,51

Q114A
Sistema justo de recompensa e punição

0,57 4,42 1,92 2,50

Q69A
Equilíbrio entre trabalho e lazer ( outros aspectos  da vida)

0,51 4,50 2,03 2,47

Q44A
Material / equipamentos de trabalho suficientes

0,50 4,56 2,10 2,46

Q71A
Reconhecimento do superior pelo trabalho realizado

0,50 4,53 2,13 2,40

Q39A
Programas de apoio a moradia

0,46 4,63 2,23 2,40

Q76A
Direito de “defesa” ao ser punido

0,42 4,72 2,35 2,37

Q87A
Boa convivência entre subordinados e superiores

0,45 4,53 2,28 2,25

Q41A
Facilidade de comunicação com comando geral

0,59 4,42 2,18 2,24

Q75A
Diálogo com a chefia  para discutir problemas e soluções

0,49 4,46 2,26 2,20

Q77A
Disponibilidade de tratamento psicológico

0,57 4,48 2,35 2,13

Q115A
Confiança no chefe

0,73 4,46 2,44 2,02

Q88A
Inexistência de preconceitos no ambiente de trabalho, tais como 
: nível educacional, social, raça, sexo e religião 0,56 4,52 2,54 1,98

Q34A
Bom relacionamento com a chefia

0,51 4,44 2,61 1,83

MÉDIA 0,52 4,57 2,08 2,49

DP 0,08

Cluster 3 - (INTERNALIZAÇÃO)



Variá. VARIÁVEL DISTÂNCIAS M. IMPORTANCIA M. SATISFAÇÃO GAP

Q64A
Remuneração pelas horas extras trabalhadas

0,42 4,74 1,52 3,22

Q11A
Salário compatível com a função exercida

0,56 4,64 1,72 2,92

Q2A
Oportunidade de crescimento na carreira

0,57 4,66 1,83 2,83

Q7A
Assistência médica

0,44 4,76 1,95 2,81

Q61A
Ser respeitado como ser humano

0,40 4,84 2,10 2,74

Q100A
Remuneração especifica por critério de periculosidade  
operacional 0,77 4,48 1,77 2,71

Q27A
Serviço de orientação jurídica

0,54 4,60 1,90 2,70

Q70A
Convênios com desconto  para educação dos filhos

0,42 4,60 1,91 2,69

Q117A
Equipamento adequado ao trabalho de rua

0,38 4,76 2,16 2,60

Q63A
Reconhecimento da sociedade pelo trabalho realizado

0,50 4,60 2,03 2,57

Q106A
Ter profissionais das áreas de medicina e psicologia atuando 
junto aos batalhões, mais próximos do dia a dia do trabalho dos 

li i i
0,63 4,55 1,99 2,56

Q84A
Equipamento de trabalho modernos

0,53 4,63 2,08 2,55

Q32A
Disponibilidade de equipamento  de proteção

0,40 4,66 2,16 2,50

Q57A
Vale transporte ou identidade funcional como passe livre nos 
meios de transporte 0,60 4,53 2,05 2,48

Q62A
Convenio para cursos universitários

0,55 4,56 2,08 2,48

Q107A
Oportunidade que tenho para crescer como ser humano na 
realização do meu trabalho 0,43 4,63 2,16 2,47

Q14A
Apoio dos superiores no desenvolvimento do meu trabalho

0,60 4,48 2,04 2,44

Q68A
Respeito e prestigio da PMPE na sociedade

0,49 4,57 2,15 2,42

Q23A
Equipamentos adequados de trabalho

0,46 4,67 2,28 2,39

Q4A
Salário compatível a profissionais com cargo idêntico ao seu

0,75 4,35 1,97 2,38

Q65A
Cursos e treinamentos de aperfeiçoamento profissional

0,42 4,58 2,22 2,36

Q6A
Seguro de vida

0,67 4,60 2,25 2,35

Q58A
Realização profissional

0,36 4,61 2,27 2,34

Q85A
Ética no ambiente profissional

0,49 4,55 2,23 2,32

Q1A
Bom ambiente de trabalho

0,65 4,52 2,56 1,96

Q103A
Gostar do trabalho que realiza

0,50 4,69 3,39 1,30

Q38A
Estabilidade no emprego

0,45 4,76 3,61 1,15
Bom relacionamento com os colegas de trabalho

Cluster 5 - (EMPREGO)

0,43 4,64 3,64 1,00Q35A

MÉDIA 0,51 4,65 2,18 2,47

DP 0,11



Variá. VARIÁVEL DISTÂNCIAS M. IMPORTANCIA M. SATISFAÇÃO GAP

Cluster 6 - (RESPEITO)

Ausência de abuso de autoridade por parte dos superiores
Q54A

Inexistência de coação ou perseguição no trabalho
0,69 4,29 2,01 2,28

Q15A 0,70 4,16 2,12 2,04
Respeito que a população tem pelo policial

Q3A 0,82 4,04 2,24 1,80

MÉDIA 0,74 4,18 2,11 2,07

DP 0,07
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