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RESUMO 

Objetivo - O presente estudo investiga como os policiais militares do Estado do Rio de 

Janeiro lidam com sua vocação para a carreira policial e as mudanças compulsórias que 

viveram durante a trajetória da mesma, investigando os efeitos de ambas nas 

identidades profissionais, motivação e recursos psicológicos. Consideramos, portanto, 

as escolhas vocacionais dos policiais que foram afastados da operação nas ruas, com o 

objetivo de compreender as mudanças ocorridas em termos identitários e motivacionais, 

bem como as estratégias psicológicas utilizadas para lidar com essas mudanças. 

Metodologia - Seguindo a tradição de pesquisa indutiva, onze policiais foram 

entrevistados em profundidade, de modo a compreendermos as categorias centrais e 

temas emergentes no campo. A partir dos resultados da análise de conteúdo realizada, o 

estudo aponta para o surgimento das vocações dos policiais, as mudanças compulsórias 

e os impactos para a carreira.  

Resultados - A partir de tal análise, sugere-se que as mudanças identitárias estão 

diretamente relacionadas às motivações dos policiais, que se mantêm com base nos 

recursos psicológicos desenvolvidos ao longo da carreira: autoeficácia, resiliência, 

otimismo e esperança, os quais são demonstrados por meio de competências 

corporativas. Os resultados obtidos sugerem que há possibilidades de mudanças 

vocacionais nestes policiais, os quais podem abandonar suas vocações (violadas pela 

corporação), ressignificá-las ou seguir com a manutenção das mesmas.  

Limitações - A principal limitação desta pesquisa é a peculiaridade apresentada pelo 

contexto social, econômico e geográfico do Estado do Rio de Janeiro e a diversidade de 

histórias e trajetórias, as quais podem ser mais exploradas.  

Aplicabilidade do trabalho - Esperamos que os resultados sejam relevantes para as 

organizações, a fim de que prossiga no conhecimento sobre a relação entre vocação, 

identidade e motivação e desenvolva estratégias voltadas ao desenvolvimento de 

recursos psicológicos que auxiliem a lidar com eventos e mudanças inesperadas, com 

vistas a minimizar os estigmas e preconceitos internos às organizações e reforçar a 

relevância social da função Policial.  

 

Palavras chave: vocação; policial militar; identidade profissional; motivação 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Purpose - The present study investigates how the military police of the State of Rio de 

Janeiro deal with their vocation for the police career and the compulsory changes that 

they experienced during their trajectory, investigating the effects of both on professional 

identities, motivation and psychological resources. Therefore, we consider the 

vocational choices of police officers removed from the operation on the streets, in order 

to understand the changes that occurred in terms of identity and motivation, as well as 

the psychological strategies used to deal with these changes.  

Methodology - Following the tradition of inductive research, we interviewed eleven 

police officers in depth, in order to understand the central categories and themes 

emerging in the field. Based on the results of the content analysis carried out, the study 

points to the emergence of police officers' vocations, compulsory changes and impacts 

on their careers.  

Results - From such an analysis, we suggest that the identity changes with the 

motivations of the police officers related, what they maintain based on the 

psychological resources developed throughout their career: self-efficacy, resilience, 

optimism, hope, and revealed corporate skills. There are possibilities of vocational 

changes in these police officers with the results obtained, who can abandon their 

vocations (violated by the corporation), reframing them or continue with their 

maintenance.  

Research limitations - The main limitation of this research is the peculiarity presented 

by the social, economic and geographic context of the State of Rio de Janeiro and the 

diversity of stories and trajectories, what we will explore further.  

Practical implications - We hope that the results are relevant for organizations, so that 

they can continue to learn about the relationship between vocation, identity and 

motivation and develop strategies aimed at the development of psychological resources.  

That these resources help to deal with unexpected events and changes, with a view to 

minimizing stigmas and prejudices internal to organizations and reinforcing the social 

relevance of the Police function. 

 

Keywords: vocation; military police; professional identity; motivation 
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1. INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente, considera-se que a escolha de uma profissão está relacionada a 

uma forte noção de autoconceito e autoestima elevados de um indivíduo, os quais são 

afetados diretamente pela influência do ambiente social em que cresceram e que vivem 

(Navarro-Abal et. al., 2020). Com relação à vocação para o serviço público, tal escolha 

pode ser relacionada não apenas pelo autoconhecimento, mas pelos fatores extrínsecos e 

expectativas de empregabilidade. Especificamente no cenário brasileiro, muitos são os 

servidores que ingressam no setor público devido a anseios tais como estabilidade, um 

bom salário, status social e qualidade de vida, mais do que por valores ligados à missão 

das entidades públicas e à vocação (Cruz Filho, 2018). Considerando esse contexto, o 

presente estudo tem como objetivo investigar a vocação do policial militar, 

principalmente por constituir uma profissão complexa, desafiadora, perigosa e, ainda 

exigir esforço físico e resistência mental elevados, demandas presentes desde os testes 

de recrutamento à formação contínua a que são submetidos, assim como necessários 

para enfrentar constantemente os riscos relacionados à violência e manutenção da 

segurança pública (Chen et al., 2018). 

Na contemporaneidade, a expressão de vocação reflete o valor do trabalho para 

um segmento social e está fortemente ligada à noção de identidade (Dik e Duffy, 2009; 

Piedmont e Village, 2010). Enquanto alguns profissionais possuem identidades 

profissionais vocacionadas, outros buscam em sua profissão apenas um veículo para 

alcançar a justiça social, simplesmente um trabalho, ou pelo simples fato de superar 

desafios e/ou tarefas consideradas interessantes (Burke e Deszca, 1998). Para os 

policiais militares, as noções de vocação, identidade profissional e motivação podem 

explicar o desempenho organizacional no dia a dia da prática policial, de modo a 

explicar uma performance satisfatória, uma vez que envolve riscos para o próprio 

indivíduo (Dik e Duffy, 2009; Firmin et al., 2018; Hughes, 1991; Wasielewski, 1991). 

Entretanto, quando há mudanças no papel do policial, da natureza do seu trabalho, o que 

poderia ocorrer com as vocações desses policiais militares? Será que mudanças 

compulsórias ocorridas no seu papel e função constituem uma violação vocacional? 

Com base nessa pergunta, o presente estudo explora de que forma policiais militares 

afastados das ruas pela organização lidam com a percepção sobre sua vocação e sua 
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identidade, e como estas se relacionam com motivação no trabalho e os recursos 

psicológicos para dar prosseguimento a sua carreira.  

Durante sua trajetória de carreira, os policiais militares podem passar por 

mudanças que são involuntárias, seja devido a alguma incapacidade física ou traumas 

psicológicos adquiridos com o exercício de sua função. Tais restrições sofridas podem 

reduzir consideravelmente suas competências e o indivíduo ingressar num estado de 

liminaridade e choque identitário pela possível quebra de uma expectativa vocacional 

(Baldridge et al., 2017; Kulkarni, 2019). A partir desse evento, espera-se que há uma 

mudança na identidade central de policial, que pode ser contestada no dia a dia no 

trabalho. Como resultado, os seus vínculos sociais imediatos e ligação ao empregador 

podem ser fragilizados, iniciando um processo interno para criação de sentido e 

significado ao novo trabalho (Kulkarni, 2019).  

Além disso, considerando que identidade e motivação são importantes para dar 

prosseguimento a uma vocação, espera-se que os estados psíquicos responsáveis pela 

estratégia de enfrentamento devem ser explorados, pois costumam ser formas de lidar 

com as quebras de expectativas de carreira (Dik e Duffy, 2009; Firmin et al., 2018; 

Hughes, 1991; Wasielewski, 1991). Devido a isso, consideramos o desenvolvimento do 

Capital Psicológico assim como a ampliação de competências corporativas como fatores 

relevantes que podem auxiliar na criação de um ambiente laboral saudável, dando aos 

policiais militares a opção de buscar caminhos novos e diferentes para atingir seus 

objetivos, além de servir como um recurso que permite que eles se recuperem 

rapidamente após um revés (Luthans et al., 2008; Viseu et al., 2012).  

Para explorar tais questões, este estudo seguiu uma abordagem indutiva e 

qualitativa, de caráter interpretativo (Eisenhardt, 1989). Foram, portanto, realizadas 

onze entrevistas semiestruturadas em profundidade com policiais militares afastados do 

serviço de rua de maneira involuntária. Utilizamos a cadeia de informações pelo método 

snowball (Thiry-Cherques, 2009), até o alcance do ponto de saturação de categorias e 

elementos, para apoiar nossas conclusões com base na análise de conteúdo de 

descritores (Bauer, 2002; Thiry-Cherques, 2009). Além disso, os respondentes, por 

meio de sua autonarrativa (Baldridge et al., 2017; Kulkarni, 2019), expressaram como 

lidam com a possível violação de sua vocação, verificando o impacto na identidade 

profissional. Finalmente, se as mudanças identitárias e vocacionais afetaram sua 
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motivação e quais as estratégias psicológicas utilizadas por eles para lidar com o 

presente e o futuro de sua carreira como policial militar.  



 

 

16 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo são apresentadas as bases teóricas que servem de suporte para a 

análise dos constructos apresentados na questão a ser investigada. Inicialmente são 

apontados alguns estudos sobre vocação e vocação profissional no âmbito do 

comportamento humano e nas organizações. Após isto, a definição de identidade 

profissional e seus desdobramentos para os indivíduos de uma instituição policial, além 

de abordar a teoria motivacional da autodeterminação e recursos psicológicos utilizados 

para o incentivo do exercício da profissão mesmo após uma interrupção compulsória ou 

desvio de função. 

2.1. Vocação Profissional 

A fim de compreender o que é vocação profissional, abordamos historicamente o 

desenvolvimento das teorias que buscam definir o que é vocação. Segundo Dik e Duffy 

(2009), ela está intimamente ligada a uma experiência com origem além de si mesmo, 

para abordar um papel de vida particular que demonstra um senso de propósito ou 

significado. Esse senso é o que mantém valores e objetivos orientados para o indivíduo 

como fontes primárias de motivação. Então apresentaremos as diversas perspectivas que 

originaram o conceito apresentado. 

Remetendo a teoria clássica dos teólogos da Reforma Protestante, a expressão 

vocação foi originada há mais de cinco séculos no Ocidente na Europa, quando estes 

propuseram uma visão alternativa à sustentada de que até então somente alguns eram 

vocacionados (Dik e Duffy, 2009; Lysova, 2019; Michaelson e Tosti-Kharas, 2019; 

Piedmont e Village, 2010). Nesse entendimento, todos os homens e mulheres, sem 

exceção, devem ter alguma vocação pessoal e particular. Esses indivíduos foram 

chamados por Deus para usar seus talentos ou dons, a serviço de seus semelhantes como 

parte do plano divino e reflexo da orientação dos indivíduos para o valor atribuído ao 

trabalho deles (Dik e Duffy, 2009; Piedmont e Village, 2010).  

Ao analisar a teoria moderna, nos deparamos com Weber (1958) e sua releitura na 

qual vocação é uma inspiração divina para fazer um trabalho moralmente responsável e 

socialmente valorizado (Cohen, 2006; Hall e Chandler, 2005).  Mais tarde ele 

argumenta que protestantes preocupados com suas perspectivas de salvação adotaram 
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um estilo de vida de ascetismo e dedicação ao trabalho árduo, visão essa que deu 

origem ao moderno capitalismo. Porém, o conceito de vocação possuía um significado 

bem mais abrangente. Em outro sentido, o termo se desdobra mais a frente com uma 

visão secular mais extensiva no lugar do conceito religioso (Hall e Chandler, 2005).  

Tal conceito evoluiu para uma abordagem contemporânea, cuja potencialidade 

atua com foco na carreira, no desenvolvimento, tipos de personalidade e garantia de um 

bom ajuste entre as pessoas e empregos (Piedmont e Village, 2010). Chen et al. (2018) 

argumentam que essa abordagem é pautada na ética, e diante desta percepção a vocação 

profissional é vista como o sentimento de uma pessoa em relação a seus objetivos, o 

que se refere ao trabalho que um indivíduo pretende realizar como seu objetivo na vida. 

Outro ponto determinante é a atitude que as pessoas têm em relação ao que fazem, ao 

reconhecerem o processo pelo qual encontram alegria e sentido em sua carreira. Ao usar 

seus talentos e pontos fortes para contribuir positivamente com a sociedade, essas 

pessoas encontram um trabalho significativo com um domínio central da identidade 

adulta, onde a motivação intrínseca corresponde a três aspectos importantes de vocação: 

desafio, envolvimento pessoal e amor (Piedmont e Village, 2010).  

Buscamos então compreender as diferentes perspectivas de vocação profissional, 

sob a égide da identidade e da motivação, que não estão necessariamente relacionadas a 

crenças religiosas, mas sim a um reflexo da orientação dos indivíduos para o valor do 

trabalho. Nessa abordagem, o constructo se divide em três categorias: i) a orientação 

para o trabalho daqueles que consideram o trabalho um meio de viver, em vez de um 

objetivo na vida; ii) a orientação de carreira de quem trabalha para adquirir altos níveis 

de status, poder e orgulho; e iii) uma orientação vocacional que leva as pessoas a 

considerarem o trabalho uma parte inseparável da vida e uma chance de realizar 

completamente os valores individuais (Dreher et al., 2007; Michaelson e Tosti-Kharas, 

2019; Peng et al., 2020; Wrzesniewski et al., 1997). 

Para Chen et al. (2018) a constatação da existência de uma vocação profissional é 

relevante no âmbito das organizações visto que modera o envolvimento com o trabalho, 

satisfação no trabalho, compromisso organizacional, intenções de retirada, 

comportamentos de cidadania organizacional e satisfação com a vida. Afirma ainda que 

a combinação entre vocação e fatores de motivação intrínseca, tais como a justiça 



 

 

18 
 

organizacional ou política da empresa (processos usados para tomar decisões) e 

segurança psicológica ou relação supervisor-subordinado (permitem aos indivíduos 

controlar processos em longo prazo, modelos interpessoais, sistemas sociais éticos), 

pode influenciar positivamente na conduta de um indivíduo, em sua motivação 

sustentada e em sua identidade organizacional (Michaelson e Tosti-Kharas, 2019; Peng 

et al., 2020).  

O senso de vocação prevalece na população em geral, porém, mais de 40% 

relatam ter um chamado para certo tipo de trabalho (Chen et al., 2018). Para o grupo 

alvo de nosso estudo, estes ingressaram na profissão por vários fatores, dentre eles 

vocação ou pela estabilidade no emprego: 48% são pelo apreço pelo militarismo e/ou 

vocação; 43% tinham familiares na corporação e 26% por problemas ligados ao 

desemprego (Nascimento et al., 2015; Navarro-Abal et al., 2020). Existe ainda uma 

construção social da profissão de polícia como vocação, a partir de uma visão mítica de 

sua representação social, principalmente na sociedade norte-americana (Durão, 2010). 

Outros fatores contrastam essa evidência, tais como a importância e utilidade 

social, a ideia de autoridade apresentada pela profissão e a necessidade de emprego 

também aparecem como causa, seguido das vantagens de se seguir uma carreira 

estruturada (Nascimento et al., 2015). Contudo, ainda há indivíduos que sustentam sua 

vocação no contexto de recursos escassos (Lysova, 2019; Lysova e Khapova, 2019). 

Quando esses indivíduos trabalham sob muita pressão, são frequentemente exigidos a 

demonstrar grande dedicação. Daí a vocação pode ser o principal motivo que sustenta a 

paixão pelo trabalho e que leva a resultados organizacionais positivos e a satisfação 

(Peng et al., 2020). Neste prisma, bombeiros e policiais foram mais propensos a 

descrever o trabalho como uma vocação em comparação com os empresários 

(Michaelson e Tosti-Kharas, 2019). 

Conforme o caso da escolha da profissão, ela está relacionada a uma forte noção 

de identidade e ocupa uma dimensão básica do desenvolvimento pessoal que reflete 

autoconceito e autoestima elevados (Navarro-Abal et al., 2020). Pais comparam os 

filhos a indivíduos e/ou organizações de referência para modular a formação de um 

conceito individual em cada uma das áreas específicas da vida do sujeito. Padrões de 

interação social familiar, de amigos e vizinhos, tradições, sistema de crenças e valores 
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são variáveis contextuais identitárias. Há destaque também para o desempenho 

acadêmico e a mobilidade social, que são aquelas afetadas diretamente pela influência 

parental/membros da família e ambiente doméstico, assim como as expectativas 

familiares e pressões em relação à escolha da profissão (Navarro-Abal et al., 2020). 

Portanto, podemos verificar que a vocação e seus fatores originários geram uma 

identidade profissional. 

2.2.  Identidade Profissional 

 Como visto, a identidade profissional é um produto da vocação, e aquela se 

consolida a partir da compreensão que os indivíduos atribuem a si próprios, quem são e 

quem se tornarão ou desejam ser, e da forma que se relacionam com os outros 

(Alvesson, 2008, 2010). No estudo da identidade há diversas correntes que se 

distinguem, dependendo do caráter de transitoriedade que lhe é atribuído. Na visão aqui 

adotada, a identidade profissional é organizada por meio de práticas dialéticas com o 

uso da linguagem, que privilegiam a abordagem discursiva como método de formação, 

baseado na sua conexão a grupos sociais, como organizações e dentro de discursos 

existentes (Alvesson, 2008, 2010; Brown, 2015, 2017). 

 Então Navarro-Abal et al. (2020) apontam em pesquisa que há outras fontes 

identitárias, tais como: clima de trabalho, realização profissional, localização 

geográfica, possibilidades de remuneração ou promoção, estereótipos que indicam 

poder e prestígio profissional. Também indica fontes extrínsecas e de origem 

psicogênica tais como o aconselhamento vocacional e a maturidade. A maturidade 

profissional, conforme indicado por López e Sánchez (2018 apud Navarro-Abal et al., 

2020), permite definir objetivos profissionais que sejam satisfatórios para o indivíduo. 

Para que haja uma escolha profissional bem-sucedida, isto exige certo nível de 

compreensão sobre mercado de trabalho e opções mais convenientes. Navarro-Abal et 

al. (2020) considera também que a fonte de escolha está relacionada à oportunidade, ou 

seja, certos ambientes que lançam as bases para um determinado comportamento, bem 

como a capacitação recebida.  

 Por vezes, a identificação com um papel profissional surge de eventos 

traumáticos e tragédias, direcionado por Deus ou para servir a sociedade de alguma 
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forma sem necessariamente ser espiritual ou religioso (Peng et al., 2020). A formação 

dessa identidade organizacional ocorre com o compartilhamento de crenças por seus 

integrantes do que é fundamental, duradouro e o que a difere das demais. Essa 

consolidação acontece, diariamente, ao ser internalizada pelo participante a ideia de que 

o pertencimento àquela organização coincide com a mesma do passado, marcando a 

temporalidade (Nascimento et al., 2015). Esse perfil profissional é gerado com base em 

conversas internas e interações sociais, com aceitação ou questionamento dos limites 

traçados pelo contexto do discurso organizacional (Bardon, 2017; Beech, 2008; Godfrey 

et al., 2012). Essas identidades em construção assumem a forma de autonarrativas que 

geram sentimentos de autenticidade, provavelmente mantidas e elaboradas para uso 

futuro na continuidade de um sonho de infância, uma fantasia ocupacional ou uma 

vocação profissional (Kulkarni, 2019).  

 Como visto, a identidade dos indivíduos pode ser influenciada por profissões 

hierarquizadas, por meio da socialização nas relações de poder, e da validação contínua 

com símbolos, práticas incorporadas e anti-identidades (Alvesson, 2008; Godfrey et al., 

2012; Haynie e Shepherd, 2011; Baldridge et al., 2017). Em estudo clínico, Derenusson 

e Jablonski (2010) constataram que o indivíduo pode sofrer mudanças identitárias tanto 

durante o curso de formação, quanto na sua vivência laboral. O mecanismo de 

socialização secundária age em favor de uma lógica institucional que a militarização 

opera neste profissional. Essa lógica visa despir o indivíduo de suas singularidades em 

favor da obediência a um ethos específico, cuja relevância do acatamento das ordens 

ocupa o posto central (Godfrey et al., 2012; Godfrey, 2014).  

 No que diz respeito às práticas cotidianas, segundo Courpasson e Monties 

(2017), os elementos centrais na construção da identidade policial são a preparação 

física, a intimidação, os rituais de limpeza e a resistência ou robustez. Nessa visão, os 

corpos são preparados para produzir e reproduzir um trabalhador compatível. Essa 

eficiência corporal sustentada serve como instrumento de poder no dia a dia, quando 

ocorre uma interação entre policiais e suspeitos. Há uma politização do corpo utilizado 

como instrumento de poder para coerção física legítima e de expressão altamente viril 

(Godfrey et al., 2012). Essa dinâmica pressiona em particular as mulheres a disciplinar 

seus corpos para alcançar o padrão determinado pelos “policiais de rua”. A construção 

de uma relação de compromisso total com o trabalho é gerada por meio da capacidade 
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física então para toda essa categoria é perturbador estar doente ou incapaz de realizar 

atividades físicas, gerando insatisfação, mal-estar e angústia diante de um contexto 

específico (Courpasson e Monties, 2017; Creed et al., 2020). 

 O contexto liminar é um espaço de trabalho ou ambiente em que os indivíduos 

adquirem ou experimentam novas identidades ou consolidam uma identidade existente. 

Tal composição relatada pela teoria pode ainda auxiliar na criação de sentido, obtendo 

feedback formal ou informal, adquirindo alvos para comparação e recebendo apoio 

social (Beech, 2008; 2011), assim como podem oferecer acesso a scripts 

institucionalizados ou de transição (Bardon, 2017) que especificam pensamentos e 

comportamentos. É considerado um espaço temporário e ambíguo, até que seja 

consolidado por ritos de passagem ou pelo desenvolvimento de um novo senso de 

identidade (Baldridge et al., 2017). Durão (2010) relata em sua pesquisa que a atividade 

policial passa frequentemente por ambiguidade em suas diversas facetas tais como: ser 

burocrata ou ser “de rua”; pertencer a uma pluralidade (SEPM) ou uma Unidade ou 

batalhão; e viver da polícia ou viver para a polícia. 

 Em estudo sobre policiais Burke e Deszca (1987; 1988) identificam quatro perfis 

em que os indivíduos se enquadram, produtos do meio laboral oriundos da sua atuação 

durante a carreira: ativistas sociais, carreiristas, artesãos e autoinvestidores. Os ativistas 

sociais são motivados a contribuir para o social e / ou mudança institucional. Eles são 

idealistas e visionários que vêem seu trabalho mais como um veículo para alcançar a 

justiça social do que simplesmente como um trabalho. Enquanto isso, os artesãos 

procuram as recompensas intrínsecas oferecidas pelo desafio e tarefas interessantes. 

Estes são motivados principalmente por seus próprios padrões internos de competência, 

e eles valorizam o desafio mental, profissional desenvolvimento de habilidades, 

independência e autonomia.  

Já num outro prisma, os carreiristas são motivados pela aquisição de 

recompensas de um trabalho, valorizando prestígio, reconhecimento, status social, 

promoção e segurança financeira. Estes profissionais são altamente competitivos. 

Podemos verificar no último grupo, os autoinvestidores, estes não são especialmente 

motivados por questões relacionadas ao trabalho. Eles valorizam mais suas atividades e 

interesses fora do trabalho. Burke e Deszca (1987; 1988) sugerem que os 
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autoinvestidores tendem a sentirem-se presos em seus empregos e, como consequência, 

experimentam considerável frustração e insatisfação com o trabalho. 

Quanto à insatisfação, profissões perigosas com situações de risco e extremo 

esforço físico e psíquico estão propensas a ter esses profissionais vitimados pelas 

circunstâncias das ações ou erro técnico. Apesar de enfrentar esses fatores, alguns 

desses trabalhadores demonstraram identificar-se com a missão, são motivados em 

executá-los e apreciam fortes emoções (adrenalina) causadas pela imprevisibilidade, 

levando-os a preferir atuar nessas condições específicas (Firmin et al., 2018). Ocorre 

que por conta dessas condições de trabalho, alguns profissionais durante sua trajetória 

passam por mudanças involuntárias, devido a alguma incapacidade física ou traumas 

psicológicos adquiridos com o exercício de suas atividades.  

Essas restrições sofridas podem reduzir consideravelmente suas competências e 

plenitude da sua profissão. Sendo deslocado da linha de frente, este trabalhador pode 

sofrer psicologicamente com a transição involuntária e ingressar num estado de 

liminaridade e choque identitário pela violação de sua vocação (Baldridge et al., 2017; 

Kulkarni, 2019). Há uma ameaça à identidade central e socialmente validada porque a 

capacidade de dar continuidade à profissão, aos grupos sociais imediatos e ligação ao 

empregador é prejudicada. Daí o indivíduo inicia um trabalho de identidade onde 

adquire novos alvos de comparação que auxiliam na criação de sentido e conteúdo para 

sua autonarrativa. Essas narrativas auxiliam o indivíduo a se expressar, estabelecer um 

vínculo entre quem é e quem está se tornando, além de dar sentido à perda, e, obter 

aceitação social por meio de feedback interno e externo (Kulkarni, 2019). Portanto 

podemos verificar que vocação, identidade policial e motivação estão intimamente 

ligadas no que se refere ao desempenho organizacional, parecendo influenciar os 

policiais em seu dia a dia, para que tenham uma performance satisfatória. 

2.3. Motivação 

Ao longo dos estudos sobre as organizações, os primeiros ensaios sobre esse 

tema não atribuem relevância à relação homem-trabalho, tendo como representante 

Frederick W. Taylor que tinha a remuneração como principal fator motivacional para o 

trabalhador executar as tarefas a ele direcionadas. Mas com a crise de 1929, a Escola de 
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Relações Humanas rompeu com essas convicções por meio dos experimentos de 

Hawthorne, ao observar que a produtividade dos trabalhadores pode variar em função 

de seus supervisores ao invés de fatores meramente físicos ou ambientais (Cruz Filho, 

2018). 

 Ao examinar o tema, Klein e Mascarenhas (2016) destacam a teoria de das 

necessidades cognitivas de McClelland (1961), que afirma que a motivação de uma 

pessoa pode ser devido à busca de satisfazer três necessidades principais: conquistas 

(vontade de alcançar o melhor dentro de certos padrões), poder (vontade de controlar ou 

influenciar no desempenho dos outros) e afiliação (aspiração por relações pessoais 

próximas e amigáveis).  

 Consideramos também relevante para nosso estudo a teoria de Perry (1982) 

sobre motivação onde a define como a predisposição de manter-se com um grau e tipo 

de esforço em uma determinada situação. Após isso ele criou uma escala para medi-la 

no serviço público por meio desses valores informativos: atração para formulação de 

políticas públicas, compromisso com o dever cívico e o interesse público, compaixão e 

autosacrifício. Em particular, os indivíduos que são motivados pela atração à 

formulação de políticas e pelo compromisso com o dever cívico e o interesse público 

atuam com o objetivo de fazer o bem para outros e em prol da sociedade, movidos pelo 

altruísmo (Perry et al., 2010). 

 Mas no caso de nosso estudo, consideramos como principal a teoria da 

autodeterminação ou Self-determination Theory (SDT) de Ryan e Deci (2000), na qual 

consideraram a motivação uma força necessária para a ação, uma disposição para agir e 

espera-se que, além do campo potencial, essa força atinja o âmbito atitudinal. Tal teoria 

sugere que a motivação dificilmente é um fenômeno unitário, então define dois tipos 

centrais de motivação, intrínseca e extrínseca. Estar motivado significa ser movido para 

realizar algo, ou seja, se há uma vontade ou inspiração pode-se afirmar que existe 

motivação e consequentemente uma ação (Deci e Ryan, 1985; Ryan e Deci, 2000). 

A teoria da autodeterminação é derivada empiricamente da motivação humana e 

da personalidade em contextos sociais, que diferencia a motivação em termos de ser 

autônomo e controlado. O funcionamento de necessidades psicológicas universais que 
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são essenciais para o crescimento, integridade e bem-estar, e os efeitos de diferentes 

conteúdos de objetivos no bem-estar e no desempenho. Tipos intrínsecos e extrínsecos 

de motivação têm sido amplamente estudados, e a distinção entre eles lançou uma luz 

importante nas práticas de desenvolvimento e educacionais (Deci e Ryan, 1985; Ryan e 

Deci, 2000).  

A qualidade da experiência e o desempenho podem ser muito diferentes quando 

alguém está se comportando por motivos intrínsecos versus extrínsecos. A primeira 

reflete a propensão humana natural para aprender e assimilar. No entanto, argumenta-se 

que a motivação extrínseca varia consideravelmente em sua autonomia relativa e pode 

refletir o controle externo ou a verdadeira autorregulação. A automotivação e a saúde 

mental aumentam quando relacionadas a ambas as classes de motivos e às necessidades 

humanas básicas, e, quando contrariadas, levam à diminuição da motivação e do bem-

estar (Deci e Ryan, 1985; Ryan e Deci, 2000). 

Para evidenciar tais relações faz-se necessário distinguir a motivação intrínseca 

daquela considerada extrínseca. A primeira pressupõe a realização de atividades que 

não dependem de incentivo exterior, mas é natural e ativa, devido às satisfações e 

desafios inerentes.  Daí o indivíduo não considera consequências independentes e 

separadas para se motivar, na qual a recompensa está na própria atividade. Estes 

pesquisadores consideraram que tal comportamento fornece satisfação a necessidades 

psicológicas inatas, principalmente de competência, autonomia e relacionamento (Deci 

e Ryan, 1985; Ryan e Deci, 2000).  

Por conta de observações sobre a variabilidade dessas necessidades, Ryan e Deci 

(2000) verificaram ainda a existência de uma subteoria para especificar que fatores 

sociais em contextos específicos produzem tais variações na motivação intrínseca. A 

Teoria da Avaliação Cognitiva ou Cognitive Evaluation Theory (CET) argumenta que 

eventos e estruturas interpessoais tais como recompensas, feedback. etc. conduzem a 

sentimentos de competência durante a realização de uma tarefa e pode aumentar a 

motivação intrínseca. Porém, esse sentimento deve ser acompanhado de um senso de 

autonomia, algo minimamente interessante com apelo de novidade, desafio ou valor 

estético. Então o indivíduo não deve experimentar apenas a autoeficácia, mas sim ser 

autodeterminado para que sua motivação intrínseca seja mantida ou aumentada.  
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Já a motivação extrínseca tem como característica ações cotidianas, em especial 

quando se passa a assumir responsabilidades, muitas vezes sem interesse pessoal, 

buscando um resultado mais instrumental, de acordo com a internalização e integração 

de valores ou condutas, que se revela uma forma pálida e empobrecida (mesmo que 

poderosa) de motivação. Nessa categoria de motivação também há uma subteoria que a 

difere em graus (Deci e Ryan, 1985; Ryan e Deci, 2000).  

Baseado nos diferentes níveis de motivação extrínseca, Deci e Ryan (1985) 

formularam uma segunda subteoria da SDT, a Teoria da Integração Organísmica ou 

Organismic Integration Theory (OIT), a qual se inicia na ausência de motivação, depois 

perpassa por quatro níveis que representam a motivação extrínseca até o limite oposto 

que seria a motivação intrínseca, cujo comportamento é totalmente internalizado e 

resultado do interesse, satisfação e curiosidade por parte da pessoa, sem que seja 

movido por algum tipo de mecanismo instrumental. Os vários tipos de motivação 

extrínseca refletem os diferentes graus de autonomia e autodeterminação. 

Conforme a autonomia e controle existentes em relação ao comportamento e o 

grau de assimilação das regulações vigentes, a motivação extrínseca é incrementada. O 

processo de internalização é importante para o desenvolvimento pois valor social e 

regulamentos são internalizados ao longo da vida. Na regulação externa a motivação é 

totalmente controlada através de sistemas de recompensas e punições. No caso da 

regulação introjetada, com grau moderado de controle, a motivação envolve a 

autoestima e pressões internas para se evitar culpa ou ansiedade. Já na regulação 

identificada a importância da ação é reconhecida e compreendida pelo indivíduo sendo 

uma motivação mais autônoma que as antecedentes. Por último, a regulação integrada 

onde as razões para o controle de autonomia e assimilação da regulação são totalmente 

internalizadas, ainda que o indivíduo esteja extrinsecamente motivado (Deci e Ryan, 

1985; Ryan e Deci, 2000). 
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Figura 1. Modelo da Teoria da Integração Organísmica 

 

Fonte: Adaptada de Ryan e Deci (2000) 

Os autores atentam para a possibilidade de movimentos dentro da escala de 

internalização, mas não necessariamente com uma sequência progressiva. Por exemplo, 

a pessoa pode se tornar mais motivada devido a um aumento no interesse (motivação 

intrínseca) e identificação com certo comportamento (motivação extrínseca) (Deci e 

Ryan, 1985; Ryan e Deci, 2000).  

2.4. Recursos Psicológicos 

 Considerando que identidade e motivação são relevantes para dar 

prosseguimento a uma vocação profissional, os estados psíquicos ligados às profissões 

de cuidado são igualmente importantes e costumam retratar uma identidade socialmente 

reconhecida. Membros desses grupos podem se envolver em comportamentos extremos 

em um ritmo e de uma maneira que os distingue dos outros na sociedade (Hughes, 

1991). Estes profissionais podem fazer escolhas prejudiciais a si mesmos (desvio 

positivo) e talvez aos outros, enquanto motivadas por um senso de dever e honra ao 
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invés de status ou poder.  Essas escolhas abrangem uma ética peculiar, um compromisso 

intrínseco e desejo de ajudar outras pessoas. Outro elemento importante para essas 

carreiras é o altruísmo, cujos componentes são a significância e a contribuição social 

(Dik e Duffy, 2009; Firmin et al, 2018; Hughes, 1991; Wasielewski, 1991).  

Essas pessoas com forte vocação profissional combinam trabalho e significado 

pessoal e social à esperança de que o resultado agregue valor à sociedade (Navarro-Abal 

et al., 2020: Peng et al., 2020). Esse constante estado cognitivo pode se manifestar por 

atitudes que o profissional demonstra enquanto passa por momentos desafiadores tais 

como ter confiança em si mesmo de modo a aplicar o esforço necessário para a 

conclusão de tarefas desafiantes (autoeficácia), ser persistente no cumprimento de metas 

e, se necessário, reorganizar e redirecionar as mesmas (esperança), redirecionar as 

formas de alcançar objetivos para seu sucesso no presente e no futuro (otimismo) e ser 

resiliente perante problemas e adversidades (resiliência) (Antunes et al., 2013; Luthans 

et al., 2008). 

A conceituação do termo autoeficácia foi inicialmente feita por Bandura (1997, 

apud Nunes, 2015), como uma força que pode ser desenvolvida em termos de 

desempenho, ou seja, o gestor pode facilmente desenvolver um sistema de aferição. 

Seus índices apontam o quanto esses indivíduos acreditam em sua capacidade de 

enfrentar desafios difíceis. Trabalhadores que têm maior percepção da sua eficácia são 

aqueles que terão melhor desempenho em uma organização, uma vez que tendem a 

apresentar esforços que geram resultados positivos. Estudos recentes apontam que 

indivíduos com elevados níveis de autoeficácia acreditam que podem intervir em ações, 

apreciam objetivos mais desafiantes, são mais motivados e dedicados, perseveram com 

o intuito de serem bem-sucedidos e são mais positivos e resistentes ao stress (Luthans et 

al., 2008; Nunes, 2015; Viseu et al., 2012).  

Já a esperança é assim compreendida por Snyder (1995, apud Nunes, 2015), 

como a autodeterminação do indivíduo em desenhar e manter as energias necessárias 

para alcançar os objetivos delineados, e pela habilidade em distinguir as ações 

alternativas para alcançar esses objetivos. Indivíduos com esperança são capazes de 

criar caminhos alternativos, mesmo quando surgem obstáculos ou dificuldades 

relativamente aos inicialmente estabelecidos. Assim, este estado motivacional positivo é 
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composto de dois fatores: agência (energia direcionada ao objetivo) e caminhos ou 

planos para alcançar essas metas (Luthans et al 2008; Newman et al., 2014). 

O otimismo na visão de Luthans (2002, apud Nunes, 2015) é a aptidão 

emocional e cognitiva responsável pelas expectativas de futuro e sucesso, ou seja, esta 

capacidade é responsável pela estimulação de resultados positivos (futuro) e atribuições 

causais positivas (sucesso), mas esta deve ser realista e flexível. Pesquisadores 

mencionam ainda que os indivíduos que se definem como otimistas possuem um 

elevado nível de ambição, são perseverantes face aos obstáculos, determinam objetivos 

ambiciosos e são facilmente motivados perante o trabalho (Luthans et al 2008; Newman 

et al., 2014). A principal diferença entre a esperança e o otimismo concentra-se no fato 

de que enquanto as expectativas da esperança são criadas pelo próprio indivíduo, no 

otimismo estas expectativas são de fontes externas. Para aquele autor o otimismo é o 

conceito base do capital psicológico (Nunes, 2015).  

Por fim, a noção de resiliência refere-se à capacidade de um indivíduo para se 

recuperar da adversidade, incerteza, risco ou fracasso e se adaptar às mudanças e 

demandas estressantes da vida. Indivíduos com alta resiliência tendem a se adaptar 

melhor frente a experiências negativas e mudanças no ambiente externo. Além disso, 

pode-se afirmar que é como alguém que aceita a realidade, que acredita que a vida pode 

ser vivida com significado e possui meios de adaptação que lhe permitem improvisar de 

forma flexível em face de situações inesperadas (Newman et al., 2014; Nunes, 2015). 

Há evidências crescentes de que o fornecimento de suporte no local de trabalho 

facilita o desenvolvimento do capital psicológico (PsyCap)1. Estudos apontam que a 

esperança, otimismo, autoeficácia e resiliência, potencializam  o  aparecimento  de  

comportamentos  de  cidadania  organizacional, a  criação  de  um  ambiente laboral 

saudável, desenvolvendo boas relações interpessoais entre  colaboradores/chefia  e  

contribuem  para  a  diminuição  dos  níveis  de turnover, pois dá aos indivíduos a opção 

de buscar caminhos novos e diferentes para atingir seus objetivos, além de servir como 

um recurso que permite que eles se recuperem rapidamente após um revés (Luthans et 

                                                
1Luthans e Youssef, 2007 - identificam quatro recursos psicológicos principais da literatura de psicologia 

positiva que formam a construção de ordem superior do PsyCap: autoeficácia, esperança, otimismo e 

resiliência. 
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al., 2008; Viseu et al., 2012). Suporte do supervisor, clima organizacional favorável, 

prestígio externo e camaradagem são comumente utilizados por organizações para 

apoiar novatos. Essas variáveis funcionam como mecanismos de socialização ou 

afiliação, que quando associados aos PsyCap funcionam como catalisadores de 

motivação (Nunes, 2015). 

Entretanto, quando a estabilidade no ambiente de trabalho muda, o que poderia 

ocorrer com policiais militares que têm uma violação da vocação? Nesse sentido as 

perguntas de pesquisas que pretendemos explorar são: De que forma policiais militares 

afastados das ruas lidam com a violação de sua vocação, respondendo às seguintes 

perguntas: De que forma a violação da vocação impacta a identidade profissional? De 

que forma mudanças identitárias e vocações afetam as motivações de policiais? Quais 

as estratégias psicológicas utilizadas pelos policiais para lidar com mudanças na sua 

vocação?  
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3. METODOLOGIA 

3.1. Coleta e tratamento dos dados  

Neste estudo seguimos a tradição de pesquisa fenomenológica que defende o 

caráter construtivo e interpretativo do conhecimento considerando-o como uma 

produção e não apenas como uma simples adequação factual de um processo que se 

apresenta. Sendo assim, procuramos um contexto que pudesse servir como um extreme 

case (Eisenhardt, 1989).  

Casos extremos facilitam a exploração desses processos porque nesses contextos 

as dinâmicas examinadas tendem a ser mais visíveis do que em outros. Neste processo 

buscamos analisar e compreender qual é a identidade profissional, motivação e recursos 

psicológicos de um policial que pode ter sido violado em sua vocação profissional 

inicial.  

A fim de reunir os dados do estudo, realizamos entrevistas semiestruturadas nas 

quais qualificamos os respondentes. Escolhemos os policiais militares do Rio de Janeiro 

pela peculiaridade do ambiente ao qual estão inseridos, numa capital conhecida 

internacionalmente pelas suas belezas naturais e ao mesmo tempo com índices elevados 

de violência urbana e grande enfrentamento (Derenusson e Jablonski, 2010).  

Por possuir um perfil extremamente complexo, de formação multidisciplinar 

(Senasp, 2012), são profissionais capazes de lidar com as diferentes formas de 

violência, conflitualidades e criminalidade, buscando garantir a qualidade de vida e a 

integridade das pessoas, por meio de metodologias e técnicas fundamentadas nos 

princípios da legalidade, proporcionalidade e necessidade” (Cordeiro, 2008). 

Prosseguir numa carreira como policial é um desafio complicado e exige um 

grande esforço, em tudo, desde os testes de recrutamento à formação contínua a que são 

submetidos. Eles se encontram em situações em que suas vidas estão constantemente 

em risco (Chen et al., 2018), pois diuturnamente enfrentam cenários dramáticos e 

relacionados à violência devido à sua função coercitiva.  

Além disso, sua função mediadora e assistencial, na resolução de conflitos entre 

indivíduos ou a comunidade, os obriga a ignorar os aspectos mais emocionais das 
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pessoas. Por fim, suas condições organizacionais, como alta demanda e/ou baixo 

controle, trabalho por turnos e contato frequente com o cidadão, circunstâncias que 

definem esta profissão como de alto nível de estresse (Navarro-Abal et al., 2020). 

No que se refere ao instrumento de coleta, as entrevistas semiestruturadas 

segundo Firmin (2018) é um formato que proporciona informações detalhadas e vívidas 

e permitiu ao pesquisador controlar melhor a conversa e nos revelar os processos de 

pensamento dos policiais militares. Pontuamos seus sentimentos e opiniões sobre sua 

identidade profissionais, quanto à sua motivação e recursos psicológicos para continuar 

trabalhando em atividades meio, além de sua vocação profissional quando do ingresso 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, isso tudo num ambiente no qual se sentiam 

mais seguros para expressar suas vivências.  

A escolha dos participantes foi por meio de amostra intencional, em que 

sujeitos-tipo são selecionados por representarem as características relevantes da 

população em estudo, que no caso seria estar afastado da atividade fim, seguindo o 

método de cadeias de informação ou snowball. Nesse instrumento os participantes 

indicaram possíveis respondentes até o alcance do ponto de saturação (Thiry-Cherques, 

2009).  

A cadeia estabelecida entre os participantes teve interrupção por cinco vezes, 

onde novo participante foi contatado até que se obtivesse novamente a sequência, pois 

dos 16 (dezesseis) contatados obtivemos 11 (onze) voluntários que responderam 

positivamente. Os dados dos respondentes foram protegidos atribuindo a cada um deles 

um nome fictício baseado no alfabeto fonético internacional e.g. ALFA.  

Realizamos 07 (sete) entrevistas presenciais, 02 (duas) por telefone e 02 (duas) 

pelo aplicativo ZOOM. Firmin (2018) observa que, embora obviamente alguns dados 

sejam perdidos durante a condução não presencial, as informações essenciais existem e 

estudos válidos combinaram corretamente ambos protocolos. 

Quanto às variáveis demográficas, podemos relatar que a média de idade ficou 

em 34 anos, sendo duas (duas) mulheres e 11 (onze) homens; o estado civil: 05 (cinco) 

são casados, 02 (dois) solteiros, 02 (dois) divorciados e 01 (um) noivo; 01 (um) 

diplomado em nível médio, 01 (um) nível superior incompleto, 01 (um) concluindo 
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nível superior, 07 (sete) com especialização e 01 (um) doutorado em conclusão; 03 

(três) sem filhos, 04 (quatro) com um filho e 04 (quatro) com dois filhos; 01 (um) 

oficial e 10 (dez) praças; 01 (um) em processo de reforma e 10 (dez) na atividade; 01 

(um) em Unidade Operacional, 01 (um) em Unidade Operacional Especial e 09 (nove) 

em Unidades Administrativas.  
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TABELA 1. Dados demográficos dos entrevistados 

Entrevista

do COLETA SEXO 

IDA

DE FORMAÇÃO 

E. 

CIVIL FILHOS 

TEMPO DE  

SERVIÇO CARGO UNIDADE ATUAL 

UNIDADE  

ANTERIOR 

ALFA presencial F 

42 

anos 

Graduada em Direito 

Especialização em Adm. 

Pública solteira 

filha 6 anos  

com espectro  

autista 22 anos Major Administrativa Administrativa 

BRAVO presencial M 

48 

anos 

Graduado em Análise  

de Sistemas com 

especialização 

em finanças solteiro sem filhos 19 anos 2º Sargento Administrativa Operacional 

CHARLIE telefone M 

36 

anos Superior incompleto 

divorcia

do sem filhos 12 anos 3º Sargento Administrativa Operacional 

DELTA presencial M 

35 

anos 

Superior em 

Publicidade casado dois filhos 13 anos 3º Sargento Administrativa Operacional 

ECO telefone M 

36 

anos 

Superior em Educação 

Física e Pedagogia casado filho de 05 anos 10 anos Cabo Operacional Operacional 

FOX presencial M 

45 

anos 

Graduado em Análise  

de Sistemas com  

especialização em redes casado 

filhos 21 e 2 

anos 22 anos 2º Sargento Administrativa Operacional 

GOLF zoom F 

30 

anos 

Graduando 

em Enfermagem noiva filha de 07 anos 10 anos Cabo Administrativa Operacional 

HOTEL zoom M 

39 

anos 

Ensino médio e 

cursos técnicos casado filhos 9 e 4 anos 12 anos 3º Sargento Especializada Operacional 

INDIA presencial M 

36 

anos 

Superior em 

Contabilidade casado uma filha 9 anos 11 anos 3º Sargento Administrativa Operacional 

JULIET presencial M 

39 

anos 

Doutorando  

em Educação física 

divorcia

do sem filhos 10 anos Cabo Administrativa Operacional 

KILO presencial M 

36 

anos 

Superior em Psicologia 

pós graduado  

em neuropsicologia casado filhos 8 e 1 anos 10 anos Cabo Administrativa Operacional 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas de campo. 
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Durante o processo de entrevista, exploramos seis categorias peculiares com 

cada policial militar: vocação ou decisão para ser policial militar (fatores extrínsecos 

sociais, expectativas, pontos marcantes) histórias e mudanças na corporação 

(histórias e autonarrativas, maior felicidade e maior decepção), mudanças na 

identidade profissional (formação de grupos, autoconceito para sociedade e 

autoconceito na corporação), ingresso na área administrativa, processos 

motivacionais (competências requeridas, identificação com a tarefa, significado da 

tarefa, grau de autonomia, feedback, satisfação e potencial motivador - afiliação, poder 

e conquistas) e expectativas para o futuro (como pensa que será a sua carreira daqui a 

10 anos e se pensa em deixar de ser policial militar ou servidor público).  

Para garantir a representatividade das amostras, as entrevistas foram feitas 

isolada e privadamente, sem que os participantes conhecessem as respostas uns dos 

outros e as questões formuladas estavam circunscritas a um domínio coerente de 

conhecimento. O formato de entrevistas semiestruturadas de forma sequencial, com 

respostas em aberto permitiu identificar os tipos de resposta e identificar as repetições. 

Foi constatado que o tamanho mínimo suficiente de amostras inicia em 06 (seis) e o 

alcance do ponto de saturação pode ser a partir de 12 (doze) entrevistas (Thiry-

Cherques, 2009). O ponto de saturação foi registrado ao verificar que nenhuma nova 

informação ou tema emergiu na 11ª entrevista. Nossa investigação de dados muitas 

vezes envolvia fazer perguntas-chave, sugerindo sua relevância como categorias 

conceituais, de um modo descritivo a um interpretativo e explicativo (Bowen, 2008). 

Gravamos todas as entrevistas e as transcrevemos posteriormente para análise e 

codificação. Codificamos os dados começando com um protocolo aberto seguindo um 

método indutivo e como tal, quando começamos a codificar, não tínhamos a intenção de 

construir, mas, em vez disso, analisar indutivamente e revisar as transcrições de 

palavras recorrentes, frases e ideias - organizando as semelhanças em construções. 

Comparamos cada nova transcrição com os anteriores durante a codificação, que 

utilizou um protocolo de comparação constante (Bowen, 2008). 
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3.2. Análise de conteúdo 

Durante o método de comparação constante, abandonamos alguns códigos que 

inicialmente tinham sido criados no começo do estudo, porque acabaram por não ser 

representativos da maioria participantes do estudo (Firmin, 2018). Em outros casos, 

organizamos nossos códigos em categorias mais básicas devido à sobreposição e um 

desejo de simplificar o processo de análise. Nossa investigação de dados muitas vezes 

envolvia fazer perguntas-chave, sugerindo sua relevância como categorias conceituais, 

de um modo descritivo a um interpretativo e explicativo (Bowen, 2008). 

Buscamos por meio da análise de conteúdo (AC) conforme recomenda Bauer 

(2002), reduzir a complexidade da coleção de textos encontrados e por meio de uma 

classificação sistemática, mais condizente com o objetivo de pesquisa, diminuindo as 

unidades de contagem de texto que inicialmente se apresentaram. O processo de seleção 

de categoria central utilizado concentrou-se em relacionar, sistematicamente, uma a 

outras categorias; validar, ao lidar com essas relações; e preencher categorias que 

precisam de mais refinamento e desenvolvimento, para criar uma categoria central de 

temas emergentes (Thiry-Cherques, 2009).  

Tais unidades foram reorganizadas em quatro categorias centrais representando 

a Vocação ou Chamado para ser Policial Militar (fatores extrínsecos sociais, 

expectativas e pontos marcantes), Identidade profissional (autoimagem para 

Sociedade, autoimagem na Corporação e ingresso na atividade administrativa), 

Processos motivacionais (necessidades cognitivas e autodeterminação) e Recursos 

Psicológicos (capital psicológico e competências colaborativas) conforme ilustramos a 

seguir. 
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TABELA 2 – Categorias 

Categorias centrais Subcategorias Elementos 

Vocação ou Chamado para ser 

Policial Militar 

Fatores extrínsecos sociais 

Fantasia ocupacional 

Afiliação e mentoria 

Sistema de recompensas 

Expectativas 

Positivas 

Negativas 

Pontos marcantes 

Aumento do capital 

social 

Atos heroicos 

Risco iminente 

Identidade profissional 

Autoimagem para 

Sociedade 

Altruísta 

Essencial 

Coercivo 

Corrupto 

Autoimagem na Corporação 

Estado liminar 

Redução de proficiência 

corporal 

Ingresso na atividade 

administrativa 

Reabilitação 

Fonte de oportunidades 

Preservação da 

identidade 

Processos Motivacionais 

Necessidades cognitivas 

Afiliação  

Apreço pelo poder 

Conquistas 

Autodeterminação 

Regulação introjetada 

Regulação internalizada 

Regulação integralizada 

Motivação intrínseca 

Recursos psicológicos 

Capital Psicológico 

Autoeficácia 

Resiliência 

Otimismo 

Esperança 

Competências corporativas 

Comunicação eficaz 

Colaboração ou trabalho 

de equipe 

Educação continua 

Flexibilidade 

Inteligência emocional 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas de campo. 
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Durante o método de comparação constante, abandonamos alguns códigos que 

inicialmente tinham sido criados no começo do estudo: histórias e mudanças na 

corporação (histórias e autonarrativas, maior felicidade e maior decepção), processos 

motivacionais (competências requeridas, identificação com a tarefa, significado da 

tarefa, grau de autonomia, feedback e satisfação) e expectativas para o futuro (como 

pensa que será a sua carreira daqui a 10 anos e se pensa em deixar de ser policial militar 

ou servidor público) porque acabaram não sendo adequados o suficiente para a 

compreensão do objetivo do estudo e não sendo representativos da maioria participantes 

do estudo (Firmin, 2018). Organizamos nossos códigos em categorias mais básicas 

devido à sobreposição e um desejo de simplificar o processo de análise.  

Ao longo de cada fase do estudo, tomamos medidas diligentes para ajudar a 

garantir que o protocolo mantivesse os padrões esperados com relação à metodologia de 

pesquisa qualitativa. Com o foco nesse objetivo, efetuamos a auditoria de dados com 

método comparativo constante e uso de descritores de baixa inferência. Para constatar a 

saturação das categorias foi necessário a confecção de memorandos para refinar e 

controlar as ideias que foram desenvolvidas da propositura em evolução, além de 

reescrever de forma expandida e mais analítica para descobrir lacunas e novos 

relacionamentos (Bowen, 2008).  

Conduzimos então auditorias de dados para melhorar a validade interna do nosso 

estudo (Bowen, 2008). Uma auditoria de dados em pesquisa qualitativa é o processo 

pelo qual os autores documentam como os resultados relatados são baseados em dados 

de transcrição, a fim de garantir que a amplitude e profundidade de dados de transcrição 

existem para apoiar as conclusões de um estudo. As auditorias de dados beneficiam 

qualitativamente projetos de pesquisa, reduzindo a probabilidade de fraude, 

demonstrando claramente como os pesquisadores as descobertas representam o 

consenso dos participantes e fornecem um ponto de partida para o futuro pesquisadores 

para aprofundar as pesquisas sobre o tema.  

Depois dessa fase, usamos descritores de baixa inferência segundo recomenda 

Firmin (2018), como meio de agregar a validade interna do nosso estudo, isso envolve 

fornecer relatos dos participantes usando suas próprias palavras (o mais realista 

possível) ao invés de reescrever seus pensamentos e opiniões. O uso de descritores de 
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baixa inferência permite aos leitores entender melhor o que os participantes 

compartilharam durante suas entrevistas, sem mudar o significado. No presente estudo, 

preferimos transcrever as citações feitas pelos policiais militares entrevistados a fim de 

melhor revelar as conexões entre as palavras reais dos participantes e os elementos 

elencados conforme demonstraremos nos resultados e discussão a seguir.  

4. RESULTADOS 

A seguir apresentamos a análise das categorias e elementos identificados nas 

entrevistas realizadas. Os elementos são ilustrados com as falas dos entrevistados, as 

quais são discutidas à luz da teoria e prática policial militar.  

4.1. Vocação ou Chamado para ser Policial Militar 

4.1.1. Fatores extrínsecos sociais 

A abordagem empírica deste tópico foi totalmente indutiva porque não tínhamos 

dados para um ponto de partida sobre vocações violadas, então procuramos reconhecer 

primeiramente os motivos que levaram os entrevistados a ingressarem na carreira de 

policial militar. Identificamos por meio dos relatos dos entrevistados alguns fatores que 

influenciaram a escolha pela profissão de policial militar. Esses fatores estão 

relacionados à dinâmica social cuja direção os moveu a fazer a opção baseado em 

vivências com pessoas dos grupos em que estavam inseridos. 

a) Fantasia ocupacional 

Nesse elemento apontamos a fala dos participantes sobre seus sonhos e 

aspirações que os acompanharam alguns desde infante: 

“(...) já nasci com isso no sangue sempre foi um desejo, sempre foi um sonho 

(...) sempre vi aquele policial como herói, salvar, ajudar, próximo aos outros 

e eu me via muito nisso aí” (CHARLIE). 

Conforme expressado pelo entrevistado anteriormente podemos detectar que já 

na infância, seja espontaneamente ou por intermédio do estímulo dos pais, seja altruísta 

ou não, existe a manifestação da vocação para seguir a carreira policial militar na 

trajetória dos participantes. No caso dos elementos formadores dessa vocação, podemos 

apontar que o trabalho de identidade nestes participantes se iniciou antes mesmo da 
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conclusão de sua formação escolar, quando na escolha pela Polícia Militar como 

organização a qual queriam pertencer. Esse fato indica ainda que houve uma dinâmica 

na qual o indivíduo idealizou a figura do profissional, atribuindo qualidades físicas, 

morais e intelectuais, as quais almejou reproduzir em sua autoimagem projetada a partir 

de um modelo socialmente introjetado.  

b) Afiliação e mentoria 

Conforme as afirmativas do entrevistado que segue abaixo, houve uma grande 

exposição aos ritos e práticas de militares, sendo percebido que familiares, vizinhos, 

colegas de escola e outros indivíduos mais íntimos funcionaram como influenciadores, 

que em alguns momentos praticavam atos de ritualísticos (deferência, subordinação, 

etc.) que segundo Godfrey et al. (2012) fazem parte de um sistema militarizado. 

“(...) todos os meus tios, meu pai, estudaram em Colégio Militar, então eu 

respirei a carreira militar o tempo inteiro” (JULIET). 

Podemos inferir pela declaração do entrevistado então que a admiração pelos 

entes influenciadores, afinidade com os comportamentos e regras impostos pelo sistema 

e desejo de pertencimento a este círculo profissional são fatores responsáveis por 

suscitar nos participantes da pesquisa a vontade de seguir uma carreira militar, que mais 

tarde conduziria a escolha pela profissão de policial militar. 

c)  Sistema de recompensas 

Com base no relato dos participantes a seguir destacamos que a meritocracia e 

plano de carreira da profissão são fatores relevantes na escolha desta vocação, 

principalmente num país periférico, cujos níveis de desemprego e desejo de ingressar no 

serviço público refletem a retração econômica, aliás global, atualmente atribuída ao 

fenômeno da pandemia2. Entretanto, conforme Brito (2016) afirma, no cenário 

brasileiro, os servidores que ingressam no setor público, em sua maioria, não são 

levados a se candidatar por valores ligados à missão das entidades públicas e sim devido 

a anseios tais como estabilidade, um bom salário, status social e qualidade de vida.  

                                                
2Da Silva Costa, 2020 - considera o ingresso no serviço público uma oportunidade num contexto único e 

negligenciado de recuperação pós-desastre em um país emergente.  
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Apesar disso Klein e Mascarenhas (2016) asseveram que quando fatores 

motivacionais extrínsecos e intrínsecos são combinados, como o desafio de superar uma 

meta obtendo desempenho elevado para conquistar uma recompensa, nisto há para a 

administração, um potencial para promover a satisfação e motivação do funcionário. 

“(...) sempre quis ser servidor público (...) também eu já queria, já gostava do 

serviço policial” (ECO). 

Segundo o relato deste entrevistado, além do desejo de se tornar policial militar, 

o fato de ser uma profissão estável que permite progressão de carreira e salarial foi um 

fator extremamente relevante, que influenciou na decisão por ingressar, e até mesmo, 

continuar fazendo parte dos quadros da Corporação Militar. 

4.1.2. Expectativas 

 Conforme o pensamento de Turnley e Feldman (2000), o indivíduo estabelece 

uma relação com a instituição pretendida que o vincula a uma imagem pautada na 

concepção particular que tem de sua missão e práticas, mesmo antes da existência de 

um vínculo formal, o que cria expectativas e projeções, fenômeno que definiram como 

contrato psicológico. Rousseau (1990) considera relevante conhecer a relação entre 

comprometimento e contrato psicológico, pois os efeitos negativos que expectativas 

frustradas causam ao indivíduo podem incidir nos resultados organizacionais.  

Das várias expectativas positivas, as mais recorrentes foram a progressão na 

carreira, a segurança institucional e o sistema de meritocracia, vinculada àquelas que os 

entrevistados nutriam em relação ao regime daquele servidor público em específico. 

a) Expectativas Positivas 

“(...) eu projetei chegar ao ápice da carreira sim eu quero isso (...) que quando 

eu botei o pezinho lá... entrei eu senti com arrepiei, eu falei aqui eu vou ser o 

melhor sempre procuro fazer o melhor, se falasse aquilo ali ou tanto faz eu 

quero o melhor. ” (ALFA). 

Entretanto, percebemos que a violência está muito presente no cotidiano desta 

classe profissional e devido a mudança de estilo de vida. Verificamos nas falas, uma 

condição de fragilidade, estado de liminaridade e choque identitário que, de acordo com 

o registro de Baldridge et al. (2017) e Kulkarni (2020), ocorre pela mudança na 
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trajetória de uma vocação profissional. Diante disso, alguns dos entrevistados revelaram 

seus medos e preocupações quanto ao ambiente interno e externo de trabalho. 

b) Expectativas Negativas 

“ Passou a ser quando eu entendi qual era o serviço. (...) depois que você vai 

servir que você entende aquele juramento. Que é defender a sociedade com o 

risco da própria vida. Você só vai entender isso depois” (FOX). 

Ao descrever o aspecto negativo da profissão, detectamos como elementos 

principais de ter consciência dos riscos, atuação mediante a imprevisibilidade, 

menosprezo institucional e controle do medo, estas situações estão relacionadas a: i) ter 

controle emocional, ii) capacidade de tomada de decisão e rapidez de raciocínio e iii) 

capacidade de avaliar o grau de risco da missão, considerando sua finalidade, objetivos 

e periculosidade3, respectivamente, e que são competências técnicas as quais o policial 

usa para sua atuação de policiamento ostensivo. Contudo, é importante observar que 

quando há um adoecimento psíquico o indivíduo tem suspenso seu porte de arma e tais 

competências tendem a cair em desuso.  

Podemos relacionar ainda que a falta de controle sob o medo pode causar uma 

mudança atitudinal relevante para a atuação dessa categoria profissional. Confrontar a 

violência está relacionado à característica da missão e ao contexto social do Estado do 

Rio de Janeiro, em particular às comunidades conflagradas4.  

“A partir do momento que ele apresenta algum defeito ou morrer, sabe o que 

é feito? É retirado o número dele da escala e é colocado de lado e coloca-se 

outro. E os amigos vão lembrar da vida do nobre colega com carinho e só... 

vida que segue” (HOTEL). 

Já no ambiente interno, o quesito camaradagem, que segundo Beech (2008) faz 

parte do contexto liminar, notamos que nem sempre se manifesta, mediante a 

vulnerabilidade que permeia as relações institucionais, as quais alguns dos respondentes 

estavam quando passavam pelo estágio de afastamento das ruas. 

4.2.3. Pontos marcantes 
                                                
3 Senasp, 2012 - 21ª, 70ª, 82ª e 86ª competências técnicas necessárias à praça da polícia militar. 
4 Vlex Brasil - A seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil criticou os atos de violência 

que têm se repetido constantemente no estado e se solidarizou com as famílias dos policiais mortos. "A 

crescente escalada de violência que assola o Estado, atingindo indiscriminadamente o cidadão 

fluminense, nos desperta não só pesar, mas estarrecimento e indignação", disse a entidade em nota. Em 

2017, 97 policiais foram mortos e outros 305 foram feridos. 
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Pontuamos nos próximos tópicos algumas situações em que os entrevistados 

utilizaram ou desenvolveram competências que apontam para seu perfil profissional, 

considerado pela Senasp (2012) extremamente complexo, de formação multidisciplinar, 

de um servidor capaz de pensar, sentir e agir em conformidade com os anseios sociais. 

Porém, nem todas essas capacidades são utilizadas integralmente e simultaneamente. 

a) Aumento do capital social 

“A polícia me abriu muitas portas (...) E isso, quando a gente fala que a 

policial também, acho que isso dá muita confiança das pessoas trabalharem 

com a gente. Eu trabalhei, ainda trabalho na área de turismo também. Então, 

ajuda muito” (BRAVO). 

Ao descrever o aumento do capital social do participante acima, podemos citar o 

fato de a formação trabalhar a capacidade de comunicação do sujeito (competência 

técnica de raciocínio verbal: expressar-se com facilidade, ter fluência verbal e escrita e 

ser capaz de se relacionar com o público5,  visto que segundo o entrevistado, a profissão 

transmite segurança às pessoas.  

b) Atos heroicos  

“(...) eu acabei com o assalto, eu acabei com sequestro que eu consegui que 

os sequestradores entregassem um garoto e eu prendi os 4 sequestradores (...) 

e quando eu tirei um polícia de dentro da favela que tinha sido sequestrado 

no nono batalhão... a ficha cai e o polícia chorava que nem criança... um 

homem, eu com meus 23 anos” (ALFA).  

No caso desta fala, retrata a opinião dos participantes sobre a maior felicidade 

que obtiveram trabalhando, constatamos pela fala supra que eles descrevem ações onde 

a motivação para o serviço público está presente, conforme Brito (2015) descreve a 

possibilidade de ampliação da motivação e da confiança, incentivos baseados em 

preceitos relativos ao interesse público, enquanto o servidor permanecer naquela 

posição de relevância social. 

c) Risco iminente 

“Mas o serviço de rua você já acorda pensando que hoje vai ser um serviço 

de tudo ou nada. Pode não ter o próximo e eu fui entender isso …” (FOX). 

Este depoimento acima representa uma série de decepções e insatisfações, 

associadas às expectativas que os entrevistados possuíam em relação à instituição 

                                                
5 Senasp, 2012 - 63ª e 97ª competências técnicas necessárias à praça da polícia militar. 
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militar. Antes de sua entrada na organização, Rousseau (1990) afirma que o indivíduo 

assume uma série de compromissos em prol da coletividade e trabalha de modo 

estratégico, visando ao alcance de metas e com isso estabelece gradativamente um elo 

de afetividade. Ao longo de sua vivência profissional, os respondentes relatam suas 

frustrações relacionadas à organização, pelos mais diversos motivos como veremos ao 

longo do estudo. 

4.2. Identidade profissional 

4.2.1. Autoimagem para Sociedade 

A autonarrativa construída pelos entrevistados reflete o policial militar como um 

indivíduo com qualidades morais acima da média, com motivos intrínsecos, como 

valores e um senso de missão altamente desenvolvidos, voltados para seu papel 

institucional, como podemos perceber nas falas que se seguem sobre ser altruísta, 

essencial e coercivo. 

a) Altruísta 

“(...) saber que, de alguma forma que possa ajudar tanto no meu 

conhecimento... tanto nessa parte de poder ajudar, se for necessário alguém 

dentro da minha área. (...) Em vários aspectos e já consegui ajudar através da 

minha profissão...muitas pessoas” (BRAVO).  

b) Essencial 

"A gente é essencial, se está ruim com a polícia é muito pior sem ela. E eu 

aprendi muito a admirar o policial militar, porque sem ele não existe 

sociedade” (BRAVO). 

c) Coercivo 

“(...) é interessante essa figura que os pais às vezes fazem de comparar o 

policial com aquele que vai castigar.... E é ruim para a criança isso” (ECO). 

Ao sondar o discurso dos entrevistados, verificamos que alguns dos fatores 

motivacionais são apresentados nas narrativas. Segundo Bellé (2015) estes elementos de 

qualidades morais positivas identificados na autoimagem, tais como abnegação, 

relevância social e senso ético apurado, correspondem a recompensas simbólicas 

(reconhecimento). Estes são incentivos mais presentes no setor público e de maior 

eficácia motivacional para esse setor em particular.  
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d) Corrupto 

“Porque a tropa ela é o espelho do guia...e os nossos guias que são os nossos 

governantes6,  eles nos refletem uma  imagem muito ruim, reflete uma 

imagem de corrupção, de roubo, de mau caratismo, de muita coisa”(ECO). 

Contudo, não podemos ignorar que a tropa percebe uma certa animosidade por 

parte de membros da sociedade em alguns episódios, que os faz sentir que são uma 

figura rejeitada, repressora e maculada pela corrupção, conforme podemos comprovar 

neste depoimento dentre outros colhidos. 

4.2.2. Autoimagem na Corporação 

De acordo com as falas dos participantes, verificamos algumas fontes de 

alteração nas autonarrativas que compõem a identidade profissional dos policiais 

militares oriundos dos cursos de formação. Naqueles que foram afastados da atuação no 

policiamento ostensivo, identificamos que há uma mudança para além da incapacitação 

para a atividade finalística, mas sim devido à qualificação que possui ou que será 

desenvolvida para o trabalho administrativo e pela diferença de gênero. 

Neste caso, conforme Godfrey et al. (2012) afirmam que há uma predominância 

pelo arquétipo masculino que pressiona as mulheres a reproduzir comportamentos ou 

então ceder e se adaptar a funções de menor importância. Em pesquisa, a Senasp (2012) 

apurou que para as praças das polícias estaduais são consideradas as tarefas mais fáceis 

e com menor importância: os serviços administrativos, participar de desfiles cívicos e 

atender ligações. Então pelas narrativas colhidas, nem todos policiais militares da 

atividade meio estão incapacitados para retornar às ruas e nem todos os que estão 

afastados da atividade administrativa se sentem incapacitados para retornar às ruas. Mas 

no caso dos que permanecem nas ruas, existe um trabalho de identidade para agregar 

valor, pelo fato de haver adquirido um curso, direcionado a algum tipo de atuação 

específica. 

a) Estado liminar 

“Então a gente está ali, meio que, como funcionário público, muito diferente, 

é uma polícia muito diferente (...) é uma oportunidade dentro da própria 

                                                
6 Durante o estudo, Wilson Witzel foi o 6°governador do RJ investigado em menos de 4 anos no Estado 

do Rio de Janeiro e afastado de seu cargo.  
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corporação, sem precisar de fazer outro concurso, de ter uma vida mais 

saudável” (KILO). 

Porém, apesar da aparente voluntariedade dos depoimentos acima, os 

entrevistados ingressaram na atividade administrativa pela diminuição da proficiência 

física que os restringiu de atuar no policiamento ostensivo, fato que violou a vocação 

inicial de policial militar. Verificamos pela fala dos participantes que a capacidade 

física é fundamental para o exercício da profissão e mais significativa para alguns dos 

liminares, pois faz parte de seu autoconceito. A diminuição de sua proficiência corporal 

implica numa mudança de identidade mesmo que inconscientemente. 

b) Redução da proficiência corporal 

“(...) muito mais da metade as pessoas que saem dos centros de formação (...) 

o policial quer ser o super-homem (grifo nosso), então ele acha que trabalhar 

na rua, estar ali pro cidadão, prender um assaltante, fazer uma segurança é o 

porquê que a polícia existe por aí entrou para a polícia para fazer aquilo ele 

não se vê sem que fizer a atividade fim” (ALFA). 

A partir das narrativas dos entrevistados apontamos a existência de uma anti-

identidade deste profissional, quando fazem menção do policial que pensa ser um herói 

e age como combatente, enquanto o outro demonstra certa inexperiência e até 

ingenuidade quando patrulha ignorando as situações de risco. Isto demonstra que as 

experiências vivenciadas também compõem o espectro identitário desse profissional, 

indo de encontro com o que Courpasson e Monties (2017) vislumbraram nos seus 

estudos sobre as práticas diárias dos militares quanto afirmaram que estes indivíduos 

utilizam seu próprio corpo como instrumento de coerção.  

“(...) então eu me sinto um policial ainda, eu ando armado, eu não entendo 

essa condição, mas eles têm as justificativas deles... e eu vou me mantendo 

assim” (DELTA). 

Ao contrário do que imaginávamos no início do estudo, as restrições e 

afastamento das ruas não são suficientemente capazes de mudar o cerne da identidade 

profissional dos policiais militares, vitalícia para alguns, de acordo com as narrativas 

que os participantes fazem. 

“Então, você pode trabalhar interno? Você pode trabalhar interno. Mas não é 

um pré-requisito. Normalmente quem trabalha interno, é quem tá machucado, 

quem tá lesionado, ou então um cara que já está em fim de carreira” 

(HOTEL). 



 

 

46 
 

Este tema se revelou extremamente sensível, uma vez que alguns convidados a 

participar do estudo não retornaram para a entrevista, pois a limitação de uso de arma de 

fogo cria entre os integrantes da corporação policial militar um certo estigma. Algumas 

carreiras possuem programas para adaptar esses profissionais a uma nova realidade 

incapacitante e atuam por meio de um contexto liminar, tentativa de sinergia entre 

identidades (pontes) e contextos de reabilitação (reinterpretação e nova visão de 

mundo). Sendo assim, o indivíduo pode preservar o núcleo da identidade organizacional 

inicial, agregar valor à nova identidade preservando competências profissionais 

anteriores como forma de autovalorização e melhor desempenhar da nova função 

(Baldridge et al., 2017; Kulkarni, 2019). 

4.2.3. Ingresso na atividade administrativa 

Diante disso, parte dos que sofrem dessa limitação vivenciam uma espécie de 

negação, rejeitando o diagnóstico conforme detectado nas falas de alguns dos 

entrevistados. Em outra perspectiva os entrevistados deixam claro que outros indivíduos 

utilizam esse diagnóstico para se afastar das ruas.  Porém, o cerne da questão está na 

diferença do tipo de tratamento profissional este indivíduo dispensa as suas tarefas, que 

pode representar um ônus aos demais, aqueles verdadeiramente necessitam desses 

cuidados médicos e terapêuticos. 

a) Reabilitação  

“Eu podia virar apto C e não querer fazer nada. (...) ...vou me esconder (...) 

porque a polícia tem lugar para todo mundo, tem para aquele que quer fazer, 

para aquele que não quer fazer e tem também um meio termo (...) eu posso 

como B posso também não fazer nada, tem A também que pode não querer 

fazer nada…, mas ainda é muito mais fácil um C ser jogado para outro lugar 

e vai ter que fazer para sobreviver. ” (DELTA). 

Ao longo da oitiva dos participantes, podemos constatar alguns fatores que 

contribuíram de forma involuntária para a interrupção da plenitude do serviço policial 

que aqueles desempenhavam de forma vocacionada, cuja fonte se apresenta externa ao 

controle e vontade daqueles indivíduos. Porém, os fatos tiveram um novo significado 

para os participantes ao relatarem o ocorrido como uma oportunidade de adquirir novas 

competências e assim ter um bom desempenho em uma função na qual não esperava 

executar. Em outras vezes teve o aspecto de redesenhar seu trabalho, já que 
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conhecimento e habilidades que possuíam davam poder para negociar jornada de 

trabalho e algumas formas de concluir tarefas. 

b) Fonte de oportunidades 

"Ela oferece oportunidade para praticamente todo mundo. Todo mundo que 

tem uma especialização tem a possibilidade de ter uma oportunidade na 

Polícia Militar (...)Foi lá que eu comecei a fazer faculdade” (KILO). 

No entanto apuramos em algumas falas que, apesar da mudança de característica 

da função exercida, há fatores contribuem para preservação dessa vocação, violada pela 

restrição do exercício pleno da função, quando os entrevistados afirmam que desejam 

retornar para as ruas, apesar de alguns já estarem adaptados à nova rotina e a mesma ser 

menos arriscada pelo fato de não se encontrarem na linha de fogo. 

c) Preservação da identidade 

“A felicidade completa seria estar trabalhando na rua…era o que mais me 

satisfazia, aí dentro do possível, como eu falei...uma boa relação com os 

pares, motivado a trabalhar era muito feliz por me sentir útil, me sentir ali, 

bastante útil e me sentindo bem” (CHARLIE). 

A utilização de competências anteriores num novo contexto pode ser 

considerada como uma vantagem competitiva para alguns profissionais que possuem 

um elevado autoconceito (Kulkarni, 2020), devido à percepção de um conjunto de 

atributos fazem com que se sintam melhor preparados para o enfrentamento da nova 

função (Burke e Deszca, 1987; 1988). Uma vez privados de proficiência corporal ou 

outro ingrediente chave de sua função, se apegam a elementos abstratos de identidade 

(disciplina, resistência, lealdade e honestidade) a fim de dar seguimento ao valor que 

lhes é atribuído e ao senso de utilidade (Kulkarni, 2019).  

4.3. Potencial motivador  

4.3.1. Necessidades cognitivas 

Bellé (2015) observando as necessidades cognitivas dos servidores públicos 

aponta que recompensas simbólicas diferem dos incentivos financeiros. Estes incentivos 

estimulam a motivação extrínseca (efeito preço) e seu resultado pode diminuir as 

motivações intrínsecas, ameaçando seus sentimentos de autonomia, competência e 

familiaridade com as atividades exercidas. Já as recompensas simbólicas tendem a ser 
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de efeito mais duradouro e ligadas a valores de interesse coletivo. No tocante à fala dos 

respondentes existe uma certa resignação pela perda patrimonial pela posição que 

ocupam já que, em tese não podem concorrer aos serviços extraordinários remunerados, 

porém, o apoio social, familiar, deferências e camaradagem do militarismo demonstram 

ser relevantes no processo motivacional. 

a) Afiliação 

“(...) o ambiente de trabalho, o que eu considero um ambiente muito 

amigável, mesmo dentro de uma estrutura militar, a gente sente um 

acolhimento ali dentro assim uma relação com a chefia, com os oficiais. E 

com os colegas e com os pares também. Uma relação muito boa. É um 

trabalho que eu gosto” (KILO). 

A expectativa de prosseguir na carreira, isto é, galgar novos degraus é um 

incentivo notável para o policial militar permanecer nas fileiras da corporação, fato 

bastante observado nos participantes. Daí o indivíduo dá início a um trabalho de 

identidade que pode ocorrer num contexto liminar. Neste contexto, onde adquire novos 

alvos de comparação que o auxiliam na criação de sentido e conteúdo para sua 

autonarrativa (Kulkarni, 2020), o indivíduo indica seu apreço por ter autoridade sobre 

os outros, sentindo-se capaz de influenciá-los em suas tomadas de decisão (Navarro-

Abal et al., 2020). 

b) Apreço pelo poder 

“Eu prestei concurso pela imagem que eu vi da mulher no poder (...) aquela 

imagem poderosa de poder já que eu não pensava em ser funcionária pública 

pensava em ser militar é meu sonho era ser militar” (ALFA) 

Tal contexto serve como um espaço de trabalho ou ambiente em que os indivíduos 

adquirem ou experimentam novas identidades ou consolidam uma identidade existente. 

Assim o estado de liminaridade, no qual pessoas transitam entre categorias sociais, pode 

se manifestar devido à natureza fragmentada da identidade organizacional (Brown, 

2017). 

c) Conquistas 

“Até tudo que eu construí na polícia... os amigos, a família, tudo que eu tenho 

até hoje. Agradeço e gosto muito do militarismo também. Apesar de muita 

gente ser contra, se não fosse militarismo também não existiria pela 

disciplina, pela... por tudo que o militarismo nos traz (...) Os pares e os chefes 

também. Um bom relacionamento, uma boa relação faz com que nos motive 

cada vez mais a trabalhar” (CHARLIE).  
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"A minha parte de estar satisfeito aqui é que há possibilidade de aprender. 

Aqui eu nunca imaginei de aprender tanto trabalhando administrativamente. 

Hoje em dia eu faço quatro funções o pessoal outro dia estava até me zoando: 

pô tu faz quatro...? faço quatro funções. E eu mesmo não tinha a noção” 

(DELTA). 

 Mas a realização de um indivíduo pode se manifestar por meio de conquistas 

impregnadas em sua fala e orientada pela sua escala de valores. Os possuidores dessa 

necessidade estão sempre tentando fazer melhor as coisas, perseguindo objetivos que 

dependem de esforços pessoais e não de variáveis externas, interpretando quaisquer 

desafios como oportunidade de desenvolvimento e sucesso profissional (Navarro-Abal 

et al., 2020), conforme ilustrado acima. 

4.3.2. Autodeterminação 

Em relação à Teoria da Integração Organísmica, a autodeterminação percebida 

nos participantes da pesquisa foi ilustrada conforme algumas narrativas e seus graus 

atribuídos a partir da premissa que não encontramos indivíduos amotivados (ausência de 

autonomia) nem sob regulação externa (exclusivamente motivados por regras ou 

recompensas). Conforme constataram Oldham e Hackman (2010) sobre os indivíduos 

que possuem um trabalho significativo, estes experimentam a responsabilidade por seus 

resultados (autonomia) e tem um conhecimento confiável desses resultados (feedback), 

valorizando as oportunidades de crescimento e aprendizado e por conta disso são 

motivados intrinsecamente a executá-los com maior satisfação e melhor resultado.  

Conforme veremos abaixo, os entrevistados em suas narrativas expressam graus de 

autonomia em suas rotinas de trabalho.  

a) Regulação introjetada 

“(...) eu sempre procuro perguntar como que eles querem que seja feito, faz 

assim assim assim...eu passo a minha ideia.... Olha a minha ideia é fazer 

dessa forma aqui.... Não faz desse jeito aqui que eu acho melhor... eu (grifo 

nosso) faço do jeito que eles acham melhor(...) existem situações, que eu 

prefiro que ele determine a forma que seja feita…” (ECO). 

 No discurso acima a execução do serviço cotidiano passa a ser regulado pela 

aprovação de outros indivíduos e de si mesmo em relação ao desenvolver suas 

atividades, além de ter traços de envolvimento de seu “eu” nessa realização, 

impregnadas em sua fala. 
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b)  Regulação internalizada 

“(...) gosto de ser policial militar, gosto de fazer o que eu faço...gostava 

muito de trabalhar na rua...e hoje eu gosto muito de trabalhar interna... não 

significa que se eu voltar para rua amanhã eu vou deixar de gostar...ou vice-

versa...também porque eu gosto...e eu gosto de fazer... completar minhas 

tarefas...então eu gosto de sempre terminar o dia ... eu fiz tudo que eu tinha 

que fazer...eu me sinto bem...então é isso que me motiva (grifo nosso) ” 

(ALFA). 

 Nas declarações supra o respondente ilustra em sua fala que existe uma 

imposição por parte da administração a qual está sujeito de qual trabalho deve ser 

realizado por ele e que gostaria de estar em um outro posto. Porém podemos identificar 

os traços de internalização das regras institucionais e de que ele age de acordo com o 

que padrões estabelecidos despertam no participante tais como o senso de cumprimento 

de dever e valor da atividade, que o leva a ficar motivado segundo sua fala. 

c) Regulação integralizada 

“(...) eu me sinto realizado sendo policial militar.... Não é o melhor emprego 

do mundo e está longe de ser o pior. Porém, é o mais importante... eu julgo o 

serviço policial como o mais importante. Quando se trata de felicidade, a 

minha maior felicidade hoje na polícia, é ser policial. O fato de ser policial já 

me torna feliz.... Isso me dá alegria, me dá força para estar indo trabalhar 

todo dia, me dá ânimo” (ECO). 

 Na fala deste participante podemos detectar um juízo de valor sobre a atividade 

que realiza como policial militar com a lucidez de que não é uma profissão sem 

percalços, mas que lhe traz um senso de pertencimento. Ele demonstra por meio dessa 

fala que então concorda com o sistema da instituição e se sente parte na concretização 

dos objetivos da corporação. 

d) Motivação intrínseca 

“Então me descobri na polícia sendo motociclista militar. Foi algo que eu 

consegui unir duas coisas que eu amava.... Eu, por exemplo, fazer parte de 

uma instrução de moto. Então me sinto...  Àquela hora ali, é o meu momento 

ali que eu dou meu máximo. É como se eu tivesse indo à primeira vez para a 

rua em uma moto da polícia” (HOTEL). 

 Já no caso deste último entrevistado identificamos em sua fala mais que um senso 

de pertencimento e sim a realização de um indivíduo tanto no âmbito pessoal quanto no 

profissional. Ele chega a fundir duas identidades: motociclista e militar, ambas 

proporcionam uma satisfação pessoal e prazer naquilo que o indivíduo realiza dentro do 
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ambiente corporativo, chegando ao estágio máximo de multiplicador de seus 

conhecimentos. 

4.4. Recursos Psicológicos 

4.4.1. Capital Psicológico 

Alistamos abaixo uma série de narrativa que indicam competências 

comportamentais que se desenvolveram ou foram ampliadas nos participantes e são 

ativas em seu cotidiano laboral. 

a) Resiliência 

“(...) muitas vezes não consigo desenvolver tudo que eu queria, mas eu 

consigo fazer alguma coisa, tem algumas limitações por conta do tiro que eu 

levei na mão..., mas que eu contornei já trabalho de boa e a minha rotina é 

normal praticamente…” (ECO). 

“Enfim, na realidade, o que eu vejo do acidente, um homem muito abençoado 

por Deus por poder hoje estar aqui (...) sinceramente ela dificilmente lembra 

de um caso similar ao meu, de reagir tão bem a uma perda de um membro. 

Hoje não preciso fechar um olho para atirar” (HOTEL).  

 Ambas declarações são de policiais militares que tiveram que reaprender a 

desempenhar seu papel por conta de terem adquirido uma restrição física que os impede 

de ser plenos na função. Daí podemos afirmar que há um alto nível de resiliência pelo 

fato de manifestarem a capacidade de se recuperar da adversidade, incerteza, risco ou 

fracasso e se adaptar às mudanças e demandas estressantes para alguém que teve uma 

perda de proficiência física (Newman et al., 2014). 

b) Autoeficácia 

“Nunca pensei em desistir, por mais difícil que seja, segui né… Primeiro 

lugar, se eu estou ali, eu preciso desenvolver o melhor que eu tenho de mim. 

Eu jamais vou deixar cair o padrão... meu trabalho não tem culpa, não tem 

culpa se eu não tô bem, sabe? ” (GOLF). 

 A determinação para a realização de suas tarefas cotidianas é notória na fala do 

indivíduo acima. A narrativa dele exprime alto nível de autoeficácia, a convicção que o 

referido tem sobre a sua capacidade para mobilizar a energia motivacional, os recursos 

cognitivos e os cursos de ação que necessita seguir para executar com sucesso uma 

tarefa específica num dado contexto (Antunes et al., 2013). 
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c) Otimismo  

“De um modo geral, eu sempre, sempre trouxe isso como uma máxima na 

minha vida, eu sempre positivei todas as ações e todos os recursos que eu 

tinha então, talvez quando isso aconteceu tenha sido bastante positivo eu ser 

esse tipo de pessoa antes mesmo de ter acontecido. ” (HOTEL). 

 A narrativa acima retrata um indivíduo que apesar de ter ficado incapacitado 

permanentemente por ato de serviço permanece otimista, assumindo o crédito pelo que 

de positivo ocorre na sua vida e, quando confrontado com situações negativas, continua 

encarando o futuro de modo positivo (Antunes et al., 2013). 

d) Esperança 

"Tudo que eu começo, eu termino. Eu sou bem... não é, bem dedicada, é 

doutrinada a fazer as coisas por etapa, mas do início ao fim isso é 

característica minha, isso é característica minha” (ALFA). 

A perspectiva positiva de um futuro está presente na maioria das falas dos 

entrevistados, sendo apresentadas categorias relacionadas à permanência e ao 

desenvolvimento/aquisição de competências, o que demonstra seu 

comprometimento com a instituição. Podemos inferir que tal comportamento seja 

reflexo de alto nível de esperança adquirida por meio da estabilidade dos 

participantes que possuem, atendimento de expectativas e possibilidade de ascensão 

por tempo de serviço que a carreira proporciona aos entrevistados.  

4.4.2.  Competências corporativas 

 Conforme Kulkarni (2019) apurou em seu estudo, o trabalho de identidade 

auxilia na formação de sentimentos de autenticidade por meio de narrativas, que 

implicam na manutenção da fantasia ocupacional. Detectamos que tais comportamentos 

se alinham a processos motivacionais tais como a utilização de padrões internos 

existentes e feedback externo, baseado em competências corporativas. Camelo (2012) 

considera como a combinação articulada e complexa de habilidades e capacidades que 

são o resultado de uma síntese conceptual e funcional de aspectos teóricos, ligados 

particularmente aos conteúdos disciplinares e à experiência atual. Já Manfredi (1998) 

que são capacidades de agir, intervir, decidir em situações nem sempre previstas ou 

previsíveis, onde o desempenho e a própria produtividade global passam a depender em 

muito dessa capacidade e da agilidade de julgamento e de resolução de problemas, em 
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um nível abstrato e aplicáveis em uma variedade de contextos, conforme examinaremos 

a seguir.  

a) Comunicação eficaz 

“Manter motivado, trabalhando, quanto mais trabalha o quanto mais eu me 

empenhasse, quanto mais estivesse ali no dia-a-dia estaria me fazendo 

melhor, me sentindo teoricamente útil. Essa é a palavra (...) A felicidade 

completa seria estar trabalhando na rua…era o que mais me satisfazia, aí 

dentro do possível, como eu falei...uma boa relação com os pares, motivado a 

trabalhar era muito feliz por me sentir útil, me sentir ali, bastante útil e me 

sentindo bem” (CHARLIE). 

Ao descrever o processo interpessoal pelo qual se relaciona com os demais 

profissionais, infere-se que deve atingir o objetivo dos comunicadores, pressupondo 

conhecimentos básicos de comunicação, possuir consciência do verbal e do não verbal 

nas interações e atuar com clareza e objetividade, promovendo o autoconhecimento na 

busca de vida mais autêntica e alinhada com seus objetivos pessoais (Camelo, 2012). O 

integrante de equipe deve estar ciente de serviços disponíveis, como funcionam e os 

benefícios dos recursos para diferentes grupos de usuários (Ashcroft, 2004)  

b) Colaboração ou trabalho de equipe 

“Procurei na seção quem sabia fazer. Aí peguei um cabo, fomos lá e 

resolvemos. Mas se eu fizesse sozinho, não ia dar certo, então às vezes eu 

paro e penso... porque eu não quero: 'ah, foi eu que fiz...' Tem que ser feito, 

graças a Deus na hora que acabamos lá, o comandante viu que estava eu e 

mais um, então não resolvi sozinho. Eu tive a ajuda de quem estava lá” 

(DELTA). 

Ao descrever como resolveu o problema que se apresentou a ele, o policial 

militar destaca a importância de se ter um trabalho em equipe e de ser um colaborador 

diante das adversidades que possam surgir durante sua jornada laboral. Isso aumenta o 

senso de responsabilidade pelos resultados obtidos e traz de certa forma uma motivação 

pelo sentido que atribui ao seu trabalho (Mintzberg, 1995; Oldham e Hackman, 2010) 

c) Educação continuada 

"A minha parte de estar satisfeito aqui é que há possibilidade de aprender. 

Aqui eu nunca imaginei de aprender tanto trabalhando administrativamente. 

Hoje em dia eu faço quatro funções o pessoal outro dia tava até me zoando: 

pô tu faz quatro...? faço quatro funções. E eu mesmo não tinha a noção” 

(DELTA). 
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A necessidade de exercer atividades que exigem conhecimentos e habilidades 

não previstas em seu perfil profissiográfico, então estes policiais militares lidam com 

mudanças involuntárias por meio de educação continuada. Daí entendemos que se faz 

presente a aquisição constante de habilidades e competências que estejam de acordo 

com o contexto organizacional e com as necessidades dos cenários em que está inserido, 

para que resulte em atitudes que geram mudanças qualitativas no seu processo de 

trabalho (Camelo, 2012). 

d) Flexibilidade 

“Porque a polícia tem lugar para todo mundo...tem para aquele que quer 

fazer... para aquele que não quer fazer.... e tem também um meio termo. 

Então a polícia, ela se adequa a cada militar, cada militar, se o chefe entender 

qual é o perfil (...)O cara é muito bom é um combatente, um cozinheiro, um 

cara da informática…, mas é policial…é muito flexível...tem lugar para todo 

mundo” (DELTA). 

“Nós somos camaleões. Polícia é muito isso…o camaleão do dia a dia. Ele se 

consegue se ajustar as novas vontades, as novas normas, porque isso sempre 

muda. Agora, se isso for ideal para o produto final…” (FOX). 

O gerenciamento de recursos materiais é definido por Camelo (2012) como o 

fluxo de atividades de programação (classificação, padronização, especificação e 

previsão de materiais), compra (controle de qualidade e licitação), recepção, 

armazenamento, distribuição e controle, com o objetivo de garantir que a assistência aos 

usuários não sofra interrupções por insuficiência na quantidade de recursos materiais. 

Nonthacumjane (2014) considera que é o profissional que é capaz de ser mudado, 

elástico, capaz de se ajustar prontamente a diferentes condições. Tendo por base essas 

definições teóricas, consideramos que quando o policial militar consegue desempenhar 

bem suas funções atuou com flexibilidade por fazer uma boa gestão de seus recursos 

disponíveis.  

e) Inteligência emocional  

“Hoje em dia estou bem aqui. Aprendi tanta coisa, continuo aprendendo... 

cheguei aqui soldado, fiquei aqui cabo, cheguei aqui... agora tô sargento, e 

assim vai. Tive ótimos comandantes aí né, ótimos oficiais, que trabalhei e 

trabalho, aprendo a cada dia (...) a forma como seu chefe te trata.... A forma 

como ele te deixa trabalhar, a forma como ele faz você aprender” (DELTA). 

De acordo com a narrativa do entrevistado acima, a descrição que faz do 

desenvolvimento de competências está ligada ao relacionamento com seus líderes e 

ilustra um aprendizado que podemos inferir que está relacionado ao aumento da 
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inteligência emocional. Ele cita a maneira como seu chefe o trata, e este relacionamento 

reflete esta inteligência, inclusive pode estar relacionado ao aumento de engajamento no 

trabalho que executa e no crescimento das suas competências para exercer funções 

superiores (Sprea, 2010). 

5. DISCUSSÃO 

Ao analisar como os policiais militares lidam com sua vocação ou chamado e as 

mudanças involuntárias na carreira policial, identificamos que a vocação inicial dos 

entrevistados persiste diante do reforço de sua identidade profissional, por meio de suas 

falas, que influenciaram na escolha pela profissão. Esses fatores na escolha estão 

relacionados à dinâmica social, tais como crescer num ambiente militarizado antes de 

ingressar na carreira, reconhecer sua vocação ou sonho de infância e ter apreço pelo 

militarismo. Essa decisão se apresenta mais consolidada, ao verificarmos que mesmo 

quando decepções quanto às expectativas iniciais (contrato psicológico), o indivíduo 

manifesta o desejo de seguir sua vocação, mesmo sendo afastado do serviço de 

policiamento nas ruas. 

Quanto à identidade, verificamos que a realização de expectativas positivas 

desses profissionais respondentes expressa o desejo por participar de uma instituição 

sólida de bases legais e políticas instituídas a ponto de permitir progressão na carreira 

por meio do mérito, apesar de o ambiente de trabalho ser extremamente complexo e 

árduo. Apontamos ainda que a maioria das frustrações/insatisfações estão ligadas a 

violação da vocação e expectativa em relação à autoimagem perante a Sociedade, risco 

iminente e falhas no ambiente organizacional (camaradagem baixa). 

No que diz respeito à motivação e os efeitos da violação da vocação com relação 

à identidade profissional dos entrevistados, constatamos que houve manifestação dos 

respondentes pela preservação da identidade policial, ao declarar o desejo de retorno à 

condição inicial, negação das restrições e inconformidade pela limitação. Ao observar 

outras narrativas, identificamos no contexto organizacional a formação de uma 

identidade paralela, uma ressignificação, na forma de uma subcategoria da identidade 

do policial militar pleno, por meio da autonarrativa dos participantes da existência de 

diferença de tratamento e um estigma em ser afastado das ruas.  
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Quanto ao exame dos recursos psicológicos utilizados e comportamentos 

durante a execução do seu trabalho, para manter a motivação desses indivíduos, 

reconhecemos os modelos da teoria das necessidades humanas e da teoria da 

autodeterminação como eficazes para manter a motivação dos indivíduos investigados 

neste estudo. No que diz respeito ao potencial motivado, baseado em poder, afiliação e 

conquistas foram relatados pelos participantes estarem presentes estes fatores de acordo 

com os relacionamentos construídos/reforçados e posição econômica alcançada, apesar 

de afetada pela limitação laboral. 

Outros processos motivacionais percebidos nas histórias dos participantes foram 

os recursos psicológicos: capital psicológico e desenvolvimento de competências 

corporativas que se faz muito presente. Ao relatarem como executam o serviço e 

apresentam níveis significativos de autoeficácia, resiliência e otimismo, podemos inferir 

haver capital psicológico de grau relevante nos entrevistados. Apareceu também nos 

achados que o último fator do capital psicológico, a esperança, é manifesta por meio dos 

relatos sobre o futuro na corporação ao afirmarem que serão promovidos até o final de 

carreira. Por fim, consideramos que a presença de boa comunicação, colaboração, 

educação continuada, flexibilidade e inteligência emocional agregaram a esses 

profissionais recursos para melhor encarar a transição a qual foram sujeitos. 

Por fim, propusemos um modelo teórico no qual o profissional uma vez que tem 

sua vocação violada passa por um choque identitário. A forma como ele lida com este 

fato irá definir se permanecerá vocacionado a exercer sua profissão ou não. Quando 

ingressa no estado liminar ele inicia uma série de autonarrativas que são responsáveis 

pelo trabalho de identidade, no caso em tela se fizer atribuições positivas poderá 

permanecer vocacionado. 

Porém ao desenvolver uma aversão pela profissão e traumas significativos com 

o exercício dela, a tendência é que se torne amotivado e mude de profissão, ignorando 

totalmente seu chamado ou vocação inicial. Mas caso persista a motivação em seguir 

sua vocação, o nível dessa motivação poderá determinar se retornará a sua condição 

inicial, caso não haja uma redução incapacitante permanente, neste caso específico para 

policiais militares que tem seu físico como instrumento político (Courpasson e Monties, 

2017). Outra hipótese é a ressignificação de sua autoimagem para o policial da atividade 
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administrativa que, altamente especializado, é tão valorizado quanto os que trabalham 

nas ruas. 

 

 

FIGURA 2. Modelo proposto para o processo de violação vocacional   

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas análises das entrevistas de campo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificamos que a principal limitação desta pesquisa é a dificuldade de 

obtenção de trabalhos comparativos a fim de permitir uma discussão baseada em 

estudos anteriores. Há questões em aberto para pesquisas futuras em relação a nossa 

proposta e uma delas é como são os níveis de desempenho, comprometimento e 

engajamento dos profissionais cuja vocação foi violada e permaneceram vocacionados, 

a partir da relação com as variáveis motivacionais encontradas neste estudo.  

Podemos observar que existe uma questão de gênero quando foi feita a 

correlação entre o policial afastado da rua e policiais militares do gênero feminino. Há 

um questionamento sobre como as policiais militares femininas lidam com seu chamado 

e as mudanças na carreira policial e quais seus efeitos com relação às identidades 

profissionais, motivação e recursos psicológicos durante a execução do seu trabalho, 

visto que nem sempre esta mudança é involuntária, mas que pode ocorrer de maneira 

persuasiva devido à comparação de gêneros. 
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