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RESUMO 

A proposta deste trabalho e demonstrar a possibilidade da realizavao de convenios 
entre a Policia Militar do Parana e a Secretaria Nacional de Seguranva PUblica para o 
treinamento e capacitavao pro:fissional dos Policiais-Militares. E necessaria a continuidade das 
avoes pedag6gicas na construvao do conhecimento, as quais trazem novas tecnicas, taticas, 
debates, discussoes e mudanva de comportamento, essenciais no acompanhamento da 
evoluvao diana do homem. A celebravao de convenio entre as Instituivoes suprira uma lacuna 
existente ha decadas na Policia Militar do Parana, pois a atividade de instruvao nao possui 
uma defmivao clara em termos de planejamento estrategico. Desta forma, sua realizavao seria 
aleat6ria, sem conteudo pre-de:finido para avaliavoes de resultados e acompanhamento na 
sedimentavao do conhecimento e mudanva de comportamento da tropa. A realizavao de 
convenio passa a ser uma soluvao adequada no que diz respeito aos recursos necessarios para 
a execuvao da atividade instrucional, porem nao se refere a desmotivavao e a soluvao do 
problema do comprometimento com a causa da seguranva publica. 0 resultado sera 
percebido ao longo do tempo e na medida em que as avoes previamente de:finidas forem 
colocadas em pratica e os objetivos alcanvados plenamente, levando-se em consideravao o 
principio da efetividade na realizavao do policiamento ostensivo. 

P ALA VRAS-CHA VE: Desenvolver Pessoas; Visio de Futuro; Mudan~as de 
Comportamentos; Treinamento e Capacita~io; Resultados; Sucesso Profissional. 
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1 INTRODU(:AO 

1.1 CONTEXTUALIZA~AO 

Urn aspecto levado em considera9ao e analise nas organiza9oes prestadoras de servivo 

a SOCiedade, de modo geral, e a qualidade da mao-de-obra, em funyaO de que OS movimentos e 

mudanvas nas relavoes de ftonteira entre aquelas e seus clientes, nao admite mais empirismo 

ou soluvoes inadequadas e de resultados duvidosos. 

A apresentavao fantasiosa pela midia, a-vida por assuntos novos, tern levado a 

instituivao Policia Militar do Parana a executar pianos de avao apoiados em verbetes, ftases de 

efeito e fotografias maquiadas, que sao ate certo ponto mirabolantes, entretanto escondem a 

inexequibilidade da proposta, cujo resultado danoso sera sentido ao Iongo dos anos. 

A mudanQa de identidade comevou com a cria9io de um sistema de policiamento 

preventivo, totalmente novo e desconhecido da tropa, que daria inicio ao policiamento 

comunitario nos anos 80, chamado de policiamento modular. 

Com a falencia deste sistema modular por razoes administrativas, em face da 

inauguraQao de fases do projeto, sem o devido respeito da sequencia 16gica prevista 

inicialmente, como inclusao de efetivo, aquisiQao de viaturas, equipamentos e aprestos 

policiais, abrangendo areas previamente planejadas para a implantaQaO do policiamento, 

passou~se a pensar em outros projetos semelhantes, porem, com outras denominayees. 

A falta de investimentos, o aumento da populaQio em progressio geometrica nao s6 na 

Capital, mas principalmente na regiao metropolitana, a ausencia de concurso para inclusao de 

efetivo, mudanQas nas escalas de servi9o, vieram em prejuizo da atividade de InstruQao de 

Manutenvao, a qual deixou de ser planejada adequadamente com conteudos atuais e 

executada no dia-a-dia do Policial-Militar. 

0 crescimento populacional e inversamente proporcional ao crescimento do efetivo da 

InstituiQaO, pois nao e possivel incluir 0 numero previsto ha varias decadas. 

A aplicavao da tropa na area operacional tern sido de uma policia reativa, atendendo 

radio ocorrencias, cujo n{1mero supera em muito a capacidade de mobilizayao e atendimento, 

ocasionando demanda reprimida e, por conseguinte a insatisfayao da populayao que necessita 

de urn atendimento de qualidade. 
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0 que acontece, no entanto, e a eleicao do que se poderia chamar de ocorrencia 

prioritaria em detrimento de outras tantas de menor importancia, segundo o julgamento 

criterioso do Centro Integrado de Opera~oes de Seguran~a PUblica. 

0 atendimento dos anseios da comunidade deve se constituir numa atividade, funcao e 

preocupa~ao por parte de todos e de cada urn dos integrantes da Institui~ao. Sendo encarada 

com seriedade e preocupayao, como tarefa diana e incessante, de alta relevancia para a 

OrganizaQao, aliada aos mais elevados indices de qualidade, ira refletir positivamente dentro 

da Instituiyao, firmando urn conceito proprio como povo do Parana. (BESSLER, 1996) 

A sociedade paranaense tern exigido da Instituicao, de forma vigorosa e simultanea, 

nao so o aumento da quantidade de Policiais-Militares em policiamento preventive, mas 

tambem a melhoria na qualidade da prestayao do serviQo. 

0 treinamento e a capacitacao profissional planej ada e executada em bases te6ricas e 

praticas, aplicadas por professores e instrutores com profunda conhecimento dos conteiidos, 

em urn local previamente preparado, confortavel e dotado de todos os meios necessaries ao 

desenvolvimento da atividade, por periodos curtos e bern aproveitados, resultara em 

modificaQao de comportamentos, posturas individuais retrogradas e uma nova consciencia da 

sociedade atual. 

Este trabalho demonstra a possibilidade da realizacao da atividade instrucional em 

convenio da Policia Militar do Parana com a Secretaria Nacional de SeguranQa Publica, por 

diversas razoes e aspectos ditados pela propria lnstituiQao, mas principalmente porque o 

Govemo Federal atraves do Programa Nacional de Seguran9a PUblica considera necessaria a 

reforma das policias para toma-las instituicoes eficientes, respeitosas dos Direitos Humanas e 

voltadas para a construcao da paz. 

Os cursos de treinamento e capacitaQao profissional devidamente planejados e 

executados de acordo com o objeto do convenio, em conformidade com o plano de trabalho 

elaborado pelo estabelecimento de ensino que ira desenvolver a atividade pedagogica 

respectiva, implementara a interacao com outros orgaos publicos bern como cidadaos 

convidados ou que demonstrem interesse, em funQao de que a responsabilidade pelas a9oes de 

seguranQa e da sociedade como urn todo. 

A execucao do convenio resultara em urn treinamento e capacitaQao profissional 

adequados, em tempo satisfatorio e com custos menores aos cofres publicos. Alem do que 
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uma politica publica funciona enquanto possuir urn esquema de financiamento assegurado, de 

outro lado, os projetos nao prosperam em face das dificuldades inerentes ao processo. 

Nao e mais aceita a Institui~ao que ve o cidadao como inimigo, dada sua organiza~tao 

como instrumento de defesa do Estado, pois as comunidades desejam a presen~a plena deste 

com todos os servivos elementares e a aplicayao das politicas de seguranva publica com a 

participayao multidisciplinar e interinstitucional, envolvendo alem dos policiais, outros 

setores govemamentais, entidades sociais, movimentos sociais e as contribuic;oes das 

universidades. 

A seguir transcrevemos trechos contidos no documento intitulado Sistema Unico de 

Seguranva PUblica, da Secretaria Nacional de Seguranva Publica, 2003, 2004, 2005, do 

Ministerio da Justi<;a, Govemo Federal: 

Durante decadas, fomos obrigados a conviver com a violencia como se ela fosse parte 
trivial de nossas vidas. Habituamos-nos a viver dentro de casas fecbadas por grades e a 
conceber urn futuro cada vez menos seguro para nossos filhos, como se isso fosse 
normalidade. Reconhecendo a gravidade desse problema, o Govemo Federal, por meio do 
Ministerio da Justi~, iniciou em 2003 uma nova etapa na hist6ria da seguran~a publica 
brasileira. 

Assim, oferecemos ao publico uma visao do processo que nos levou a realiza9iio de 
~oes de interesse nacional e nos constituiu enquanto gestores publicos, alem de uma 
avaliavao dos resultados alcanvados. Esperamos que as informav5es apresentadas sirvam para 
que o govemo e a sociedade se envolvam cada vez mais na busca de solu~oes conjuntas para 
urn problema que afeta a todos. 

Com a certeza que estamos preparando urn futuro melhor para a popula~ao no que diz 
respeito a seguran~ publica, convidamos a todos para conhecer e participar do processo de 
implantavao do Sistema Unico de Seguranva Publica, pois sabemos que essa e a condi9ao para 
consolidarmos a democratiza~ao do sistema politico brasileiro e a implanta~ao de uma 
seguranva cidada. 

A seguranva publica e urn bern democnitico, legitimamente desejado por todos OS 

setores sociais, urn direito fundamental da cidadania, obrigavao constitucional do Estado e 

responsabilidade de todos. 

A busca pela construvao da paz tambem depende da adoc;ao de uma transforma~ao 

estrutural nas avoes de seguranva publica: o enfoque privilegiado na 16gica da prevenvao e 

gestao. 

As avoes devem obedecer aos seguintes principios de gestao: o diagn6stico das 

dinamicas criminais e dos fatores de risco local e geral - sensivel as varia~oes ditadas pelas 

circunstancias e conjunturas; a elaborayao de urn plano de avao capaz de formular uma 
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agenda, identificar prioridades e recursos e estipular metas; a avaliavao de resultados e 

processes e, ainda, o monitoramento que consiste na correvao de rumos ditada pela 

constatavao dos erros. 

A reforma das policias deve estar associada, portanto, a constitui9io de urn novo 

angulo de abordagem da problematica da seguranya publica; a formayiO de urn TIOVO 

profissional para a gestio da politica de seguranc;a publica; a negociavio de uma nova alianva, 

de uma nova modalidade de pacto com a sociedade, particularmente com as comunidades 

locais. 

Todas essas mudanyas devem ser acompanhadas por uma transformavio gradual das 

polfcias que inclua a revisao de alguns dos seus valores fundamentais, de sua identidade 

institucional, de sua cultura profissional e de seu padrao de comportamento. 

Afrrmar que o cidadao e o destinatario dos servivos de seguranc;a publica significa 

reconhecer que compete a policia trabalhar pelo estabelecimento das relayoes pacificas entre 

os cidadaos, respeitando as diferenvas de genero, classe, idade, pensamento, crenyas e etnia, 

devendo criar avoes de protevao aos direitos dos diferentes. 

As policias devem abdicar da pratica de a9oes isoladas que identificam o cidadao 

como potencial inimigo, passando a admitir que, em urn ambiente democratico, a seguranva 

publica so pode operar articulada com as comunidades organizadas. 

0 isolamento e a negavao desse trabalho evidenciam o distanciamento das policias em 

relavao aos destinatarios dos seus serviyos e ao contexto onde vivem, bern como, a ignorancia 

em relavao a natureza das outras corporavoes do sistema. 

0 sentido da seguranva do cidadao se traduz pela parceria dos 6rgaos de seguranya 

com as comunidades na analise, planejamento e controle das intervenvoes. Atribui-se, assim, 

urn papel fundamental a cidadania no funcionamento das organizavoes de seguranya publica 

que devem estar presente, controlando o cumprimento de metas, a lisura administrativa e, 

principalmente, a justiva na aplicavao das medidas punitivas contra atos de abuso de poder e 

de violencia cometidos pelos servidores da seguranya. 

Outro ponto de relevancia e o que diz respeito a compreensao equivocada dos 

Direitos Humanos por parte de muitos policiais, porque eles nao experimentam em suas vidas 

o exercicio dessas prerrogativas, uma vez que exercem seu trabalho no interior de instituiyoes 

verticalizadas, escalonadas e discriminadoras de direitos. 
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As Instituivoes policiais necessitam de uma politica nacional de valorizavao 

profissional dos operadores de seguran<;a publica, fundamentada em tais prerrogativas, com a 

finalidade de construir condiyoes para que os Direitos Humanos sejam reproduzidos, 

principalmente pelas instituiyoes cujo escopo e garantir a continuidade ordeira da sociedade, 

A Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica estipulou que a implantavao do Sistema 

Unicode Seguran<;a Publica seria realizada com a dedica<;ao as a<;oes convergentes em sete 

eixos estrategicos: gestao do conhecimento, reorganizaQiio institucional, forma9ao e 

valorizac;ao profissional, preven<;ao, reestrutura<;ao da pericia, controle extemo e participa<;ao 

social. 

Esses eixos estrategicos permitem tanto as mudan<;as estruturais nas policias quanta 

a<;oes de interferencia em condic;oes imediatas, associadas a violencia e a criminalidade, em 

razao da situac;ao de seguranc;a publica no pais. 

Alem do que os eixos estrategicos de implantac;ao do SUSP permitirao ac;oes voltadas 

a interven<;ao imediata em problemas mais focalizados no tempo e espac;o, bern como, 

atribuem conteudo aos processes empreendidos na avaliac;ao dos resultados de suas ac;oes. 

1.2 ESTRUTURA<;AO DO ESTUDO 

0 hist6rico traz uma visao geral sobre a Policia Militar do Parana desde sua instituiyao 

como forc;a de seguranc;a publica, seguindo-se evolu<;ao, legislac;ao, sistema de ensino e 

considera<;oes acerca da atualidade, bern como a necessidade de se treinar e capacitar seu 

efetivo para o enfrentamento da violencia e criminalidade urbana, com o devido respeito aos 

Direitos Humanos. 

Em seguida, o trabalho faz uma apresentac;ao da Secretaria Nacional de Seguran9a 

PUblica com seu hist6rico, competencia, ac;oes, visao estrategica, programa de 

aperfei<;oamento das policias e dentre outros, as prioridades do programa de reestrutura<;ao 

dos 6rgaos de seguranc;a publica. 

Observa-se na continuidade a Legisla<;ao que organizou e regulamentou a Policia 

Militar como 6rgao encarregado da manutenc;ao da seguranc;a publica. 
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Abordou-se tambem a seguranva publica no Brasil na atualidade, a atividade pnitica 

de Instruvao na Policia Militar, programas de formayao e valorizayao profissional e tratados 

sobre aspectos sociol6gicos da violencia e criminalidade urbana. 

Foi realizada uma abordagem sobre urn futuro melhor a seguranva publica a partir da 

consolidayao da Secretaria Nacional de Seguranya Publica e a aplicayao dos recursos do 

Fundo Nacional de Seguranya Publica, com a realizayao de convenios para treinamento, 

capacitayao profissional, aquisiyao de equipamentos, viaturas e outros materiais necessiuios 

ao bom desempenho das atividades de seguranya do cidadao. 

Descreveu-se o Convenio 110/2003 realizado entre a SEN ASP e a P"MPR e a bern 

sucedida experiencia vivida por este pesquisador enquanto Comandante da Academia Policial 

Militar do Guatupe, no anode 2005, que o colocou em execuyao com a finalidade de trazer 

Oficiais e Prayas da PMPR, Delegados de Policia, Escrivaes, Detetives e Papiloscopistas da 

Policia Civil, bern como Supervisores da Guarda Municipal, nos Cursos de Gestao em 

Seguranya PUblicae Curso de Tecnicas Policiais Interativas. 

Concluiu-se o trabalho com a indicayao de ayoes no ambito da Corporayao com a 

finalidade de se colocar em pratica a realizayao de Convenio a ser celebrado entre a P"MPR e a 

SENASP, para treinamento e capacitayao pro-fissional do efetivo PM. 
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2 REVISAO DE LITERA TURA 

2.1 A POLICIA MILIT AR DO PARANA 

A Policia Militar do Parana e a Institui~ao que tern como missao constitucional o 

exerdcio das atividades de seguran!ta publica em prol da sociedade paranaense, atraves das 

ayoes de preserva~ao e manutenyao da ordem publica, realizadas pela execw;ao diutuma do 

policiamento ostensivo. 

2.1.1 Evoluyao hist6rica 

Atraves do Decreto de 13 de maio 1809 D. Joao VI criou a Divisao Militar da Guarda 

Real de Policia, que vern a ser origem da Policia Militar do Rio de Janeiro, onde demonstrou 

sua preocupa~ao com a qualidade do homem policial, tanto assim que publicou: 

"ll- Essa guarda sera formada dos melhores soldados escolhidos entre os quatro 

Regimentos de Infantaria e Cavalaria de Linha da guami~ao desta Corte; nio so pela 

preferencia de sua robustez, indispensavel para a fun~ao do penoso a aturado servi~o a 

que sao destinados, mas ainda pela circunstancia de morigera~ao e conduta". ( 

PORCIDES, 1999). 

Os aspectos levados em considera~ao na seleyao dos homens componentes da tropa 

davam-se mais pelo aspecto da robustez do que pelo aspecto intelectual. Tal situayao existia 

em funyao do destino da tropa que era combater em batalhas a epoca, vez que, a criminalidade 

urbana nao apresentava indices preocupantes para as autoridades. 

Na evolu~ao da hist6ria, desde o Periodo Regencial ao Republicano, verifica-se que as 

foryas policiais passaram por inumeras transformayoes. 

Em razao do sancionamento da Lei n°. 380, de 30 de jul. 1874, passou a Companhia a 

denominar-se Corpo Policial, e as primeiras instruyoes visando o preparo intelectual se fez 

notar alem das tradicionais e costumeiras instruf(5es de cunho militar. 

A Policia Militar do Parana foi instituida pela Lei n°. 7, de 10 de ago. 1854, para a 

seguranva interna e manutenvao da ordem no territ6rio estadual, subordinada a Secretaria de 

Estado dos Neg6cios da Seguranya PUblica, e considerada, por forya de legislayao federal, 
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for~a auxiliar, reserva do Exercito Nacional. Esta situavao a obrigava a atender convocavao do 

Governo Federal, em caso de guerra extema ou grave comovao intestina. 

A Constituivao de 1934, em seu art. 167, tratou com mais detalhes sabre as Policias 

Militares, passando no texto constitucional a ser considerada reserva do Exercito Brasileiro, 

adotando os principios militares de formavao, instruyao, legislavao, regulamentos, honras e 

sinais de respeito, conservando estes principios ate passado recente. 

A Constituivao Estadual de 05 de out. 1989 seguiu na mesma esteira da Constituiyao 

Federal e regulamentou no seu bojo a aplicayao da Lei Mater, em que inseriu a Policia 

Militar do Parana no capitulo responsavel pela Seguranva PUblica, definindo sua competencia 

constitucional, isto e, policia ostensiva e de preservavao da ordem publica. 

2.1.2 A Policia Militar do Parana e a sociedade 

As recentes pesquisas de opiniao publica reforvadas em larga escala pela atuavao dos 

institutes da area, notadamente, num periodo pre-eleitoral onde sao mencionadas as 

necessidades basicas da populavao brasileira como urn todo, verifica-se que o destaque 

principal e a seguranya publica. 

Atualmente, a violencia urbana e preocupante pela faceta insensata e aterrorizante 

provocada pela avalanche do delinquente contemporaneo. E uma violencia mais aguda, mais 

traumatizante, mais terrivel. 

Num sentido amplo enfocado dentro dos multiplos relacionamentos da sociedade 

modema, o problema e complexo, pois perscruta no fundo do fenomeno s6cio~humano, 

buscando o porque de este comportamento anti-social haver florescido no mosaico da 

criminalidade. 

Como nasceram, viveram e de onde vieram essas figuras tetricas que tanto apavoram 

as cidades e povoam os s6rdidos presidios, com fugas mirabolantes, pianos criminosos e de 

resultados terriveis para as forvas de seguranva e a sociedade de modo geral, espalhando a 

morte, o estupro, o sequestra, os latrocinios e tantos outros capitulados na legislavao 

brasileira. 
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Como resposta, poderiamos apontar que o delinquente nasce de forma inocente - uma 

flor perfumada no lama<;al podre e fetido - cresce no terrene da miseria humana e hoje e o fato 

gerador da delinquencia contemporanea. 

0 problema do menor abandonado, carente e marginalizado, e drarruitico nos grandes 

centros. Sua caminhada para o crime violento e inexoravel. Nao lhe sendo oportunizado no 

periodo correto de seu desenvolvimento o acesso as necessidades ba.sicas a cargo do Govemo 

local, como saude, educa~ao, profissionaliza~ao e alimenta~ao, entre outros, ten1 certamente 

prejuizos no desenvolvimento de sua matura~ao biossociopsico16gica. 

Para aqueles que tern a oportunidade de tais acessos em razao de seu poder aquisitivo, 

existe o bombardeamento diitrio pela midia eletronica, que mundialmente combina a 

banalizacao da dor, atraves do processo de manipula~ao em massa da coletividade. 

Vivemos em mundo presidido pela 16gica perversa da exclusao violenta como 

estrategia de inocula~ao da sociedade com uma especie de vacina contra o escandalo, 

fazendo-a perder a capacidade de se indignar, de sentir a dor do outro. Mais profundamente 

incute o pensamento de que e normal, sempre foi assim e sempre sera. 

0 segmento mais utilizado na atualidade sao os games, ditos democritticos, que 

ensinam os jovens no transite a dirigir sobre as cal~adas, matando as pessoas de forma 

chocante, estuprando, estripando o inimigo e nomeando suas visceras, os de guerra e os que 

ensinam a dominar cidades inteiras atraves da corrup~ao. 

Esse exercicio de constru~ao do projeto moral da sociedade trarit conseqiiencia sobre 

os jovens que apertam milhares de vezes os botoes, tomando milhares de vezes essas decisoes 

virtuais. Em especial, o que acontecera aos muitos que vern de estruturas familiares 

destro~adas e de escolas cujo impacto etico e nulo ou insignificante? 

Se isso ainda nao fosse suficiente, tem-se que conviver com estruturas que alienam de 

forma mais ritpida, dissimulada, difundida, barata e igualmente perigosa, como a musica. 

Outrora sublime, nao escapou de ser tambem conspurcada pelo sistema de ideias, 

pn1ticas, proposi~oes e interesses que dominam as cenas da vida contemporanea. Esse modelo 

de divulga~ao privilegiando a sexualiza~ao perversa e a erotiza~ao precoce do mundo infantil, 

e cantada e dan~ada pelas ultimas gera~oes de brasileirinhos e brasileirinhas, com a famosa 

dan~a da garrafa executada por menininhas de seis anos ou menos ainda, em seus trajes 

sumarissimos, nas tardes de domingo das televisoes de canal aberto em rede nacional. 
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Tudo isso acontece para as embevecidas familias brasileiras que mais tarde se 

surpreendem com a gravidez precoce na adolescencia ou com os casos de violencias e abusos 

sexuais, muitas vezes dentro dessas mesmas familias. 

Aos meninos restou rebolar menos, ate porque isso, em demasia e proibido aos 

homens, cabendo-lhes apenas reproduzir a exaustao os movimentos alusivos ao coito. 

Aprendem, ainda, a passar cerol na mao, que um tapinha nao d6i e que as mulheres sao 

cachorras ou eguinhas. 

Com naturalidade e que a midia expoe tais acontecimentos sob a batuta que rege a 

orquestra da violencia, com todas as sinfonias horrendas, tornando esta relavao bern mais que 

presente no dia-a-dia da populavao. 

Chega-se a insensibilidade ao tapa, a droga, ao sangue, aqueles que morrem de frio nas 

calvadas, habitam sob os viadutos ou favelas, aos que querem plantar e nao podem, a 
exterminavao dos indios, acelerada pela verminose, pela prostituivao, pelo alcool e pelas 

doenvas dos brancos. 

Nao se pode esquecer dos moribundos desatendidos nas filas dos hospitais ou dos 

idosos tratados como trastes pela Previdencia Social, dos presidiarios encarcerados em 

sistemas prisionais carissimos e que nao os recuperam para a vida social. 

Diante de urn quadro assim nao se pode dizer que a pobreza e que gera violencia. 

Algumas das cidades mais linearmente pobres tern indices de violencia inferiores aos de ricas 

megal6poles. Os pobres de maneira geral sao pacificos, honestos e trabalhadores. Dir-se-ia ate 

que sao her6icos em sua resistencia moral, que sao melhores pagadores de suas dividas, 

respeitadores de normas, cordatos no trato do dia-a-dia. 

Obviamente que ha entre eles, criminosos, como ha em todo Iugar social. Certamente 

pelo imenso contingente populacional de pobres em urn pais como o Brasil, a presenva de 

delinqiientes nessa classe e superior. 

0 que gera violencia e criminalidade, que tanto atemorizam a coletividade, nao e a 

pobreza, mas o amalgamento da injustiva social com o consumismo desenfreado, como matriz 

ideol6gica onipresente. Consumir e preciso. 

A Policia como construtora da paz prec1sana passar pela implementavao de 

mecanismos de controle social que se sustentem tanto com a participayao de 6rgaos formais 
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deste controle, quanto com a das instancias de controle informal, entre as quais a escola e a 

comunidade. 

Os modelos normativos e os mecamsmos de controle social tradicionais estao 

sofrendo uma crise de legitimidade e de eficiencia que conduz a repensar nosso modelos de 

referenda, apostando na constru~ao, menos conflitual e mais permanente, de urn novo quadro 

normative que conte com a responsabiliza~ao dos varios atores envolvidos em urn 

determinado caso. 

A situa~ao reinante no seio da sociedade exige uma policia ostensiva eficiente, eficaz 

e efetiva, no combate a criminalidade, vez que, integra a mobilizavao comunitaria no 

enfrentamento da violencia urbana. 

A Institui~ao deve dispor em todos os escaloes de comando, a visao operacional e 

inteligente, ensejando a aplica~ao judiciosa dos recursos humanos e materiais, objetivando 

combater de forma efetiva a escalada violenta da delinquencia, promovendo realmente a 

seguran~a publica. 

0 quadro exige uma distensao da malha protetora do policiamento ostensive, num 

esfor~o basico e inicial, bern proximo a popula~ao, seguido de varios e sucessivos 

recobrimentos das vulnerabilidades. 

Este processo exige alem da correta distribui9ao dos recursos m.ateriais, aplicayao do 

efetivo treinado e capacitado profissionalmente para o desempenho da missao, aonde o 

Policial Militar sabeni ser e sabeni fazer a coisa certa. 

Tudo em razao de sua competencia, que e a a9ao direta e discricionaria; finalidade, 

que e a seguranva publica; forma, que sao os atos e procedimentos formais e informais; 

motives, que sao OS riscos iminentes a ordem publica e objeto, que e a preservayaO e 

repressao a a¢es e processos que perturbem a ordem publica. 

A Policia Militar atua de maneira execut6ria, discricionaria e coercitiva na 

manutenvao da ordem publica, ou seja, age com fundamento no Poder de Policia. 

0 Poder de Policia tern bases conceituais antigas e esta consagrado entre os estudiosos 

de diversos paises como uma necessidade que tern o Estado de suprir as lacunas que decorrem 

da impossibilidade de se tipificar, em sua totalidade, as restri9oes individuais em prol da 

convivencia harmoniosa e pacifica da coletividade. 
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Ele e concernente muito mais a dinamica multivariada da convivencia social cujo 

controle nao pode ser vinculado a normas precedentes. Sao as desordens cotidianas que 

impoem a necessidade de imediatamente conte-las, com o fim de se evitar danos coletivos 

relevantes. 

0 agente publico deve ter em mente que o exercicio do Poder de Policia nao pode 

ultrapassar os limites impastos pela constitui9ao e pelas leis, sob pena de ser enquadrado no 

crime de abuso de poder. 

A Instituic;ao atua na prevenc;ao da Ordem Publica como forya de dissuasao pela 

presenva tendo como missao tipica a execuyao do policiamento ostensive, com a finalidade de 

evitar a perturba9ao potencial da Ordem PUblica. 

Como forc;a de dissuasao atuani com missao especifica de policiamento operative no 

caso de perturbavao iminente da Ordem PUblica. Como forva de repressao por contenyao 

atuani com missao especifica do policiamento operative no restabelecimento da Ordem 

Publica, contendo a perturba9ao deflagrada. 

2.1.3 A Policia Militar do Parana e os Direitos Humanos 

Como escreveu Max Weber, "o Estado contemporaneo e uma comunidade humana, 

que, nos limites de urn determinado territorio reivindica para si, e com exito, o monopolio do 

uso da violencia legitima". Tal reivindicac;ao, de maneira pnitica, sustenta~se pela criayao de 

uma forva publica capaz de coibir ou canter qualquer outra manifestac;ao de violencia. Esta 

forc;a publica e chamada, mais comumente, de policia { citado por BALESTRERI). 

A policia, alem de ser definida por esta capacidade de coibir outras formas de 

violencia, deve servir a determinados valores, determinadas finalidades, que lhe sao 

atribuidas, atraves dos textos legais, pela propria sociedade. 

0 ensaio de urn autor frances (D. MONJARDET, 1996, citado por BALESTRERI) 

fez notar que o instrumento policial e sem conteudo proprio e por isso lhe deve ser atribuida, 

de maneira extema, uma finalidade para orientar sua atuac;ao. No Brasil, esta finalidade esta 

esposada na Carta Magna da Nac;ao em seu art. 144. 
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Ainda neste estudo, foi apontado com base na Declarac;ao dos Direitos do Homem e 

do Cidadao, em 1789, que para a garantia desses direitos e necessaria uma forc;a publica em 

proveito de todos. Essa garantia constitui-se na razao de ser do organismo policial. 

Uma coisa e se colocar os Direitos Humanos como aquila que a forc;a publica deve 

garantir, outra coisa e coloca-lo como aquilo que deve ser respeitado no decorrer de sua 

atuac;ao. No primeiro caso, representa a finalidade principal a ser perseguida e no segundo, 

determina simplesmente urn quadro, uma limitac;ao, aferente as ac;oes policiais, cuja 

finalidade e definida em outros termos. 

Para representar as ideias e caracteristicas de uma policia cidada, dado que a forc;a 

publica nao contem em si propria uma func;ao social, a instituic;ao policia combina tres 

elementos ou modalidades de atuac;ao distinta, dependendo dos objetivos diferenciados que 

lhe sao atribuidos. 

Como primeiro tipo ha uma policia de ordem ou de soberania, que constitui o brac;o 

armado do Estado para a manutenc;ao da ordem intema. E a policia que sustenta o poder 

politico, que controla e reprime os movimentos subversivos da ordem democraticamente 

estabelecida, que se informa sobre complos e protege fronteiras. Esta policia, de certa forma, 

esta acima e fora da sociedade. 

Como segundo tipo, temos a policia criminal, que utiliza os pr6prios meios e forc;a de 

atuac;ao para reprimir os segmentos da sociedade que recusam as leis. Este tipo de policia se 

encontra parcialmente integrada a sociedade, porem sobre urn determinado segmento social, o 

que se poe fora da lei. 

Como terceiro tipo ha a policia urbana, comunitaria, proxima dos cidadaos, que e a 

encarregada de proteger a tranqiiilidade, a paz publica, intervir nos conflitos pessoais, 

regulamentar o transito, etc. 

E a policia que se constitui na propria sociedade, da qual faz parte, e na qual pode agir 

de maneira eficaz e unicamente pela sua propria integrac;ao. Ela se caracteriza pela presenc;a, 

permanencia e capacidade imediata de ac;ao preventiva. 
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2~ 1 A 0 ensino e a instru~ao na Policia Militar do Parana 

A missao operacional do Policial Militar exige uma correta formavao na area de 

ensino, a qual esta a cargo da Diretoria de Ensino conforme preconiza a legislavao em vigor. 

A execm;ao e atraves do Plano Anual de Ensino que estipula a forma de realizayao e 

desenvolvimento para se atingir os objetivos da formavao profissional. 

A missao desempenhada pelo Policial-Militar na area da seguranya publica nao e s6 

importante e necessaria para a manutenvao da ordem publica, mas tambem para a sua 

restauravao no caso de perturbavao pelos mais diversos motives, quer sejam ocorrencias, 

crimes, movimentos sociais, calamidades publicas quer eventos diversos. 

As missoes designadas ao Policial Militar exigem que seu treinamento e capacitayao 

profissional sejam adequados, atualizados e aplicaveis, para que ele possa atuar de modo 

preventive, repressive e operative contra qualquer forma de ameaya de perturbavao da ordem 

publica. 

0 resultado e 0 cumprimento dessas missoes dentro do limite da legalidade permitida 

sem a ocorrencia de abuses, que resultam em danos a imagem da Corporavao no seio da 

sociedade e urn combate efetivo as a~oes perturbadoras de tranquilidade publica. 

As evoluv5es nas areas do conhecimento tern oportunizado varias correntes 

pedag6gicas, conceitos e equipamentos para a execuvao de treinamentos. Estes podem ser 

inclusive a distancia, o que traduz mais rapidez na transmissao dos diversos assuntos, com 

interfaces de dialogo on-line para o esclarecimento das duvidas. 

Para a Instituiyao importa ter urn programa de treinamento e capacitayao profissional 

de seus efetivos que venha a ser aplicado de forma coordenada, por periodos pre

determinados, devidamente verificados e ao final avaliados quanta a sedimentayao do 

conhecimento. 

A area de Ensino se encontra estruturada atraves das Diretrizes emanadas pelo 

Comando da Corporayao e cumpridas atraves da Diretoria de Ensino que possui em sua 

estrutura os 6rgao de apoio: Academia Policial Militar do Guatupe ( APMG ), Centro de 

Formavao e Aperfeivoamento de Prayas ( CF AP ), Centro de Ensino e Instruvao/Comando do 

Corpo de Bombeiros ( CEIICCB ), Centro de Educayao Fisica e Desportos ( CEFID/PMPR ), 

as OPM/OBM com encargos de ensino e o Colegio Professor Felippe de Souza Miranda 

(COPMIPMPR). 
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Sao tambem considerados 6rgaos de apoio a atividade de ensmo, as Unidades 

Operacionais dos Comandos Regionais e as Unidades de Bombeiro Militar que possuem 

Nucleos de FormaC(ao, os quais estao distribuidos na Capital e no Interior do territ6rio 

paranaense. 

A Instituic;ao nao conta com urn sistema organizado na area de instruC(ao da mesma 

forma que o ensino, ficando a cargo da 3a Seyao do Estado-Maior, atraves da Subseyao de 

Ensino e InstruC(ao a missao de planejar, distribuir e fiscalizar a atividade instrucional nas 

diversas Unidades. 

Na pratica, tal missao nao vern sendo cumprida eo que seve em muitas Unidades e 

que a tropa sequer e reunida para esta atividade e ate a tradicional passagem de serviyo nao e 

mais realizada na sede da UOp. 

Nesse momento era comum aos Oficiais que assumiam a atividade operacional na 

jornada ou no tumo, acompanhados de sua guarniyao, debater assuntos ligados ao serviyo, a 

missao operacional, os cuidados e o cumprimento dentro da legalidade no decorrer da 

atividade, o que proporcionava urn contato aproximado e o fortalecimento do espirito de 

corpo. 

A ausencia da atividade instrucional a tropa tern causado urn distanciamento entre o 

Comando da Unidade e o efetivo que realmente desempenha a atividade operacional, 

causando descumprimento de ordens, de objetivos, de missoes especificas, desaguando em 

resultados ca6ticos e a Instituiyao se limita a cobrir espayos reclamados pela opiniao publica 

ou pela midia influente nos dias atuais. 

Para agravar ainda mais este quadro, ha diluiyao do poder de comandar de urn 

Comandante de Unidade Operacional, que hoje em sua maior parte se limita a fornecer os 

meios materiais e humanos. 0 cumprimento de projetos idealizados para a Instituic;ao PM, 

cujas diretrizes e objetivos sao externos, vern a propiciar uma divisao do efetivo em comandos 

subordinados, mas sem sua ascendencia operacional, somente ascendencia administrativa. 

A pratica vigente de se executar projetos sob diversos nomes e sem consistencia 

operacional e administrativa que perpasse de urn governo para outre, tern levado a Policia 

Militar do Parana a navegar por diversos rumos, perdendo ao Iongo desse tempo sua 

identidade operacional, doutrimiria e administrativa. 

A instituiyao Policial Militar e fundada em principios basilares de hierarquia, 

disciplina, leis, decretos, portarias, notas e ordem superior, dentre outros, obedecendo ainda 
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a uma doutrina de emprego que e ensinada ao iniciante nas fileiras da tropa e deve 

acompanha-lo ao longo de sua carreira. 

Caso essa doutrina de emprego se modifique ao Iongo do tempo e nao seja 

devidamente ensinada, treinada e avaliada, causara distorv5es e desvios de comportamento, 

cujo resultado se fara sentir ao Iongo do tempo e com desvirtuamento de principios 

norteadores da aplicavao da tropa no policiamento ostensivo. 

A tropa nao responde a urn plano, diretriz, nota ou ordem na mesma intensidade e 

forma, em todos os lugares onde possa haver urn policial-militar em servivo, respeitadas as 

propor¢es do Estado do Parana, a facilidade e rapidez na difusao do conteudo, a 

disponibilidade do efetivo em servivo, descanso, folga, ferias ou outras licenvas. 

Soma-se, ainda, a essas probabilidades o grau de motivayao do homem para a 

realizavao da missao que lhe e atribuida, o comprometimento com os objetivos institucionais, 

a busca da melhoria da qualidade na prestayao do servi9o e nao se pode ignorar que o fiel da 

balam;a e dispar ao se considerar os beneficios em relavao aos interesses. 

Urn fator importante que vern dificultando a aplicayao de instruyaO a tropa de forma 

doutrinaria e unica, sob o titulo que venha a ser proposto, como exemplo: treinamento 

operacional, capacitavao profissional, readequayao de emprego operacional, instruvao 

modular, instruc;ao programada de manutenc;ao ou qualquer outro, e a diversidade de 

comando operacional com o :fracionamento em diversos efetivos menores. 

Como agravante a este quadro, tem-se a aplicavao em escalas diversas e com doutrinas 

diferenciadas, mencionadas como modemas, dentro de uma mesma Unidade Operacional, 

mas, com comandos muitas vezes exercidos fora do espayo de responsabilidade territorial ou 

ate mesmo por civis. 

Os questionamentos que a Instituiyao recebe da sociedade no que diz respeito nao s6 a 
qualidade na prestac;ao do servic;o operacional, a rapidez , a urbanidade do Policial-Militar, o 

encaminhamento correto no atendimento de urn caso concreto, mas tambem na ausencia de 

urn policiamento ostensivo que privilegie a permanencia do efetivo em determinada area, 

como fator de preven9ao, sao determinantes para a aplicac;ao de urn treinamento continuo. 

0 cidadao modemo e, como poder-se-ia mencionar, urn escravo dos meios de 

comunicac;ao de massa, em razao do volume de informac;oes que recebe diariamente. 
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Nesse contexto maci~o que lhe e injetado em grandes doses, a delinquencia e seus 

agentes tomam o maior e os mais novos espayos. 

Na obra Mensagens Profissionais, DE ALMEIDA (1987, p. 09), ja questionava como 

seria a situavao social quando os delinqiientes quisessem se apossar da cidade ou quando 

quisessem aqui fazer escola? 

0 Policial-Militar nao fica alheio a isso, nem as suas consequencias, pois e ele quem 

vai coibir a violencia e a criminalidade nas ruas, aplicando os conhecimentos sedimentados 

nos bancos ~$colares juntamente com aqueles que recebeu como treinamento atraves das 

instruvoes te6ricas e pnl.ticas. 

Nao atuando nas causas, mas, sim nos efeitos da violencia e criminalidade, os meios 

que dispoe para o cumprimento de sua missao, muitas vezes nao sao os mais adequados e 

recomendados para a situayao presente. 

Alia-se a isso o seu deficitario treinamento e pouca disposi9ao para o encaminhamento 

correto da ocorrencia, levando-o a improvisar ou agir de acordo com seu entendimento, os 

quais poder-se-ao traduzir ao final, em urn resultado danoso para as partes envolvidas e no 

abalo da imagem da Instituivao nos seio da sociedade paranaense. 

2.2 A SECRET ARIA NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA~ SENASP 

A Secretaria Nacional de Seguran~a Publica e urn 6rgao de ambito nacional, criada em 

1998 e tern por :finalidade assessorar o Ministro de Estado na de:finivao e implementa9ao da 

politica nacional de seguran9a publica e, em todo o territ6rio nacional, acompanhar as 

atividades dos 6rgaos responsaveis pela seguranva publi~'l, por meio das seguintes avoes: 

2.2.1 Apoiar a modernizayao do aparelho policial do Pais; 

2.2.2 Ampliar o Sistema Nacional de Informa9oes de Justi9a e Seguranya Publica ~ 

INFOSEG-; 

2.2.3 Efetivar o intercambio de experiencias tecnicas e operacionais entre os servivos 

policiais; 

2.2.4 Estimular a capacita9ao dos pro:fissionais da area de seguran~a publica; 

2.2.5 Realizar estudos, pesquisas e consolidar estatisticas nacionais de crimes. 
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Urn dos objetivos estrategicos da SENASP, apesar de nao ter a responsabilidade da 

execuvao de ac;oes operacionais no controle da violencia e criminalidade, e promover a 

qualificayao, padronizac;ao e integrac;ao das ayoes executadas pelas organiza9oes de seguran9a 

publica de todo o Pais, em urn contexte caracterizado pela autonomia destas organizac;oes. 

A avaliac;ao dos resultados alcanvados ate o presente memento, permite concluir que 

as avoes executadas no cumprimento do planejamento estabelecido, tern indicado as soluc;oes 

mais apropriadas para os principais problemas da area de seguranya publica. 

Urn dos instrumentos de apoio a essas ac;oes e a Matriz Curricular Nacional como 

objetivo de padronizar os processes de capacitac;ao dos policiais em todos os estados 

brasileiros, tendo como urn dos principais eixos a valorizac;ao dos Direitos Humanos, a 

cidadania, a formac;ao e a capacitavao continuada, humana e profissional dos diferentes atores 

sociais, a construc;ao democnitica de saberes renovados, as questoes que emergem ou que 

resultam das pniticas dos individuos, das Instituic;oes e do Corpo Social, a integrac;ao, a 

interdisciplinaridade, a capilaridade, a universalidade e a especificidade, a articulac;ao, 

continuidade e regularidade e finalmente, a qualidade. 

Os conteudos formativos propostos, chamados etxos articuladores dao ongem a 
reflexao sobre o papel individual, social, hist6rico e politico do profissional e das instituic;oes 

de seguranc;a publica. 

As bases filos6ficas foram consolidadas ao Iongo do tempo e as Academias de Policia 

incentivadas a adequar suas diretrizes em consonancia com a politica adotada pela Matriz. 

A Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica teve a sua estrutura regimental aprovada 

pelo Decreto n° 5.535, de 13 de jun. 2003, tendo por enderec;o a Esplanada dos Ministerios, 

Bloco T, Ministerio da Justic;a , 5° andar, Sala 500, Brasilia, Distrito Federal, sendo 

responsavel o Sr Luiz Fernando Correa. 

A competencia da SENASP esta descrita no citado Decreto, assim descrito: 

I - assessorar o Ministro da Justir;a na de.finir;lio, implementar;lio e 
acompanhamento da Pr>litica Nacional de Seguranr;a Publica e dos Programas Federais de 
Prevenr;lio Social e Controle da Violencia e Criminalidade; 

II - planejar, acompanhar e avaliar a implementar;lio de programas do Governo 
Federal para a area de seguranr;a publica. 

m - elaborar propostas de legislar;lio e regulamentar;lio em assuntos de seguranr;a 
pilblica referentes ao setor publico e ao setor privado; 

IV- promover a integrar;lio dos orglios de seguranr;a pilblica; 

V- estimular a modernizar;lio e o reaparelhamento dos orglios de seguranra pilblica; 
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VI - promover a interface de a9oes com organismos governamentais e niio
governamentais, ambito nacional e internacional. 

VII - realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redufao da 
criminalidade e violencia; 

VIII - estimular e propor aos 6rgaos estaduais e municipais a elabora9ao de pianos e 
programas integrados de seguranfa publica, objetivando controlar aflJes de organiza9oes 
criminosas ou fatores especificos geradores de criminalidade e violencia, bem como estimular 
aflJes sociais de preven9iio da violencia e da criminalidade; 

IX- exercer, por seu titular, as jun9oes de Ouvidor-Geral da Policia Federal; 

X- implementar, manter e modernizar o Sistema Nacional de Informafoes de JustifG 
e Seguranfa Publica -JNFOSEG; 

XI- promover e coordenar as reunioes do Conselho Nacional de Seguran9a Publica
CONASP-e 

XII - incentivar e acompanhar a atuafiiO dos Conselhos Regionais de Seguranfa 
Pz'tblica ". 

2.3 A VISAO ESTRATEGICA DA SENASP 

A Secretaria Nacional de Seguranva Publica, 6rgao de implementavao da politica e 

progra.'llas de seguranva publica do Ministerio da Justiva gastou boa parte de suas avoes 

iniciais para obter a adesao dos govemadores ao Sistema Unico de Seguran~a p-ublica 

(SUSP). A resistencia mostrou-se reduzida nos Estados, principalmente, porque a adesao seria 

necessaria para se pleitear os recursos financeiros do Fundo Nacional de Seguranva Publica. 

0 tempo se encarregou de mostrar que era apenas mais uma inutil carta de intenv5es 

pelo fato do SUSP, sem prioridade e com poucos recursos, era urna marca que deveria pegar 

para demonstrar a diferenva do novo govemo. 

Suas ideias nao tinham normas claras de como seriam implantadas, nem havia 

argumentos persuasivos para convencer Secretaries da Segura.'lya, Comandantes das Policias 

Militares e Chefes de Policias Civis das 27 unidades federativas, a aderir ao sistema unico. 

Nos sucessivos contatos e seminarios realizados foi constatado alto grau de rejeiyao de 

suas principais ideias, de incompreensao sobre o significado do SUSP e a consta.'lte intenyao 

de se impor modificavoes unilaterais. 

Apesar de toda a evoluyao institucional brasileira, com o termino do ciclo dos 

govemos militares e a edivao de nova Constituivao Federal em 1988, a estrutura policial 
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continua exatamente a mesma, agindo autonomamente e resistindo as mudanvas em 

profundidade. 

2.4 A BAIXA PRIORIDADE DA SEGURANCA PUBLICA 

A Secretaria Nacional de Seguranya Publica ( SENASP ) do Ministerio da Justiya, 

inicialmente, fora concebida com status de ministerio para ampliar a capacidade politica no 

desempenho de suas funyoes de coordenayao e implantayao dos programas federais de 

incremento e desempenho das policias. 

Surpreendentemente, viu~se severamente enfraquecida ao perder a condivao de area 

estrategica (Decreto n°. 4591, de 10 de fev. 2003) e ver seu quadro funcional reduzido 

(Decreto n°. 4685, de 29 de abr. 2003). 

0 Fundo Nacional de Seguranc;a Publica como principal instrumento de induvao da 

melhoria das condivoes de desempenho das organizavoes policiais sofreu fortes cortes de seus 

recursos. 

Pelos estudos do Banco ~1undial, o custo anual da violencia no Brasil chega a 7,5% 

do produto intemo bruto, cerca de cento e cinquenta milhoes de dolares, por dia. 

Foi estimado que em 2002 a necessidade anual de investimentos do Governo Federal 

nas Policias Estaduais {basicamente equipamentos, sistemas, treinamento e programas de 

reduc;ao de violencia nas areas criticas), em torno de oitocentos milhoes a urn bilhao de reais, 

proximo a tres dias de custo da violencia no pais. 

Nao ha urn so dado que justifique essa baixa prioridade ao problema. 0 Brasil e urn 

pais dos mais violentos do mundo. Pesquisa que esta sendo concluida pelo escritorio da 

Unesco no Brasil aponta que as mortes violentas continuam crescendo a razao de 5% ao ano, 

cerca de tres vezes o crescimento da populayao, e afetam a todos os Estados da Federavao. 

0 trafico de drogas que domina extensas areas das principais regioes urbanas e afeta 

outras modalidades criminosas, tomou o Brasil o segundo maior consumidor mundial e urn 

dos maiores centros de movimentavao de cocaina. Estima-se que o pais consuma cerca de 

cinquenta toneladas de cocaina e exporte outro tanto por ano. 

0 conjunto de atividades criminosas rotulado de pirataria constitui uma rica atividade 

de negocios com arrecadavao de quase trinta bilhoes de reais por ano. 0 setor de bebidas 
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sonega algo em torno de um e meio a dois bilhoes de reais por ano; os cigarros clandestinos 

respondem por evasao fiscal de mais de trezentos milhoes ao ano; outros trezentos milhoes 

em arrecada¥io sao perdidos por conta dos cento e quinze milhoes de CDs piratas que 

consomem cerca de cinqiienta e seis mil postos de trabalho informal. Com apenas reduvao de 

25% da pirataria no setor de informatica, o pais deixaria de perder urn bilhao e setecentos 

milhoes de reais ao ano e poderia gerar cerca de vinte e cinco mil novos empregos. 

Na falta de recursos e estrategias eficazes para prevenyao e reduyao da violencia, 

muitos politicos e autoridades acabam enfatizando uma ret6rica populista de repressao ao 

crime que produz uma ciranda de morte de todos os lados: delinquentes, policiais e civis 

inocentes. 0 uso excessive da for9a letal e constatado por indicadores consagrados pelos 

estudiosos intemacionais. 

A precariedade do sistema de seleyiio, formayao, treinamento, supervisao, disciplina, 

corregedoria ativa, controles extemos e baixos salarios tern incrementado excessivamente a 

vulnerabilidade das policias, nao s6 a violencia como tambem a corrupyao, inclusive aquela 

vinculada a grupos criminosos. 

A ineficiencia da investiga¥iio das policias e uma regra nacional, confirmadas pelas 

raras e pontuais exce9oes. Como o homicidio, em qualquer policia do mundo, e o crime com 

maior incidencia de esclarecimento de autoria, pode-se imaginar o quanto a impunidade 

estimula e protege os criminosos neste pais. 

0 fato dos presidios se encontrarem superlotados, apesar da impunidade reinante, e 
revelador dos equivocos, estrategias e deficiencias dos investimentos nas areas de prevenviio 

e repressao criminal. 

Com poucas exceyoes, as policias no Brasil tern dificuldade de diagnosticar suas 

dificuldades basicas, planejar e implantar programas de modemiza9iio e melhoria de 

desempenho. Devido a essas deficiencias, muitos Estados da Federayao devolvem ao Tesouro 

Nacional os recursos nao aplicados no prazo estipulado, pagando juros e correviio. 

Como foi constatada, a gravidade das condivoes de seguranva no Brasil nao foi afetada 

pelas modestas avoes do govemo federal. A ideia de que a nova marca da seguranva, o SUSP, 

e seus conceitos de integra~ao das a~oes e recursos das Policias Estaduais, Policia Federal e 

Guardas Municipais sustentariam urn novo tempo, de urn eficiente trabalho cooperative, nao 

encontrou eco na realidade das policias que continuam exatamente nos mesmos patamares. 
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Com custosas iniciativas espetaculares, como os investimentos na Forya Nacional de 

Seguran~a, deixa-se de investir em avoes ba.sicas para melhorar a eficiencia e a eficacia das 

policias como programas de reciclagem anual dos policiais estaduais ( 40 horas/ano ); 

treinamento de tiro (200 tiros/ano) e em manuais basicos de planejamento administrative e 

operacional, de investiga~io em locais de crime, de metodos de inteligencia, de analise de 

dados criminais, de articulavao com esforvos de prevenvao, entre outros. 

2.5 A SENASP E OS INVESTIMENTOS NA CAPACIDADE DE RESPOSTA DAS 
POLICIAS 

Enquanto se discutem medidas para reduzir as desigualdades, reparar o aparato 

judicial que dispoe de 7,7 juizes para cada grupo de cern mil habitantes, custa seis vezes mais 

que o born sistema judiciario espanhol. 

Para agravar o quadro atual, o Congresso Nacional nao se interessa em dar ordens nas 

dezenas de projetos relatives a seguranva publica, restando aos Govemos federal e estaduais, 

refinar o diagn6stico de necessidades e as ferramentas convenientes, inclusive, estudar os 

modelos brasileiros em aplicavao, que estao dando resultados satisfat6rio e podem ser 

referencia para os demais Estados. Seguramente os investimentos no aparato policial e a 

reforma das estruturas atuais dariam mais velocidade na obtenvao de resultados do controle 

criminal. 

A experiencia na Secretaria Nacional de Seguranva Publica mostra o potencial do 

Govemo Federal para fomentar a modemizavao das policias brasileiras, orientando a 

racionaliza~ao dos custos e ampliando sua capacidade de oferecer respostas na reduvao e 

controle da criminalidade. 

Uma policia bern organizada, motivada e dotada de instrumentos modemos de 

planejamento - como e 0 caso da tecnologia da informavao para dar suporte as atividades de 

inteligencia e do planejamento operacional- pode ser importante fator na reduvao concreta e 

imediata da impunidade em razao de que todo o edificio da justiva criminal se apresenta nas 

ruas atraves da avao policial. 

No Brasil,esta avao e bastante complexa enquanto tern que se operar com o ajuste das 

duas policias estaduais e a interface delas, em algumas situavoes, com a Policia Federal. 
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E importante que as ac;oes tenham em vista a estrategia da focalizas;ao, nao s6 de areas 

criticas, como tambem de providencias efetivas, com uma cooperavao sinergica direcionada a 

urn foco de resultados essenciais, que evite a dispersao de recursos e esforyos. 

2.6 ACOES CRITICAS E ESSENCIAS 

Uma primeira medida importante seria dinamizar a Secretaria Nacional de Seguranc;a 

PUblica para orientar suas ayoes e recursos a capacitayao das policias em reduzir a incidencia 

de crimes, promovendo o desenvolvimento de modelos de organizas;ao, de gestao e de 

processes mais eficientes e eficazes para as policias. 

Nesse sentido, deve ampliar suas responsabilidades no treinamento de habilidades e 

processes criticos como o diagn6stico de problemas criminais, o planejamento e coordenayao 

de programas operacionais, a competencia policial em lidar com conflitos e uso da fors;a, os 

processes produtivos de relacionamento comunitario. 

0 desenvolvimento de alta capacitac;ao em sistemas de inteligencia e de produc;ao de 

provas nos processes de investigac;ao de autoria de crimes deve ser uma obsessao com 

s6lidos e abrangentes programas. 

Com os recursos financeiros e possibilidades de criar comissoes, podem ser 

desenvolvidas soluc;oes praticas para ofertar aos Estados da Federayao, incentivando a 

implantayao com financiamento de Fundo Nacional de Seguranya Publica. 

Como exemplo, no final do ano de 2002, uma comissao integrada por policiais e 

tecnicos experientes desenvolveram parametres para estruturayao dos centros integrados de 

operas;ao, unificando as atividades de atendimento de emergencias das policias e corpo de 

bombeiros. 

Outros estudos realizados por comissoes especializadas integradas por policiais e 

especialistas oferecem padroes de referencia praticos para fomentar a eficiencia e a eficacia 

das policias, como a seguir: 

2.6.1 Criterios para a divisao de areas integradas de responsabilidades de unidades 

basicas das policias; utilizac;ao de setores censitarios; a analise de fatores como areas, 

populas;ao, indices criminais e fatores geognificos e sociais para a segmentac;ao de jurisdic;ao 

do trabalho policial. 
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2.6.2 Formatayao de urn distrito policial modelo: estrutura, organizayao, processos, 

metodos de trabalho, cargos e tarefas, com incumbencias para policiais civis e militares e 

normas para regular a interface e integra~ao. 

2.6.3 Organizavao basica de policia territorial: estruturas equivalentes e mais racionais 

pa.ra as duas policias, substituindo as atuais divisoes de supervisao das policias (seccionais, 

regionais, batalhoes, etc.), com incumbencias claras e pre-definidas para policiais civis e 

militares, normas para regular a integrayao e inclusive com os aparatos de pericia criminal. 

2.6.4 Organiza~ao das principais estruturas especializadas de policiamento ostensivo e 

de investiga~ao e suas interfaces com as unidades territoriais de ambas as policias. 

2.6.5 ElaborayaO de metodos de diagn6stico, planejamento e implantayaO de 

atividades operacionais de policiamento ostensive e de investigayao, com produvao de 

materiais (manuais, videos, programas de ensino a distancia) para treinamento continuo. 

2.6.6 Organizavao e processes de trabalho para corregedorias, ouvidorias e disque

denuncias. 

2.6.7. Organizavao e modelos de caletas e processamento integrado de dados criminais 

e de estatisticas. 

2.6.8 Organizavao de modelos de legislavao (mica para as policias estaduais, inclusive 

de normas disciplinares, para superar as normas excessivamente diferenciadas hoje existentes 

e que ajudam a distanciar as organizayoes policiais. 

2.6.9 Sugestoes e incentives financeiros para o desenvolvimento de estruturas e 

programas para desenvolvimento de recursos humano nas policias. 

2.6.10 Criavao de nucleos regionais da SENASP para acompanhamento nos Estados 

da Federavao quanto a diagn6stico de necessidades (dimensionamento de areas criticas, 

equipamentos, treinamento, assessoria), implementavao dos programas de integrayao, 

implementavao dos sistemas padronizados de estatistica criminal, de acompanhamento e 

auditoria da implanta~ao dos programas financiados pelo Fundo Nacional de Seguranva 

Publica, promovao de atividades de integrayao e cooperavao tecnica e operacional entre os 

membros da regiao, promovao da integrayao das policias estaduais com a Policia Federal, com 

a Policia Rodoviaria Federal e outras agendas federais. 

2.6.11 Implantayiio do programa de reduyao de homicidios em face da alta incidencia 

deste delito que se constitui num dos mais graves problemas da sociedade, sendo, portanto, 



25 

um.a das m.ais serias responsabilidades da policia. Esse programa deve estabelecer objetivos 

claros e concretes: sintetizar o diagn6stico critico do problema; definir as areas prioritarias e a 

distribuivao dos recursos; estabelecer as formas conjugadas de atuavao das policias civil, 

militar e os peritos criminais nos Estados da Federac;ao; definir as diretrizes operacionais que 

orientem as decisoes locais; prever os apoios das unidades especializadas; estabelecer normas 

e orientac;oes para a integrac;ao com as comunidades e a continua avaliac;ao do desempenho. 

2.6.12 Continuidade do programa de reduvao de armas de fogo em razao dos 

resultados alcanc;ados em uma primeira fase que apresentou a reduc;ao do numero de 

homicidios com o uso dessa arma em varios Estados da Federavao. As policias devem exercer 

continua fiscalizac;ao e a~oes efetivas para a retirada de circulac;ao de armas ilegais, 

procedendo na continuidade as investigac;oes das pessoas, rastreamento e a apreensao. 

2.6.13 Implantavao do programa de prevenvao e repressao ao uso de entorpecentes que 

deveni abranger as atividades atuais da Secretaria Nacional Antidrogas e a coordenac;ao das 

atividades executadas pela Policia Federal com as ayoes realizadas nos Estados. Devera ser 

criado urn sistema de troca de informayoes e de habilitac;ao de policiais para investigac;ao e 

repressao ao trafico. 

2.6.14 Promoyao da integridade policial para promover a integridade nas policias 

e reduzir a vulnerabilidade a corrupc;ao; estabelecimento de procedimentos padronizados de 

investigayao de candidates a ingresso nas policias; sistema de vigilancia e controle de 

comportamento desviante dos policiais; curriculos e procedimentos sobre etica profissional 

para as academias; estruturayao e processos de trabalho para as corregedorias e ouvidorias; 

procedimentos e sugestoes de projetos de lei para investigayao e processes ageis de policiais 

corruptos. 
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2.7 PROGRAMA<;AO DO APERFEI<;OAMENTO DAS POLICIAS 

Embora muito possa ser feito para melhorar a segurancta publica com as atuais 

estruturas e recursos e necessaria se programar o aperfeic;oamento institucional de nossas 

policias. 

0 atual sistema de duas policias estaduais - civil ou militar - e obsoleto e impoe 

dificuldades excepcionais para o desempenho necessaria no controle do crime. 0 sistema de 

policia unica e urn imperative de racionalidade de recursos e potencializac;ao de desempenho. 

No Congresso Nacional esta tomando corpo o projeto de "desconstitucionalizactao" da 

seguranya publica, deixando aos Estados a decisao de unificar as atuais policias, manter as 

duas atuais ou criar varias policias regionais, desde que todas pudessem realizar tanto o 

policiamento ostensive como a investigac;ao, o denominado ciclo completo de policia. 

E necessaria inverter o atual processo em que as autoridades do Govemo Federal 

preferem inutilmente investir na integravao das policias para cogitar depois de posterior 

unificac;ao. 

Institucionalizar essa integrac;ao num unico corpo organizacional sena a melhor 

soluc;ao para uma policia sem adjetivos, nem militar, nem judiciaria. Partindo-se de uma 

mudanc;a constitucional prevendo policia (mica, com disposic;oes transitorias de integrac;ao a 

serem desenvolvidas num prazo de, aproximadamente, quatro anos. Os recursos seriam 

aplicados onde houvesse os avanc;os mais rapidos e significativos, tendo como fonte o Fundo 

Nacional de Seguranc;a PUblica. 

Deve-se tamar de inicio a decisao clara e compartilhada com os govemadores de 

alterar a Constituic;ao Federal, criando a policia (mica e estabelecendo prazo e condic;oes para 

sua completa realizac;ao. Em seguida, os Estados assinarao convenio com a Secretaria 

Nacional de Seguranc;a PUblica, para obtenc;ao de recursos do Fundo Nacional de Seguranc;a 

Publica. 

0 Ministerio da Justic;a desempenharia papel fundamental nesse processo de transiyio, 

orientando padroes de legislac;ao, de organizac;ao das policias, de treinamento e metodologias 

de planejamento operacional voltados para a reduc;ao de criminalidade, principalmente atraves 

de sistemas de inteligencia criminal e de integrac;ao com ac;oes comunitarias. 
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Nao se pode tolerar que em pleno seculo XXI tenha-se que fazer malabarismos 

institucionais e desperdicar recursos escassos para tentar melhorar uma estrutura policial 

obsoleta, organizada no inicio do seculo passado. 

A Policia Federal seria incluida no Plano Nacional de Seguranya PUblica a fim de 

adotar determinadas providencias que visem melhorar sua capacidade de resposta a sociedade. 

E importante a cria~ao de uma auditoria sobre sua estrutura administrativa e 

financeira, a gestao dos recursos humanos e a programac;ao de desenvolvimento de recursos 

para os anos vindouros, mapeamento de suas demandas operacionais e o ajuste de 

programayao de suas prioridades. 

As atividades burocnl.ticas com estrangeiros e emissao de passaportes e a fiscalizavao 

de empresas de seguranva privada deveriam ser atribuidas a outro 6rgao do Ministerio da 

Justi9a. 

E necessaria a expansao das delegacias federais nas cidades de medio porte, o 

fortalecimento dos nucleos de inteligencia e de combate ao crime organizado, criac;ao de 

estrutura fom1al para articulavao permanente com as fowas policiais locais, sistematiza9ao de 

dados de inteligencia numa central integrada com os bancos de dados criminais e com o 

sistema digital de impressoes digitais. 

2.8 0 ENVOL VIMENTO DAS PREFEITURAS 

Nao se pode mais imaginar que possa haver sensivel reduvao e controle da violencia 

sem uma estrutura cooperativa eficiente entre Govemos Federal, Estaduais e Municipais, 

organiza96es sociais nao govemamentais, lideranvas empresariais e comunitarias locais. 

A necessaria convergencia, combina~ao e sinergia dos multiplos recursos e esfor9oS, 

devem superar as controversias quanto as competencias legais, estrategicas e administrativas 

dos diferentes centros de poder. 

A seguran~a, como resultado do esforyo conjunto, devera ser menos politizada 

partidariamente, mais integrada e considerar cada vez mais as peculiaridades locais, tipicos 

das caracteristicas dos problemas e recursos. 
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A reduc;ao e prevenc;ao da violencia demandam, alem da ac;ao da policia, urn complexo 

de providencias sociais, educacionais e assistenciais que devem ser desenvolvidas tanto pelos 

prefeitos, quanto pelo Estado e pela sociedade. 

As providencias s6 apresentam resultados palpaveis se forem intencionalmente 

planejadas e coordenadas em seu conjunto de decisoes e ac;oes com integrac;ao de analise dos 

problemas, alavancagem de recursos, implantac;ao de programas de reduc;ao e prevenc;ao da 

violencia, eficacia do aparato policial finalizando com resultados favoraveis que a sociedade 

espera de suas instituic;oes publicas. 

2.9 A REDU<;AO DA IMPUNIDADE 

Existem outras areas criticas do sistema de controle social que devem ser cuidadas, 

porque as mudan9as na policia precisam de complementos em outros setores da justi9a 

criminal. 

A questao da impunidade interage fortemente com as oportunidades geradas por urn 

conjunto de fatores que abrange desde o comportamento das vitimas, a percepc;ao de areas 

livres decorrentes da desordem urbana, a vigilancia inepta do policiamento ostensivo, os 

casos de sucessos de crimes decorrentes da ineficiencia da repressao investigativa e as 

oportunidades oferecidas pelas brechas na legislat;ao e na justic;a criminaL 

Deve, ainda, ser alvo de ac;ao publica o rigor de penas e o agravamento das condic;oes 

prisionais aos violentos, aos reincidentes e aos articuladores de grupos e organizayoes 

cnmmosas. 

A legislac;ao criminal, a processual, a execuc;ao penal e o sistema prisional devem ser 

objetos de evoluc;ao institucional que possibilite punir rapidamente os corruptos e isolar 

eficazmente os criminosos perigosos. 

Da mesma forma, deve-se assegurar a punic;ao e o investimento na recuperac;ao dos 

criminosos de baixa periculosidade atraves de penas altemativas ao encarceramento. 
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3 LEGISLACAO 

A Constituiyao da Republica Federativa do Brasil no Capitulo ill- Da Seguranya 

Publica- em seu art. 144 define a seguranya publica e atribui as Policias Militares e Corpos 

de Bombeiros Militares a competencia para o exercicio efetivo da preservayao da ordem 

publicae da incolumidade das pessoas e do patrimonio. Em seu paragrafo 5° institui a missao 

de policia ostensiva e a preservayao da ordem publica, alem das atribuiyoes definidas em Lei 

No ambito federal, o Decreto-lei n°. 667, de 02 de jul. 1969, reorganizou as Policias 

Militares e Corpos de Bombeiros Militares e deu outras providencias. Posteriormente foi 

alterado pelo Decreto-lei n°1.406, de 14 dejun.l975; Decretoalei n°2.010, de 12 de jan. 1983 

e Decreto-lei n°. 2.106 de 06 de fev. 1984, o qual prescreve que o ingresso ao quadro de 

Oficiais sera feito atraves do curso de formayao de oficiais da propria Policia Militar do 

Parana ou de outro Estado da Federayao. 

0 Decreto-lei n°. 667, de 30 set. 1983 (R-200) aprovou o Regulamento para as 

Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, sendo alterado posteriormente pelo 

Decreto-lei n°. 95.073, de 21 de out. 1987, dentre outras providencias dava subsidies para o 

funcionamento do Curso de Aperfeiyoamento de Sargentos- CAS. 

Consta, ainda, nesta esfera, a Diretriz para o Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Ensino das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares Independentes, Metodologia 

para Elaborayao e Revisao de Curriculos e Normas para Distribuiyao de Vagas. 

No ambito estadual, a Lei n°. 6.774 -Lei de Organizayao Basica da Policia Militar

de 08 de jan. 1976, dispoe sobre a estrutura, organizayao, competencia, dentre outras 

providencias, tern sido aplicada para regular as atividades da Instituiyao. 

Em seu art. 11, paragrafo 1 o dispoe sobre a organizayao do Estado-Maior, definindo-o 

como 6rgao de direyao-geral, responsavel perante o Comandante~Geral, pelo estudo, 

planejamento, coordenayao, fiscalizayao e controle de todas as atividades da Policia Militar, 

cabendo-lhe a elaborayao de diretrizes e ordens do Comandante-Geral no acionamento dos 

6rgaos de direyao setorial e de execuyao no cumprimento de suas missoes. 

Esse dispositive legal assevera ainda no mesmo artigo e paragrafo, na letra "c" a 

competencia da 3a Sevao (PM/3) para os assuntos relativos as operayoes, ensino e instruyao. 
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Como se observa o legislador atribuiu importancia impar a atividade de instruc;ao para 

a tropa PM tanto assim e que colocou esta atividade como apendice a uma Secao de Estado

Maior, no plano estrategico de Comando, e la permanece ate os dias atuais. 

No art. 12, paragrafo 1°, letra "a" esta consignada a Diretoria de Ensino como 6rgao 

de direc;ao setorial de ensino. Incumbe-se do planejamento, coordenacao, fiscalizacao e 

controle das atividades de formac;ao, aperfeic;oamento, atualizac;ao, especializac;ao de Oficiais 

e Prayas. No mesmo texto legal, em seu capitulo III, art. 23, estao elencados os 6rgaos de 

apoio ao ensino. 

A Academia Policial Militar do Guatupe e 6rgao de apoio e estabelecimento de ensino 

formal, destinado a execuvao da formayao, atualizayao, treinamento e capacitac;ao 

profissional, aperfeiyoamento e especializavao dos Oficiais da Instituiyao, de Corporay()es 

Policiais~Militares e Bombeiros-Militares de outros Estados da Federayao, O:ficiais das Forcas 

Federais, Civis que atuam na area de Defesa Social e de Instituic;oes Militares de outros 

paises, notadamente, da America do Sui. 

0 Centro de Formacao e Aperfeiyoamento de Prayas e o 6rgao de apoto e 

estabelecimento de ensino formal, destinado a formacao, aperfeiyoamento, especializacao, 

treinamento e capacitac;ao profissional das Prac;as da Corporac;ao e de outras Instituic;oes 

Policiais-Militares e Bombeiros-1\1ilitares da Federac;ao, e ainda de Prac;as }Jlilitares Federais 

e Civis que atuam na area de Defesa Social. 

Colegio da Policia Militar do Parana- Cel. PM Felippe de Sousa Miranda- 6rgao de 

ensino e apoio destinado a formac;ao dos dependentes dos }Jlilitares Estaduais, extensiva a 
sociedade paranaense de acordo com a disponibilidade de vagas. Atua no ensino fundamental, 

medio e preparat6rio civico-militar, funcionando de acordo com a preconizacao da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional, das Normas do Sistema de Ensino da PMPR, do seu 

Regulamento Interno e de normatizacoes da Secretaria Estadual de Ensino do Parana, sob a 

supervisao administrativa da Secretaria de Seguranc;a PUblica. 

0 Centro de Ensino e Instrucao e 6rgao de apoio de ensino vinculado organicamente 

ao Comando do Corpo de Bombeiros e encarregado da formayao tecnica, instruyao de 

manutencao e atualizacao da tropa, bern como da formacao de pessoal civil para atuacao na 

area preventiva de combate a incendios e guarda-vidas. 

0 Centro de Educac;ao Fisica e Desportos e 6rgao de apoio ao ensino e instruc;ao 

destinado ao controle e execucao de atividades de educa-vao fisica e desportos, bem como a 



31 

execu9ao do planejameuto da pruticipaQao em competiQoes esportivas de interesse da 

Instituiyao. 

Serao considerados como 6rgaos de apoio na InstituiQao, as OPM/OBM com encargos 

de ensino quando atuarem como Nucleos de Ensino, na formayao ou especializayao do 

efetivo. 

A Lei Estadual n°. 2.526, de 09 de dez. 1955 cnou o Centro de Formaf(ao e 

AperfeiQoamento da Policia Militar e o Decreto n°. 4.509, de 21 de out. 1961 aprovou o 

Regulamento; a Lei n°. 4.855, de 30 de mar. 1964 dispoe sobre o Curso de Oficiais de 

Administrayao. 

0 Decreta n°. 4130, de 16 fev. 1967 dispoe sobre a duraQao tres anos para o Curso de 

Formayao de Oficiais e a exigencia do 2° grau; Decreta n°. 4.509, de 21 de out. 1961 regula o 

Curso de formaQao de Sargentos, Cabos e Soldados, posteriormente alterado pelo Decreta n°. 

1791, de 15 de mar. 1976, pelo Decreta 11°. 1950, de 21 de dez. 1962 e pelo Decreto n°. 

1.080, de 14 de abr. 2003, e a partir do convenio UFPRIPMPR, o Curso de Aperfeivoamento 

de Oficiais (CAO), concede ao formando a titulavao de P6s~Graduado em nivel de 

especializaQao Lato Sensu em Administra9ao Policial; o Decreto n°. 4.949, de 1° de abr. 

1982, regula o Curso de Oficiais de Administrayao eo Decreto n°. 5.064, de 17 de dez. 1988, 

em seu art. 1 o instituiu o Curse Superior de Policia (CSP) da Policia Militar do Parana . 

A Resoluyao Conjunta n°. 003/92 - SEAD/SEPL/SEF A, ResoluQao Conjunta n°. 

001/95- SEAD/SEPL/SEPL/, Resoluyao Conjunta002/96- SEAD/SEPL/SEFA, que trata da 

forma de pagamento das aulas ministradas pelos instrutores e monitores e termo de 

compromisso firmado entre a UFPR e a PMPR, em 10 de ago. 1987, o qual regula as 

condiQoes de seleQao para o vestibular de ingresso ao CFO PM/BM. 

A Diretriz Geral de Ensino da P:tv1PR editada anualmente destina-se a estabelecer as 

bases para o planejamento e execuyao das atividades de ensino nos cursos de formavao, 

adaptaQao, atualizaQao profissional, aperfeiyoamento e especializayao no ambito da 

Instituiyao. 

Esta Diretriz preconiza no seu art. 9° que o planejamento do ensino militar estadual, 

deve proporcionar visao panoramica e urn eficaz acompanhamento das atividades a serem 

desenvolvidas nos Estabelecimentos de Ensino formais ou nas OPM/OBM com encargos de 

ensino, possibilitando a reuniao de recursos didaticos, administrativos e operacionais 

indispensaveis ao seu completo desenvolvimento. 
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Para o cumprimento do disposto no referido artigo, a Diretoria de Ensino elabora na 

esfera de suas atribuiyoes as Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE), o 

Edital e o Plano Geral de Ensino. Estes documentos serao os balizadores da Proposta de 

Instrutores e -r-"1onitores, do Plano de Curso, dos Pianos Didaticos, dos Curriculos de Curro, 

dos Planos de Materias, dos Pianos Politico~Pedag6gico, do Relat6rio Final de Curso, do 

Relat6rio Anual de Ensino, do Termo de Matricula, do Termo de Encerramento. 
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4 MODELO ATUAL DE POLICIA NO BRASIL 

No Brasil, nos ultimos vinte anos, com o recrudescimento da violencia e da 

criminalidade, as questoes referentes a seguranc;a publica tern ocupado posiyiio de destaque 

nas preocupav5es da sociedade brasileira. 

De ponta a ponta do pais, o agravamento do problema inspira urn visivel sentimento 

de inseguranc;a em todos os estratos sociais, quase que em dose de sindrome coletiva. 

Em algumas cidades brasileiras, especialmente nos grandes centros urbanos, a 

inseguranca ja assola a populac;ao em niveis que poderiam ser considerados calamitosos. 

0 aumento alarmante do uso e do tnifico de drogas ilicitas, a impressionante 

quantidade de armas de alto poder destmtivo em maos de bandidos, a sofistica~ao do crime 

organizado e a impunidade estao contribuindo sobremaneira para o aumento desta sensac;ao 

de inseguranc;a. 

Esta situac;ao extremamente critica toma inadiavel a reavalia<;ao do sistema de 

controle da violencia e da criminalidade em funcionamento no pais. 

Trata-se de urn modelo sem duvida obsoleto, principalmente em virtude de aceleradas 

transformac;oes sociais que nao recebem a atenc;ao devida. 

Nao tern havido nada mais do que discussoes in6cuas e oportunistas como 

contrapartida para enfrentar urn problema que se apresenta cada vez mais fora de controle. 

Sobram corporativismos e discursos de pessoas e instituic;oes pseudo-salvadoras da patria, 

enquanto, a grave situac;ao se amplia e se aprofunda perniciosamente na tessitura social 

brasileira. 

Em meio a diversas institui<;oes que formam, ou deveriam formar, urn sistema de 

seguranc;a publica abrangendo os tres niveis de poder federal, estadual e municipal e com real 

func;ao sistemica, a policia surge como instituic;ao singular em razao da posic;ao central que 

ocupa no sistema de convivencia coletiva, o que os doutrinadores chamam de convivencia 

pacifica e harmoniosa da populac;ao. 

A ideia de paz e harmonia e sobrelevada muito alem do mero cumprimento de leis ou 

da coerc;ao quando do seu descumprimento por delinquentes contumazes ou da ideia de 

policia como entidade mais ampla e formada por subsistemas diversos que atuam segundo 
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suas finalidade especificas, como por exemplo, a Policia Militar, a Policia Civil, a Policia 

Federal entre outras. 

A legitimidade de urn governo depende, em qualquer pais, de sua capacidade de 

manter a ordem publica no seio das diversas comunidades e no territ6rio juridicamente 

submetido a autoridade do Estado, visto como urn poder legitimado e legalmente constituido. 

Se a ordem publica nao for garantida, nao ha razao de existir o Estado, pois e a 

prest.•wao de segura..llya, entendida como garantia da ardell'., uma intransferivel funvao-sintese 

do Estado, como entidade maior que as institui~oes que o compoem. 

0 interesse do Estado e superior em atender as necessidades sociais em detrimento de 

qualquer corporativismo isolado de segmentos da coletividade. 

A policia, em face de sua visibilidade e da coercibilidade que lhe e inerente, 

naturalmente motiva debates varios quanto a melhor maneira de coibir a violencia e o crime e 

qual o modelo organizacional ideal para se atingir tal fim. 

Quando ha paz e desenvolvimento , pouco ou nada se fala da seguranya publica ou 

dos 6rgaos que compoem o sistema, porem, em periodos de conturba~ao social e para eles que 

se voltam em avassaladora e muitas vezes desavisada cobram;a. 

A cultura da policia brasileira esta voltada mais em direyao a prot~ao do proprio 

Estado do que para a prote~ao do cidadao, com efeito, da delicada questao que impera nas 

corporavoes do sistema de seguranva ou da justil(a criminal, o corporativismo, cristalizado 

pela Carta Magna de 1988. 

0 modelo ja defasado, carcomido pelo tempo e incapaz de atender os reclamos dos 

brasileiros por uma seguranca real, que deveria ser a finalidade precipua do Estado, bern 

como o respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais, encontra ainda mais 

barreiras em razao da ausencia de acoes saudaveis em defesa do cidadao. 

No momento, nao ha que se pensar em modelos evolucionitrios, mas s1m em 

mudan~as revoluciomirias apoiadas pelo planejamento e aplica~ao de novas estruturas e 

atividades estatais, com vistas a atualizayao das leis, do sistema judiciario e dos complexes 

penais brasileiros. 

As discussoes sobre reformas e reestruturacoes sao relembradas quando algum 

cidadao da elite e atingido por urn ato anti~social que repercute nacionalmente e como 

resultado, os infindaveis discursos, palestras, seminaries, a criacao de novas e apressadas leis, 
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que se apresentam falhas, incompletas e sem as medidas necessarias para que o problema seja 

enfrentado com soluyoes reais. 

A realidade da policia brasileira demonstra que os 6rgaos institucionais estao premidos 

por necessidades inadiaveis fazendo com que se distanciem de suas fun¢es impropriamente 

cristalizadas na Constituiyao Federal de 1988, partindo para a<;oes aleat6rias, vagas, 

inconsistentes, formando urn imbroglio de dificil compreensao. 

As invasoes de competencias, em desrespeito a ordem constitucional vigente, sao 

visiveis no dia-a-dia quando corporayoes policiais trajam uniformes improvisados para dar 

ostensividade as suas operay5es, como a Policia Federal, a Policia Civi~ ou se utilizando de 

ayoes veladas, como a Policia Militar ao atuar na investigayao policial, com os serviyos de 

inteligencia. 

Nos Estados de Sao Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, as Policias Militares 

exercem funyoes de policia judiciaria atuando no ciclo completo quando ocorrem fates que a 

legislavao penal estabelece como crimes de baixo potencial ofensivo, capitulados na Lei n°. 

9.099/95 e Lei n. 0 10.259/01, assim como nos crimes de transito com previsao na Lei n.0 

9503/97, bern como na lavratura de flagrantes e inqueritos nos casos de crimes militares. 

0 modelo brasileiro de policia administrativa e judiciaria gera conflitos e traduz um 

funcionamento incompleto, improdutivo e por via de consequencia as limitayoes em seus 

misteres funcionais, pois, as atividades sao integrantes, interatuantes e inter-relacionadas 

como subsistemas afins de urn sistema unico. 

Diversas tentativas de alterayoes no texto constitucional e da legislayao 

infraconstitucional tramitam no Congresso Nacional ao longo dos anos e sem uma ayao 

conclusiva, pois ora e o corporativismo, ora os conflitos irracionais, com a intenc;ao de 

fortalecer as posiy6es e o poder voltado para as pr6prias instituic;oes e nao para o interesse 

social. 

Os discursos sao varios e atingem tal grau de preconceito elaborado pelos lados 

conflitantes que inviabilizam discussoes sobre o foco central do problema da seguran~a 

publica, pois a forma nao segue a funyao, e as estruturas arcaicas, sobrepostas, improdutivas e 

imensuniveis, se arrastam ao longo dos anos. 

Na verdade, nao existe no mundo urn modelo estrutural como o da policia brasileira, 

(tanto civil como militar), atuando de forma incompleta, voltadas a sua propria sobrevivencia, 
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quando deveriam atender as necessidades da popula~ao com a~oes efetivas de prote~ao ao 

cidadao. 

0 momento atual e muito mais de a~ao do que reflexao, pelo fato da existencia de urn 

consenso nacional, no sentido de mudanyas estruturais significativas que venham a trazer 

resultados pn\ticos na seguranc;a publica. 

A politica e urn processo dinamico e interfere na seguranc;a publica, por representar a 

vontade do povo e questiona o modelo atual que nao atende aos reclamos sociais em face do 

recmdescimento da violencia e a explosao dos indices de criminalidade no solo brasileiro. 

A atuR9io das forc;as policiais divididas em policia administrativa e policia judiciaria 

nao esta conseguindo oferecer a sociedade, um grau de seguranva publica desejavel para a 

vida em comum, impondo urgentes a~oes para institui~ao de novo modelo capaz de enfrentar 

a crescente onda de violencia e criminalidade. 

4 .. 1 A SEGURAN<;A PUBLICA NO BRASIL 

A Seguran~a PUblicae urn bern democnitico, legitimamente desejado por todos OS 

setores sociais, urn direito fundamental da cidadania, obrigac;ao constitucional do Estado e 

responsabilidade de cada urn dos cidadaos da Nac;ao. 

Para a melhoria na qualidade da presta~ao dos serv1vos essenciais nesta area e 
necessaria a reforma das policias, com a finalidade de tormi-las institui~oes eficientes, 

respeitosas dos Direitos Humanos e voltadas para a construc;ao da paz. 

Mais que isso: as comunidades desejam a presenva plena do Estado em seus ambitos 

federal, estadual e municipal, com todos os services elementares, o que inclui o lazer e a 

cultura. 

Para isso e necessaria que as politicas publicas de seguranca acolham a participayao 

multidisciplinar e interinstitucional, envolvendo, alem dos policiais, outros setores 

governamentais, entidades da sociedade, movimentos sociais e organizac5es do terceiro setor, 

incluindo tambem a contribuicao das universidades. 

A busca pela construc;ao da paz tambem depende da adoc;ao de uma transformac;ao 

estrutural nas ac;oes de seguranc;a publica: o enfoque privilegiado na 16gica da prevenyao e da 

gestio. 
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A interven~ao efetivamente capaz de reduzir a violencia e criminalidade e aquela que 

envolve av5es em duas frentes: uma primeira, que busca alterar as condi~oes propiciat6rias 

imediatas, isto e, as condiyoes diretamente ligadas as praticas que se deseja eliminar, e uma 

segunda, voltada para mudanvas estruturais, cujos efeitos somente exercerao impacto futuro, 

na desacelerayao das dinamicas criminais. 

Alem disso, e preciso que as a~oes obedeyam aos seguintes principios de gestao: 

4.1.1 Diagn6stico das dinamicas criminais e dos fatores de risco local e geral -

sensivel as variay5es ditadas pelas circunstancias e conjunturas; 

4.1.2 Elaborayao de urn plano de ayao capaz de formular uma agenda, identificar 

prioridades e recursos e estipular metas; 

4 .1. 3 A valiavao de resultados e processos; 

4 .1. 4 Monitoramento, que consiste na correvao de rumos ditada pela constatayao de 

erros. 

A reforma das policias deve estar associada, portanto, a constituiyao de urn novo 

angulo de abordagem problematica da seguranva publica; a forma~ao de urn novo profissional 

para a gestao da politica de seguranya e a negociayao de uma nova alianya, de uma nova 

modalidade de pacto com a sociedade, particularmente com as comunidades locais. 

Todas essas mudanvas devem ser acompanhadas por uma transformayao gradual das 

policias que inclua a revisao de alguns de seus valores fundamentais, de sua identidade 

institucional, de sua cultura profissional e de seu padrao de comportamento. 

Deve~se verificar a transivao de uma cultura de guerra pra uma cultura de paz; de uma 

visao excludente de mundo para urn entendimento dialogal das :funyoes policiais. 

Afirmar que o cidadao e o destinatario dos serviyos de seguranva publica significa 

reconhecer que compete a policia trabalhar pelo estabelecimento das rela9oes pacificas entre 

os cidadaos, respeitando as diferencas de genero, classe, idade, pensamento, crenyas e etnias, 

devendo criar ayoes de proteyao aos direitos dos diferentes. Com isso, nao se pretende a 

abdicayao da forca, mas seu uso - quando necessario - de forma tecnica, racional e etica. 

Nesse contexto, as policias deixariam de praticar a90es isoladas que identificam o 

cidadao como potencial inimigo, passando a adrnitir que, ern urn ambiente democratico, a 

seguranya publica s6 pode operar articulada com as comunidades organizadas. 
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Atualmente, o isolamento e a nega~ao deste trabalho evidenciam o distanciamento das 

policias em relacao aos destinatarios dos seus servi9os e ao contexte onde vivem, bern como, 

a ignorancia em rela9ao a natureza das outras corpora9oes do sistema. 

0 sentido da seguranc;a cidada se traduz pela parceria dos 6rgaos de seguran~a com as 

comunidades na analise, planejamento e controle das intervenyoes. 

Atribui-se, assim, urn papel fundamental a cidadania, no funcionamento das 

organizac;oes de seguranc;a publica, a qual deve estar presente, controlando o cumprimento 

das metas, a lisura administrativa e, principalmente, a justic;a na aplicac;ao das medidas 

punitivas contra atos de abuso de poder e de violencia cometidos pelos servidores da 

seguranc;a. 

Outro ponto de relevante importancia e o que esta relacionado ao uso da informac;ao, 

pois ha uma cultura arraigada nos meios policiais, que o seu dominio, significa poder. Tal 

procedimento impede a transparencia da informac;ao com a tendencia de que o servidor que 

as possua nao as compartilhe com os demais. 

A implantac;ao de urn sistema unico informatizado e a racionalizac;ao operacional e 

administrativa oriunda do uso desses recursos e a forma pela qual a informac;ao podera ser 

corretamente administrada. 

Na atualidade, rejeitar esses instrumentos e confessar publicamente abdicac;ao dos 

objetivos das policias e da seguranc;a publica. 

Associado a esse contexto, verifica-se que e preciso fazer com que as investigac;Oes 

recebam contribuic;oes de varias ciencias que dispoem de recursos para esclarecer fatos 

criminosos por meio da qualificac;ao da peri cia criminal. 

0 Programa de Seguranc;a Publica para o Brasil prop6e que o instrumento 

fundamental para a efetivac;ao das referidas mudanc;as nas policias brasileiras e a educac;ao, o 

treinamento e a capacitavao profissionaL 

0 servidor da seguran~a publica que nao e estimulado no treinamento e na capacitayao 

profissional perde seu interesse profissional, cai na apatia e desconsidera a importancia de sua 

func;ao. Todavia, nao basta a mudanc;a de paradigmas e a reformula~ao dos cursos ministrados 

nas academias. 

E preciso que se constitua urn sistema educacional convergente para todos os 6rgaos 

de seguranc;a ptlblica. S6 assim passara a existir uma visao de mundo comum entre todas as 
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policias e urn minima conhecimento tecnico que possibilitani o dialogo entre instituiyoes, 

superando disputas e rivalidades. 

Cabe ressaltar, ainda, a presenya de equivocada visao entre os meios policiais sobre a 

compreensao dos Direitos Humanos, talvez porque nao experimentam em suas vidas o 

ex:ercfcio dessas prerrogativas, uma vez que exercem seu trabalho no interior de instituiyoes 

verticalizadas, escalonadas e discriminadoras de direitos. 

Nesse sentido, e precise que uma politica nacional de valorizayao profissional dos 

operadores da seguranya publica, fundamentada em tais prerrogativas, seja reproduzida no 

interior, principalmente, das instituiyoes encarregadas de garantir a continuidade ordeira da 

sociedade. 

4.2 DIAGNOSTICO DA SEGURANCA PUBLICA NO BRASIL 

Buscando april:norar o planejamento e execuyao das av5es na area de seguranQa 

publica, foi realizada pela Secretaria Nacional de Seguranya Publica a avaliayao de urn 

relat6rio sintetico obtido por meio do Sistema Nacional de Estatisticas de Seguran9a Publica 

e Justic;a Criminal. 

0 presente relat6rio apresenta a distribuiyao das ocorrencias, levando-se em conta, o 

perfil das organizayoes, a distribuiyao das ocorrencias em alguns setores e a caracterizac;ao da 

situavao das organizavoes estaduais de seguranva publica. 

A avaliayao da distribui9ao das ocorrencias aparece da seguinte forma: 

4.2.1 Estabilidade na incidencia dos crimes violentos, letais e intencionais ~ 

homicidios dolosos, roubos seguidos de morte e lesoes corporais seguidas de morte; 

4.2.2 Incidencia dos crimes violentos nao letais contra a pessoa - que incluem 

estupros e atentados violentos ao pudor; 

4.2.3 Aumento da incidencia dos crimes violentos contra o patrimonio ~que englobam 

todos os roubos e extorsoes mediante sequestros; 

4.2.4 Aumento da incidencia dos delitos envolvendo o trafico e uso de drogas ilicitas. 

A avaliayao da distribuiyao das ocorrencias demonstrou, ainda, que as capitais dos 

Estados da Federavao, levando-se em consideravao o tamar.ho da populavao, nao sao os locais 

mais violentos do Pais. 
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Alguns municipios com mais de cern mil habitantes, principalmente quando 

localizados nas Regioes Metropolitanas, possuem as taxas mais altas de incidencia criminal 

do Pais, sobretudo quando se trata de crimes violentos, letais e intencionais e os crimes 

violentos nao letais contra a pessoa. 

4.3 INVESTIMENTOS DAS ORGANIZA<;OES ESTADUAIS 

0 investimento feito pelas organizayoes estaduais de seguranya publica no Brasil no 

ano de 2004 teve valor total aproximado de 20 bilhoes de reais. Isso significa urn dispendio de 

cerca de 106,00 reais por habitante anualmente no Brasil por essas instituiyoes. 

Ao compararmos separadamente o valor investido pelas organizayoes, verificamos que 

as PoHcias :Militares aplicaram cerca de R$ 68,00 reais por habitante. As Policias Civis 

investiram cerca de R$ 27,00 reais por habitante e os Corpos de Bombeiros, cerca de R$ 

11,00 reais por habitante. 

Dados coletados pela Pesquisa Perfil das Guardas Municipais no Brasil apontam o 

valor empregado pelas Guardas em 2003 em tomo de R$ 13,00 reais por habitante. 

Assim, o investimento em seguranya publica no Brasil em 2004 foi de 120,00 reais 

por habitante. Na comparayao dos recursos aplicados na area de Sande, guardados os limites 

comparatives de areas tao distintas, constatou~se a aplicavao de R$ 267,00 por habitante. 

4.4 EFETIVO DAS ORGANIZA<;OES ESTADUAIS 

0 numero total dos profissionais nas organizayoes estaduais de seguranya publica no 

Brasil no anode 2004 foi de aproximadamente 550 mil policiais. Nesse conjunto nao estao 

contabilizados OS profissionais pertencentes as policias tecnicas. A conclusao da avaliayaO e 
de que existe uma rela~ao de 330 habitantes no Pais per cada profissional das organizayoes 

estaduais de seguranca publica. 

Se adicionados os profissionais das Guardas Municipais, existem atualmente 3,5 

profissionais de seguranca publica por 1. 000 habitantes no Brasil. 
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4.5 RECURSOS DAS ORGANIZA<;OES ESTADUAIS 

Em relayao as viaturas existentes em uso nas organiza9oes estaduais de seguranva 

publica no Brasil no anode 2004, verificamos o total de aproximadamente 74 mil viaturns, ou 

seja: uma viatura para cada oito profissionais. 

Na avaliayao da presenya de armas letais, foi verificada a quantia de aproximadamente 

450 mil, em media, uma anna letal por profissionat 

Os equipamentos de prote9io somaram 337 mile armas nio letais 274 mil. Constatou

se a presen~a de 5302 unidades operacionais de seguranya publica no Pais. 

Na avaliayio final, constatou-se que as Policias Civis sao as organiza9oes mais bern 

equipadas e com a maior relavao de policiais por equipamentos. 

Guardados os devidos limites comparativos, verificou-se que a situayao brasileira em 

relayaO ao numero de viaturas e bern desconfortavel em relayaO a situayaO norte-americana. 

Nos Estados Unidos, existem aproximadamente 3,8 profissionais de seguranya publica por 

viatura e cerca de 830 habitantes por viatura. 

No Brasil, o numero de profissionais por viaturas sobe para 7,5, e o numero de 

habitantes por viatura sobe para 2.435. Tendo em vista que os turnos dos profissionais de 

seguranva publica no Brasil variam, principalmente, entre 24 e 72 horas e 24 por 48 horas, e 

estipulando 0 numero ideal de dois profissionais por viatura, 0 ideal e de 13% a 17% do 

efetivo. 

Tendo em vista o numero total de profissionais da seguranya publica existentes no 

Brasil, em tomo de 549.125, acredita-se que o numero total de viaturas atualmente deveria ser 

de aproximadamente 80.000. Importante salientar que o tempo de vida util desses veiculos e 
de tres anos e pelo menos urn ter~o da frota deve ser trocado a cada ano. 

4.6 DETERMINANTES DA ELABORA<;AO DOS PL.Al'-~OS Al'-IDAIS DE A<;AO 

Entre os determinantes da elaborayao dos Pianos Anuais de A9ao das organizay5es 

estaduais da seguranva publica, os que possuem maior forya sao: as Diretrizes trayadas pela 

Secretaria Estadual de Seguranva PUblica e os relat6rios Analiticos da Situayao da Seguranya 

PUblica e os Relat6rios Analiticos elaborados pela propria Instituiyao. 
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Comparativamente, verifica-se que as Policias Militares sao as organizavoes que mais 

privilegiam os Relat6rios analiticos de Situavao da Seguranva Pt1blica elaborados pela propria 

Instituivao. 

As Policiais Civis privilegiam, principalmente, as Diretrizes trayadas pelo Governo 

Federal e os Corpos de Bombeiros privilegiam as Diretrizes tra~adas pelas Secretarias de 

Seguranva PUblicae pelo Governo da Unidade da Federavao. 

Por outro lado, as Policias Militares, as Policias Civis e os Corpos de Bombeiros sao 

as organizavoes que, na criavao de seus Pla..'los Anuais de Avao, valorizam menos os 

Relat6rios Analiticos da Situavao da Seguranva Publica elaborados por outras Institui¢es. 

4.7 MECA.cl\US1\.10 DE CONTROLE DA ATUA<;AO DAS ORGANT..ZA<;OES 

0 controle intemo e extemo das ac;oes das organizac;oes da seguran~ta publicae urn 

t6pico destacado do Programa de Seguranva Publica do Governo Federal e demonstra ao 

longo do tempo que as Ouvidorias sao os 6rgaos que menos participam do controle da atuaQio 

das organizavoes. 

Por outro lado, os principais mecanismos de controle utilizados sao as legisla¢es 

estaduais que definem o campo de atuavao das instituivoes e os regulamentos que preveem 

avoes de averiguaQao e responsabilizavao, por meio de procedimentos administrative· 

disciplinares. 

4.8 CAP ACITA<;AO CONTINuA DOS PROFISSIONAIS DAS ORGANIZA<;OES DE 
SEGURAN<;A PUBLICA 

A capacita~tao continua dos profissionais e uma atividade pouco desenvolvida entre as 

organizavoes estaduais de seguranva publica, principalmente nas Policias Militares, 

destacando-se os Corpos de Bombeiros. 

Na avaliavao relativa a capacitavao quanto aos Direitos Humanos, a organizaQao que 

mais se destaca e a Policia Civil, com 4,4%, seguida da Policia Militar com 3,5% e do Corpo 

de Bombeiros com 1,1% ( SENASP, 2004 ). 



43 

Este diagn6stico sintetico sobre a situavao da seguranc;a publica no Brasil, apontam-se 

algumas condusoes que foram observadas na execu~ao do planejamento de a~oes elaborado 

pela SENASP, em que sao destacados os seguintes pontos observados: 

4.8. 1 A gestao das organizac;oes em termos da elabora9ao dos Pianos Anuais de Ac;ao 

foca-se muito mais nas diretrizes estabelecidas politicamente do que em diagn6sticos da 

Sl.tua~"50 de """n1lfanr.a nt'tb11,..., yu. ~5\., - y P'"• .~..~."='u-. 

4.8.2 As diferenvas em relayao as atividades executadas por cada uma dessas 

organizavoes implicam, necessariamente, o planejamento de uma politica nacional 

diferenciada para cada uma dessas organiza~oes. 

4.8.3 Em relavao aos recursos dessas organizac;oes, verificamos que o que diz respeito 

as armas letais e viaturas, 0 principal problema e a rna distribuivao dos recursos, pois estes ja 

existem em numero prbximo ao necessaria, principalmente, quando comparamos com os 

n{Imeros de equipamentos de protec;ao e armas nao letais existentes. 

4.8.4 Os mecanismos de controle de atuavao das organizac;oes privilegiam muito mais 

as atividades de controle intemo do que as atividades de controle extemo. 

4.8.5 As ac;oes de capacitac;ao continua sao muito exiguas, principalmente, se 

reconhecermos que essas atividades se concentram em determinados publicos dessas 

organizavoes, deixando de fora de tais atividades a maior parte de seus efetivos. 

4.8.6 Verifica-se que ja existe de modo bastante disseminado pelas organiza¢es 

estaduais de seguram;a p{lblica a noc;ao de que e preciso direcionar avoes no sentido da 

prevenvao. 0 fundamental passa a ser, portanto, definir uma politica clara e objetiva de 

prevenvao a violencia e a criminalidade no Brasil, atribuindo direyao e sentido para essas 

a~oes. 

4.8.7 A identificavao de que muitos Municipios no interior sao mais violentos que as 

capitais implica a necessidade de uma politica nacional que privilegie esses municipios. 
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5 SISTEMA INTEGRADO DE FORMACAO E V ALORIZA<;AO PROFISSIONAL 

0 Sistema Integrado de Forma~ao e Valorizacao Profissional tern os seguintes 

objetivos: 

5.1 Planejar; implementar; coordenar e supervtstonar as atividades de ensmo, de 

gerencia tecnico-operacional dos profissionais das agencias de Seguranca Publica em 

cooper~ao com Estados e Municipios e Distrito Federal; 

5.2 Identificar e propor novas metodologias e tecnicas de ensino voltadas ao 

aprimoramento das atividades de Seguranya Publica, Justiya Criminal e 6rgaos pericias; 

5.3 Promover formacao continuada dos profissionais de Seguranca PUblica e Justiya 

Criminal, 6rgaos periciais e gestores locais de seguran9a; 

5.4 Valorizar o proflssional de seguranva publica por meio da capacitacao e de outras 

acoes de cunho socioeconomico. 

A partir desses objetivos, a SENASP estipulou e esta executando as seguintes avoes: 

5.5 Implantac;ao do Sistema Integrado de Formacao e Valorizayao Profissional em 

Seguranya PUblica e Corpo de Bombeiros; 

5. 6 Integracao das Instituicoes responsaveis pel a formavao basica e superior das 

policias estaduais e federais, bern como profissionais de Corpos de Bombeiros; 

5. 7 Estruturacao do en sino a distancia; 

5. 8 Consolidayao da Implantayao da Matriz Curricular Nacional para as Instituivoes 

Policiais; 

5.9 Elaboracao da Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais, com a 

implementacao de politicas de formacao continuada e de qualificacao de Guardas Municipais; 

5.10 Elaboracao da Matriz Curricular Nacional para Corpos de Bombeiros; 

5.11 Implantac;io de Centros de Atendimento psicossocial aos profissionais de 

Seguranva PUblica e Corpos de Bombeiros e suas familias. 
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5.1 MODERNIZA<;AO ORGANIZACIONAL DAS INSTITill<;OES DE SEGURAN<;A 
PUBLICA 

Com o objetivo de apoiar a modemizaQao das institui9oes de seguran9a publica nos 

aspectos da gestao do conhecimento, valorizaQao e formavao profissional, estrutura9io e 

moderPlzavio da pericia, prevenvao, controle externo, participayao social e reorganizavao da 

estrutura institucional, a SEN ASP estipulou as seguintes a9oes: 

5 .1.1 Apoio a modemizaQao das instituiQoes estaduais e municipais de seguran9a 

publica; 

5 .1.2 ContrataQao de creditos e assessoramento tecnico no Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID - e outras institui9oes e organismos intemacionais de :financiamento 

publico; 

5 .1.3 Apoio a modemizaQao tecnol6gica das organiza9oes de seguranQa publica em 

todo o Pais. 

5.2 IMPLANTA<;AO E MODERN1ZA<;AO DE ESTRUTURAS FISICAS 

Com a :finalidade de instalar unidades fisicas com infta-estrutura para o exercicio das 

fun9oes de seguran9a publica, a SENASP estimulou o desenvolvimento de projetos voltados 

para a construQao ou adequaQao de instalaQ5es fisicas, aparelhadas e equipadas para o 

desempenho de atividades de seguran9a publica. 

Destaca-se entre essas instala9oes a presen9a dos centros integrados de operay5es de 

seguran9a publica, centros integrados de cidadania, unidade de pericias, bern como as 

Secretarias de Seguran9a PUblica e unidades correlatas. 
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5.3 IMPLANTA<;AO DE PROJETOS DE PREVEN(:AO DA VIOLENCIA 

Com a finalidade de apoiar os Estados, Distrito Federal, Municipios e cons6rcios 

intermunicipais na elaborayao e implementayao de projetos multissetoriais de prevem;ao da 

violencia, combate a criminalidade e a discriminac;ao, bern como, promover meios para o 

preparo constante de profissionais de seguran<;a, sociedade civil organizada, lideranc;as 

comunitarias e comunidade na participac;ao e gestao de seguranc;a publica, a SENASP elencou 

as seguintes a<;oes: 

5.3.1 Proposic;ao, organizac;ao, sistematizac;ao, apoio a implantac;ao e divulgac;ao dos 

instrumentos essenciais para a elaborac;ao e implementac;ao de projetos estaduais, regionais e 

municipais de prevenc;ao primaria e secundaria da violencia, destinados, sobretudo, a 
J·uventudo e SUaS .camHta« {) Ob•i""t'VO e' nf'""f""'"'""f "'Ofld;,..O-e" rie rlt.-nt"nu'"a-,.,. da 'n•}n""rabt"ltri.,d.,."" .1 "-' ll 11:1. a.:J. '-J :J""' 1 V.l."-' ""'"'"-" V .i.y .:J 'U. U.I..U . .l .1. ..i_y V Y\..1. "-':1. 1.n .. J.U.: V ~ 

aumento da resiliencia dos mesmos frente a criminalidade. 

5.3.2 Articulac;ao intermunicipal e estadual para a implantac;ao, monitoramento e 

avaliac;ao dos cons6rcios municipais de prevenc;ao primaria e secundaria da criminalidade e 

violencia. 0 objetivo e oferecer condic;oes de diminui<;ao da vulnerabilidade social e pessoal e 

ao aumento da resiliencia da populac;ao jovem frente a criminalidade. 

5.3.3 Apoio a implementac;ao de projetos de gestores comunitarios de seguran~ta 

urbana, em prevenc;ao primaria e secundaria da violencia, especialmente nos municipios que 

nao possuem guardas municipais. 

5.3 .4 Promoc;ao de intercambio entre os Estados e municipios por meio de urn 

cadastro de experiencias de exito em prevenc;ao da violencia. 

5.3.5 Articulayao de grupos vulneraveis ~ livre orienta~tao sexual, racismo, crianc;a e 

adolescente, mulheres entre outros - para a formac;ao de p6los permanentes de analise e 

discussao com as institui~oes de seguran~a publica. A proposta e incentivar a formulavao, 

proposic;ao e implementac;ao de politicas publicas de prevenc;ao da violencia e discrimina<;ao 

no ambito da seguran<;a publica. 

5.3.6 Contribui~tao para a implantac;ao de Politica Nacional de Combate a violencia 

Domestica e de Genero por meio da sensibilizayao dos profissionais de seguranc;a publica, da 

promo<;ao de campanhas de conscientiza<;ao e da prevenc;ao. 
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53.7 Apoio a implantac;ao dos projetos nacionais de prevenQao ao uso de drogas e 

violencia, prevenyao a explorayao sexual infanto-juvenil, trafico de seres humanos e 

atendimento humanizado as vitimas de violencia sexual. 

5.3.8 Apoio a articulaQao e implantaQao de Conselhos de SeguranQa Publica e 

Ouvidorias de Policia com o objetivo de fortalecer o controle externo da atividade dos 

5.3.9 Estimulo a politica Nacional de Policia Comunitaria e SeguranQa Comunitaria 

por meio da imp]ementac;ao de projetos e divulgac;ao de experiencias existentes em todo o 

Pais. 

5.3 .1 0 Ac;oes para sistematizac;ao das denuncias de violac;ao de Direitos Humanos 

encaminhadas a SENASP e as providencias realizadas pelos Estados e Distrito Federal, 

buscando informac;oes acerca do respeito desses entes aos Direitos Humanos na area de 

seguranc;a publica; 

5.3.11 Contribuic;ao na formulac;ao e implementayaO de politicas publica voltadas a 
consolidac;ao do respeito aos Direitos Humanos. 

5.4 IMPLANTA<;AO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO E 
DETIWORMA<;OESCRThfiNMS 

Com a finalidade de promover a valorizac;ao da informac;ao como instrumento de ac;ao 

das instituic;oes de seguranya publica e contribuir para a difusao da gestao de seguranc;a 

publica, qualificar, democratizar, racionalizar e incrementar a eficiencia das a\X)es 

· implementadas, proporcionando a transparencia dessas, a SEN ASP estipulou as seguintes 

ac;oes e subsistemas: 

5.4.1 Sistema de Monitoramento da Criminalidade em Ambiente Urbano - Terra 

Crime - objetivando o desenvolvimento de analises estatisticas do fenomeno da criminalidade 

em ambiente urbano que sirvam de base para o planejamento e implantac;ao de politicas 

nacionais de seguranc;a publica. 

5.4.2 Sistema Nacional de Estatisticas de Seguranya Publica e Justic;a Criminal -

objetivando a coleta e recuperayao de informac;oes criminais quantitativas e qualitativas 

capazes de produzir inteligencia criminal e com isso municiar os tomadores de decisao da 

area de seguranc;a publica com dados estatisticos para o estabelecimento de politicas de 
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controle e prevenvao da criminalidade, especialmente no que se refere as organiza~oes 

cnmmosas. 

5.4.3 Sistema de Avaliavao e Monitoramento de Implantayao dos Pianos Estaduais e 

Municipais de Seguran~a Publica, hem como dos convenios celebrados com os entes 

federados, com base na aplicavao dos recursos do Fundo Nacional de Seguran~a Publica. 

5.4.4 Sistema de Integravao Nacional das Informayoes de JustiQa e SeguranQa p-ublica 

- constituindo uma base de registros criminais (inqueritos, mandados de prisao, armas e 

veiculos roubados) das diversas instituiQoes de seguranQa publicae justiQa criminal do Brasil 

como objetivo de integrar as aQoes operacionais dessas instituiQoes- INFOSEG -. 

5.4.5 Politica de incentivo a elabora~ao de estudos e pesquisas aplicadas em seguran9a 

publica e justi~a criminal com a finalidade de produzir estudos, pesquisas e diagn6sticos que 

contribuam concretamente no processo de institucionalizaQao do SUSP. 

5.4.6 Politica de implementavao de a9oes consideradas prioritarias em seguranQa 

publica - Arquitetura Institucional do Sistema U:nico de SeguranQa PUblica ~ pesquisas 

tematicas ou voltadas a grupos vulneraveis e Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em 

Seguran9a PUblica e JustiQa Criminal. 

5.4.7 Implanta~ao de urn sistema de comunica~ao de informaQ5es on line para o 

publico intemo e extemo as agencias de seguranQa publicae justiQa criminal, hem como o 

intercambio de conhecimento entre os operadores da area. 

5.4.8 Implanta~ao do Portal de Seguranva Cidada, constituindo uma parceria como 

PNUD e a rede de instituiQoes estaduais, municipais, universitarias e da sociedade civiL A 

rede e capaz de identificar, catalogar e divulgar praticas estrategicas e tecnologias em areas 

consideradas prioritarias para a SENASP. 

5.4.9 Adequa9ao 16gica para a modernizaQao ou implantavao de sistemas de 

informaQoes; 

5.4.10 Adequa~ao 16gica para a modemiza~ao ou implantaQao de sistemas de 

telecomunicaQoes compartilhados com sistemas de gerenciamentos de bancos de dados para 

aperfei~oar o sistema de gestao operacional de seguranc;a publica. 

5.4.11 Integrac;ao do Sistema Nacional de InformaQoes e IdentificaQao Criminal -

SlJ'UC - AFIS - possibilitando maior eficacia na troca de informac;oes criminais entre as 

Secretarias Estaduais, Departamentos de Policia Federal e a SENASP. 
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5,4_12 Dotac;ao para Instituic;oes de Seguranca Publica de equipamentos para produvao 

de prova por meio de reestmturavao e desenvolvimento tecnol6gico das areas de fom!tica 

forense, pericia em DNA, sistema de identificac;ao digital criminal E AFIS - sistemas de 

compara<;iio balistica, geofisica forense, medicina legal, entomologia forense, entorpecentes, 

crimes ambientais, dentre outras. 

5.4.13 Implantac;ao do Sistema Nacional de Identificac;ao Civil (RIC). 

5.5 REAPARELHAMENTO E MODERNIZA(::AO DOS ORGAOS DE SEGURANCA 
PUBLICA 

Com a finalidade de implementar projetos de modemizac;ao das organiza9oes 

estaduais e municipais de seguranca publica, priorizando as atividades funcionais e 

operacionais das policias e guardas municipais por intermedio de recursos do Tesouro ou 

investimentos internacionais, a SENASP esta executando as seguintes ac;oes: 

5.5.1 Ampliac;ao, efetivac;ao e solidificac;ao da presenc;a das instituic;oes policiais 

brasileiras em todo o territ6rio nacional. 

5.5.2 Modernizac;ao e adequac;ao das instalac;oes fisicas de materiais e equipamentos 

adequados para a atividade administrativa e operacional. 

5.5.3 Implantac;ao de meios de transporte aereo, terrestre e de patrulha portuaria e 

costeira, considerando as peculiaridades geograficas e a natureza da missao de cada 

instituic;ao. 

5.5.4 Desenvolvimento e implantac;ao de tecnicas e modelos operacionais e de 

gerenciamento policial direcionados para a prevenc;ao e repressao a criminalidade inspirados 

em experiencias de sucesso em outros paises. 

5.5 .5 Aperfeic;oamento dos sistemas logisticos e os recursos tecnol6gicos para o 

desempenho das atividades de prevenc;ao e repressao a criminalidade. 

5.5.6 Aperfeic;oamento do atendimento ao cidadao, ampliando os canats de 

comunicayao entre as institiiic;oes policiais e a sociedade civil. 

5.5. 7 Desenvolvimento de metodologias operacionais e taticas, em nivel local, 

regional e nacional e a definicao de politicas de controle e intervenc;oes em areas estrategicas. 
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55.8 Formulayao e propostas das diretrizes para elaborayao, execuyao e controle de 

urn Plano de Qualidade no ambito das organizavoes policiais, articulando esforvos para o 

Continuo aprimoramento dos serviyOS prestados a comunidade e a administrayiO publica. 

5.5.9 Proposivao de iniciativas de renova9ao e modernizavao da cultura organizacional 

predominante nas instituivoes de seguranya brasileiras. 

5.5.10 Apoio a projetos em 54 Forvas Policiais Estaduais (dois por Estado) e 70 

Guardas Municipais ( dez Municipios da Regiao Norte, cinco da Regiao Centro-Oeste, Cinco 

da regiao Nordeste, dez da Regiao Sui e 40 da Regiao Sudeste). 

5.5.11 Apoio a estruturavao e modemizavao das Corregedorias de Policia, com 

objetivo de qualificar e agilizar o controle interno da atividade policial. 

5.5.12 Aquisiyao de equipamentos voltados ao emprego operacional das organizavoes 

de seguranva publica. 

5.5.13 Armas, munivoes e equipamentos letais e nao~letais. 

5.5.14 Veiculos e aeronaves voltados ao emprego operacional e administrative. 

5. 5.15 Equipamento de protevao individual. 

5.5.16 Equipamentos de radiocomunicavoes para emprego operacional das 

organiza9oes de seguranva publica. 

5.5 .17 Mobiliario e materiais diversos para atividade administrativa funcional dos 

6rgaos de seguranva publica que estejam inseridos no contexto da modernizavao de gestao de 

seguranva publica. 

5.6 INTENSIFICA<;AO DA REPRESSAO QUALIFICADA 

Com a finalidade de implementar e coordenar atividades integradas de Seguranya 

Publica voltadas ao controle e repressao da criminalidade em areas especificas localizadas em 

todo o territorio nacional, a SENASP esta executando as seguintes avoes: 

5.6.1 Estrutura9ao da For9a Nacional de Seguran9a Publica com atua~ao em todo o 

territ6rio nacional no controle e combate a criminalidade em eventos episodicos. 
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5_6_2 Aquisivao de hens e servivos para constituic;ao de equipes multidisciplinares da 

for~a Nacional de Seguran~a Pt:lblica que atuarao em opera~oes excepcionais, objetivando o 

controle e repressilo a criminalidade em areas criticas ou em situa¢es adversas. 

5.6.3 Repasse de meios para emprego constante dos profissionais escolhidos para 

atuar na Forva Nacional de Seguran~a Pt:lblica. 

5.6.4 Estabelecimento de metodos e tecnicas para otimizar a persecuQio penal e 

estruturar equipes capazes de reduzir indices de impunidade em crimes diversos. 

5.6.5 Disponibilizayao de informayoes de inteligencia comuns as institui~oes policiais 

para permitir a orientac;ao de suas ac;oes de repressao a criminalidade. 

5.6.6 Padronizayao de procedimentos operacionais para emprego da Policia Militar em 

atividades ostensivas e de investigac;ao policial na Policia Civil. Os procedimentos garantem 

mais eficiencia nos indiciamentos e no conjunto probat6rio recolhido para instrumentalizar os 

processes judiciais. 

5.6.7 Estimulo a ayoes integradas entre os 6rgaos de inteligencia policial para controle 

e combate ao crime organizado. 

5.6.8 Estimulo a moderniza<;ao das estmturas das Corregedorias de Policia Estaduais. 

5.6.9 Desenvolvimento de projetos de repressao aos hornicidios dolosos. 

5.6.10 Criavio de equipes especiais e 6rgaos especializados em nivel estadual para 

atuar em parceria com 6rgaos federais e estaduais. 

5.6.11 Manutenvao de informavoes, no ambito da SENASP, sobre lavagem de 

dinheiro e pessoas desaparecidas ou sequestradas, abrindo espavo para patticipayao de 6rgaos 

da area financeira dos Estados e da Uniao. 
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6 SISTEMA NACIONAL DE ESTATISTICAS DE SEGURAN<;A PUBLICA E 
JUSTI<;A CRIMINAL- SINESPJC. 

0 SINESPJC e uma base de dados alimentada continuamente com estatisticas de 

seguranva publica e justica criminal de todo o Brasil. Os principios fundamentais de 

constituicao do sistema sao a criacao de conhecimento que promova a integracao das 

organizav5es de seguranva ptlblica e o subsidio para a implantacao da gestao como principio 

de administravao dessas organizac;oes. 

0 sistema possui seis m6dulos diferentes, a saber: 

6.1 Ocorrencias criminais e atividades de seguranQa publica: monitora ocorrencias 

criminais e atividades de seguram;a publica em todo o Brasil, especialmente nos 244 

Municipios com populacao acima de 100 mil habitantes e caracteriza vitimas, agressores e 

presenva de armas. 

6.2 Perfil das organizacoes de seguranca publica: monitoram as condicoes de 

funcionamento, recursos humanos, recursos materiais convencionais, acoes e articulacao com 

aSENASP. 

6.3 Fluxo do sistema de justiQa criminal: monitora o fluxo do Sistema de justica 

criminal em cada Unidade da FederaQao. 

6.4 Pesquisa Nacional de VitimizaQao: avaliaQao da populacao vitimada pela 

violencia, notificacao de crimes, satisfacao da populavao em relavao as politicas de seguranva 

publica. 

6.5 Cadastro Nacional de Mortes Violentas: cadastre das informavoes de vitimas, 

agressores e caracteristicas dos incidentes de homicidio doloso de todo o Pais. 

6.6 Controle da avao policial: pesquisa de avaliac;ao dos resultados das a¢es 

desenvolvidas pelas ouvidoras e corregedorias de policia. 
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7 SISTEMA NACIONAL DE MONITORAMENTO DA IMPLANTA<;AO DO SUSP 

0 sistema tern o objetivo ajudar a SENASP a monitorar e a:valiar a implantaQio do 

SUSP, tanto pelas Secretarias Estaduais de Seguram;a P.:tblica, quanto pela propria SENASP. 

Sua execuQio envolve a coleta anual de informaQoes sobre os 27 itens relacionados ao 

acompanhamento das ayoes que vern sendo empreendidas em seis eixos estrategicos: gestio 

do conhecimento, reorganizaQio institucional, forma9io e valorizayio profissional, 

prevenQio, estruturaQio da pericia, controle extemo e participaQao social. 

No oontexto de implantaQio do SUSP e com o prop6sito de criar padroes minimos de 

normatizayio e irnplementaQio do programa de SeguranQa PUblica para o Brasil, estabeleceu

se uma parceria entre o Ministerio da Justi9a e o Programa das NaQoes Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD - para definir conteudos e orientaooes para uma Arquitetura 

Institucional do Sistema Unico de seguranQa PUblica. 

A SEN ASP estruturou a execu9io do trabalho em nove eixos tematicos: 

7.1 Controle de armas. 

7.2 Controle externo e participaQio social. 

7.3 EstruturaQio e modernizaQio da pericia. 

7.4 Gestio da seguranQa publica municipal e guardas civis. 

7.5 Sistema penitenciario. 

7.6 FormaQiO Policial. 

7. 7 Gestio da informa9io. 

7.8 Gestio organizacional. 

7.9 PrevenQio do crime e da violencia e promoQio da seguranQa publica. 
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8 REDE DE ENSINO A DISTANCIA 

A rede possibilitani a educat;ao continuada, integrada e qualitlcada de forma gratuita 

aos pro:fissionais de seguranca publica de todo o Pais - policiais civis, militares, bombeiros, 

gua.rdas municipais, policiais federais e rodoviarios federais - independente de sua localizacao 

geografica. 

Para tanto, foram implantados 60 tele~centros - ambientes fisicos dotados de 

tecnologia constituidos por tele-sala, web-sala e ambiente para a tutorial nos quais os 

profissionais de seguranca publica terao acesso a cursos especificos para a area. 

Ate o final de 2005, o projeto envolveu recursos no valor de R$ 13.558.302,60 (treze 

milhoes, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos) e os 

profissionais de seguranca publica tiveram acesso a atualizacao e a capacita¢o em tematicas 

essenciais ao desenvolvimento de suas atividades. 

Em dezembro de 2005, cerca de 2.600 alunos estavam realizando os seguintes cursos 

via-internet: Direitos Humanos, Trafico de Seres Humanos, Preservacao de Locais de Crime e 

Violencia, Criminalidade e Prevencao. 

Em fevereiro de 2006, cerca de 1.200 alunos cursaram os seguintes temas: 

Atendimentos a Vitimas de Violencia Domestica, Uso Progressive da Forca, Saude ou 

Doenca: de qual lado voce esta? Formacao de Tutores, Busca e Apreensao e Lavagem de 

Dinheiro. 

8.1. INTEGRA<;AO DAS ACADEMIAS DE POLICIA 

0 principal objetivo da acao e garantir a integracao de todas as academias que formam 

profissionais de seguran~a publica no Pais. Ja foram identificadas as acoes formativas 

integradas com a realiza~ao de cursos de atualiza~ao, capacitayao e aperfeiyoamento, em 

varias Unidades da Federavao. 

A pesquisa realizada no Ministerio da Educacao tern por objetivo avaliar e analisar os 

impactos da integra<;ao na cultura organizacional dessas academias e seus possiveis 

desdobramentos. 
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No ano de 2005 foram modernizadas tres academias no pais localizadas nos Estados 

do Acre, Para e Rio Grande do Sul. 

Dentro do Projeto Interagir da SENASP que consiste no apoio pedag6gico por meio 

da bibliografia voltada as diversas areas de Seguranva PUblica esta prevista a distribuivao de 

aproximadamente 20 mil livros as academias, escolas e centros de formavao, que se 

encontram inclusas na avao. 

Ainda em parceria com o Centro Regional de Treinamento em Seguran9a Publica da 

P...merica Latina e Caribe - TREINASP - da A9ao Seguranva Cidada, criou uma Escola 

Itinerante em Altos Estudos em Seguranva PUblica. 

0 prop6sito e mobilizar o protagonismo cidadao dos operadores, buscando a reflexao 

sobre as tecnicas de atuavao utilizadas em suas atividades, o incremento do carater 

profissional das atuayoes policiais, o incentive ao compartilhamento da responsabilidade, a 

integravao das ayoes de todas as organizavoes relacionadas com a area de seguranva publica e 

a ampliavao da responsabilidade para alem das questoes estritamente criminais. 



56 

9 A 3a SE!;AO DO ESTADO-MAIOR 

A existencia, funcionamento e outros aspectos legais relativos a 33 Se<;ao do Estado-

Maior da Policia Militar do Parana, esta amparada no Art. 11, § 1°, letra "c" da Lei n°. 6774, 

de 08 Jan. 1976, denominada Lei de Organizaclio Basica. As alteracoes ocorreram atraves da 

Lei n°. 7815, de 29 de dez.1983, que por sua vez estabeleceu: 

''Art. 11. ... 

§ 1~ 0 Estado maior e assim organizado: 

a) 

b) 

c) ... 

3° Se9fio (PM/3): assuntos relativos a Opera9oes, Ensino e Instru9fio ". 

9.1 COMPETENCIA 

Compete a 38 Seclio/EM desenvolver suas atividades calcadas no trinomio "opera<;oes: 

ensino-instrucao". 

Por falta de regulamentacao p~ra o desenvolvimento de atividades no Estado Maior 

em relacao as Diretorias, ocorre muitas vezes superposicao de acoes, o que pode trazer 

prejuizos a Institui<;lio, principalmente, quanto ao direcionamento na area de Ensino e 

Instrucao. 

A superposicao ocorre entre a 38 Se<;ao do Estado-Maior e a Diretoria de Ensino, em 

que o planejamento estrategico das atividades de Ensino esta sendo realizado pela segunda, 

enquanto a primeira se ocupa, dentre outras atividades, de planejar a Instrucao atraves da 

expedic;ao das Normas de Planejamento e Conduta de Instrucao, porem, canmte de supervisao 

e avaliacao, comprovadamente, pela ausencia de estrutura que lhe permita desenvolver tal 

atividade com sucesso. 
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10 A INSTRUCAO NA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

A instruyao na Policia Militar do Parana visa dar ao homem urn conjunto de 

procedimentos formais para lhe propiciar a aquisivao de conhecimentos, atitudes e habilidades 

que otimizem sua qualificac;ao, de forma que sua conduta resultante contribua para a melhoria 

da qualidade do serviyo prestado a sociedade. 

A execuyao da Instruyao permite ao Policial Militar tomar contato com procedimentos 

tendentes a consolidar valores eticos, atualizando os con..~ecimentos tecnico-profissionais, 

conservando, ai.nda, o vigor fisico, a destreza e agilidades necessarias ao born desempenho da 

fi.myao policial militar. 

A instruyao deve ser revestida de procedimentos doutrinarios com vistas a 
padronizayao de atitudes e melhoria na qualidade do serviyo, carecendo de estudos, pesquisas, 

difi.1sao de material didatico, meios auxiliares de ensino alem de uma estrutura ideal em 

termos de conforto, act'lstica e espa9o fisico adequado as diversas atividades te6ricas e 

treinamentos. 

E not6rio e imprescindivel que uma Seyao ou Departamento na estrutura 

organizacional da Corporayao seja o responsavel pelas atividades de treinamento e 

capacita~ao profissional do Policial-Militar. 

A forma ideal eo planejamento antecipado, avaliayao do rendimento e os assuntos 

elencados nao podem ser aleat6rios ou baseados nas informayoes dos relat6rios diaries de 

serviyo operacional, em face da caracterizayao desta atividade como relevante em qualidade e 

atualidade. 

Importante salientar que esse processo de treinamento peri6dico se destina a aprimorar 

o profissional da seguran~a publica para o exercicio das athridades habituais, proporcionando 

correr;Ro de atitudes, aprimoramento de tecnicas, taticas, conhecimento de novas tecnologias 

na administrayao publica, principios de gestao de pessoas, resoluyao de problemas, 

gerenciamento de crises alem de outros assuntos de relevante importa.'lcia para a atividade. 

Nao lui, ainda, na Policia Militar urn sistema instrucional que possibilite aplicar, 

avaliar e fiscalizar os programas de Instmyao, os quais sao planejados pela 3a Se¥ao de cada 

Unidade Operacional. 
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Para agravar o quadro ocorrem fatores que influenciam diretamente na execuyao dessa 

atividade e que estao relacionados a quantidade de efetivo, escalas de serviyo, numero de 

Oficiais/Instrutores, disponibilidade de meios materiais, locais apropriados, recursos 

financeiros para aquisic;ao de meios auxiliares, a padronizac;ao de assuntos e carga hor8Jia. 

Urn outro item importante diz respeito ao aprendizado que o Policial·Militar assimilou 

no decorrer da Instruc;a.o de Manutenc;ao, em fi.mc;ao da motivac;ao a que foi induzido pelo 

Instrutor, que sofre como todo ser humano as influencias do cotidiano. 

Com rela.yao aos aplicadores da Instruyao de Manutenyao deve-se avaliar o grau de 

compromisso e comprometimento com a Instituic;ao, alem de sua motivac;ao para a atividade, 

sua posiyao na escala hienirquica, as jornadas de trabalho a que e submetido em periodos pre-

detenninados alem de sua experiencia profissional e conhecimento dos assuntos a serem 

ministrados. 

A pesquisa de campo no decorrer deste trabalho demonstrou que ha necessidade, nao 

s6 de aplicac;ao pnitica, mas tambem de uma maior divulgac;ao dos Programas de Treinamento 

e Capacitayao Profissional, pois proporcionam ao policial-militar maior visao da sensibilidade 

social e maior poder de decisao, bern como se a atividade :funciona como ac;ao preventiva. 

A pesquisa nao exigia a identificac;ao, com a finalidade de captar de forma mais 

verdadeira possivel, o pensamento da elite de comando, que embora em sua maioria nao 

conhecendo os conteudos dos programas de treinamento e capacitayao profissional, 

responderam que agregaram contei1do ao seu conhecimento em caniter 6timo, opinaram como 

born o desenvolvimento, as materias sao apropriadas ao curricula policial e os professores sao 

excelentes. 

Em continuidade, responderam com um sim, quanto ao Policial-Militar, ap6s receber 

a instmyao de treinamento e capacitayao profissional obtem uma maior visao da sensibilidade 

social e maior poder de decisao, bern como esta atividade funcionar como a~tao preventiva na 

aplica¥ao efetiva da tropa em qualquer missao. 

A situavao operacional da tropa da Instituic;ao em termos de doutrina, atitudes e ayoes, 

aliando-se aos pensamentos expressos na pesquisa de campo demonstra o grau de necessidade 

que os Comandantes de Unidades Operacionais apresentam quanto a aplica~ao dos Cursos de 

Treinamento e Capacitayao Profissional. 

No que diz respeito a atividade de treinamento e capacitayaO profissional a tropa 

Policial Militar, ha necessidade de correyoes urgentes em tomo do eixo direcional das 
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atividades atuais, para efetivamente serem aplicado ao efetivo os programas disponibilizados 

pela Secretaria Nacional de Seguran9a Publica em convenio com a Policia Militar do Parana, 

nos moldes do realizado no ano de 2005 na Academia Policial Militar do Guatupe. 
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11 A VIOLENCIA 

A violencia, hoje, renovouEse profundamente nos significados de suas express5es mais 

concretas, no essencial e nas mudanvas que a caracterizam desde o fim dos anos 60. 

Nos anos 70 e 80, a violencia politica e o terrorismo de extrema-esquerda, ligados a 
longa desestruturat;ao das ideologias, dos regimes e dos partidos de inspirayao marxita

lennista, assim como a uma recusa mais artificial em perceber o decHnio hist6rico do 

movimento operario, regrediram em toda a parte. 

Quase simetricamente, a violencia de extrema-direita, anJmada por projetos de tomada 

do poder do Estado, tambem regrediu, muitas vezes substituida por condutas que nao visam 

mais assegurar a seus atores o controle do Estado, mas, ao contrario, a manter atividades 

privadas fora do controle do Estado. 

A partir dos anos SO, lutas de libertayao nacional, eventualmente associadas a 

orientavoes marxista-lennista e que as vezes assumiam a feivao de guerrilha, deram origem a 

novos regimes e a novos Estados. Sua violencia nao e mais tao importante, em escala 

mundial, como nos anos 50 e 70, mesmo se algumas se perpetuaram, como por exemplo, na 

Europa, na Irlanda do Norte e no Oriente Medio. 

6"'decHnio do movimento openirio e a perda do Iugar dentro das relavoes de produyio 

indnsttial tornam improvaveis a ideia de uma ligayao entre importantes violencias sociais e a 

inser~ao de seus agentes num conflito estrutural de classe, no sentido habitual da ex~ressilo. 

Nao e mais a luta contra a exploraQao, a sublevavao contra urn adversario que'~ 

com os atores uma relavao de domina9ao, e sim a nao-rela~ao social, a ausencia de rela~ao 

conflitual, a exclusao social, eventualmente carregada de desprezo cultural ou racial, que 

alimentam hoje em toda parte do mundo, condutas amotinadoras ou uma violencia social 

mais difusa, fiuto da raiva e das fiustravoes. 

A violencia nao e somente urn conjunto de praticas objetivas: ela e tambem uma 

representavao, urn predicado que, por exemplo, grupos, entre os mais abastados, atribuem 

eventualmente, e de maneira mais ou menos fantasmatica, a outros grupos, geralmente entre 

os mais despossuidos. 

0 elemento mais espetacular da renovayio da violencia hoje e dado pelas referencias 

crescentes de seus protagonistas a uma identidade etnica ou religiosa. Essas constituem urn 
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recurso cultural eventualmente mobilizado de maneira violenta para fins politicos, por vezes 

alimentando tambem uma barbarie homicida extrema, bern alem dos simples problemas 

politicos. 

A violencia mudou, tambem, pois se considera nao mais o fenomeno no que ele 

apresenta de mais concreto, de mais objetivo, mas as percep~oes que sobre ele circulam, nas 

representa9oes que o descrevem. 

A violencia subjetiva, tal qual e sentida, apresenta como primeira caracteristica 

fundamental a de parecer ter perdido qualquer legitimidade no espa~o politico, quase a ponto 

de significar o mal absolute; ela e o que a sociedade, unanime, deve prescrever e combater 

completamente. 

Nos anos 60 e 70, a violencia podia, ainda, ser justificada ou compreendida por 

intelectuais que eventualmente se inscreviam em uma tradi~ao revoluciomiria, anarquista ou 

ainda marxista-lennista; ela podia ser teorizada ou sustentada com certa adesao e ser tolerada 

na esfera politica. 

0 espa~o intelectual e politico no qual a violencia poderia ser o objeto de tomada de 

posi~ao compreensiva, ou mesmo abertas, limitou-se de forma singular: o fenomeno e 
necessariamente a marca do que e preciso recusar, e o consenso e muito grande. 

Nao ha nenhum debate filos6fico, moral ou etico a respeito da violencia, e se vozes se 

fazem ouvir a partir da sociedade civil para pedir ao Estado que fava uso da for~a, em defesa 

dos direitos humanos ou a causa ecol6gica, em termos no qual toda referencia positiva a 
violencia e banida. 

As mudan~as tern por toda parte uma implica~ao facil de se observar: na falta de 

debate, na falta de agentes politicos e intelectuais capazes de romper o consenso relativo a 
violencia, esta transforma-se necessariamente em objeto de percepyoes e de representay()es 

que funcionam por excesso e por carencia. 

Na modalidade por excesso, ve-se a alteridade, a diferen~a cultural, religiosa ou de 

outro tipo, que sao objetos de fantasmas e medos. Os atores que supostamente as encarnam 

sao suscetfveis de serem diabolizados, a tal que ponto que lhes e frequentemente imputada 

uma violencia virtual, quase naturale essencial, ao passo que na verdade eles dela mantem 

uma grande distancia, se e que ela de fato existe. 
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Na modalidade por carencia, na medida em que se inscreve no prolongamento de 

problemas sociais chissicos, ou que nilo questiona as modalidades fundamentais da 

dominac;ao, e susceptive} de ser negada ou banalizada. 

Nao somente a violencia nao possui hoje legitimidade no espac;o politico das 

democracias ocidentais, em seus debates politicos e intelectuais, em sua capacidade tambem 

de se engajar em intervenc;oes armadas que poderiam fazer mortos de seu lado, alem disso, e 

essa e uma caracteristica importante da epoca contemporanea, ela funciona cada vez mais 

como categoria geral para aprender a vida social. 

Tratar a violencia, com efeito, consistia em considerar que ela possuia seu Iugar nos 

c{dculos e nas estrategias dos agentes que tomavam parte num conflito, ou admitir que ela 

vi esse traduzir uma insuficiente integrac;ao dos agentes num sistema. 

A violencia revelava interac;oes entre agentes capazes de utili.zaela de um modo 

instrumental; ela podia ser pensada num contexte de modos de aproxima9ao que apelavam 

para a teoria dos jogos ou a dos conjuntos organizados. 

A violencia era largamente concebida no quadro do neofuncionalismo para o qual ela 

vinha traduzir as disfJnc;oes, as carencias, e suas conseqiiencias sobre os atores, em termos de 

frustrac;ao reativa. 

0 estudo sociol6gico da violencia coloca os atores frente a duas ideias, mais opostas 

que complementares. A primeira e que a vioh~ncia pode inscrever~se ern relac;oes sob uma 

forma, sobretudo, instrumental e dispensar a comunicac;ao e a relaQao entre eles; a segunda e 

de que ela pode vir a traduzir, ao contnirio, urn deficit ou dificuldade nas relac;oes, na 

comunicac;ao e no funcionamento da relac;ao entre os atores, o que a leva a funcionar 

sobretudo de maneira expressiva. 

Para se tomar as medidas das principais mudan~as te6ricas relativas a amilise da 

violencia , o melhor a se considerar e o caminho percorrido desde a epoca em que o fenomeno 

podia ser massiva e diretamente relacionado a conflitos, a seu funcionamento ou as suas 

dis:fi.m~oes ou crise. 

Atualmente, a analise insiste carla vez mais em duas ideias, as quais sao resumidas 

atraves de expressoes como: fragmentac;ao, caos, decomposivao, etc. Essas ideais sugerem urn 

grande distanciamento com relac;ao as noyoes de con:flito ou crise. 
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A violencia continua certamente a ser pensada atraves de categorias em que a oposic;ao 

entre instmmentalidade e a expressividade encontra seu lugar, mas nem sua eventual 

instrumentalidade, nem sua capacidade de atingir os piores extremes, sem limites, nao 

remetem a imagem de conflito ou mesmo de crise. 

Nos casos extremos, ela parece autonomizar-se, tornar-se urn fim em si, ludica, 

puramente destruidora ou autodestruidora, o que a transforma em alguns casos, em urn 

fenomeno de pura afirmac;ao do sujeito. 

A violencia, inclusive em suas express5es mais localizadas ou limitadas, e explicada 

por mudanc;as em nivel mundial, a globalizac;ao da economia, ou o fim da guerra fria; ou 

entao ela e reduzida aos cruculos ou a subjetividade dos atores, eventualmente a sua loucura, 

sem mostrar -se capaz de desenhar a imagem de conflitos, de processos de desestruturavao de 

relac;5es conflitais ou mesmo a das disfunc;5es sistemicas. 

Se a violencia hoje parece tao ameac;adora ou dramatica, nao e pelo fato da 

multiplicac;ao dos anti-atores, protagonistas extemos a qualquer sistema de ac;ao, ou de uma 

violencia exclusivamente vinculada a 16gica da forc;a e do poder, sem debate nem relac;ao 

possivel com eles que se desfazem a ponto de a no<;ao de crise ser tao fbigil para dar conta de 

sua desestruturac;ao. 

Nao e tambem porque as pessoas e grupos se percebem como negados, 

impossibilitados de manifestarem sua propria subjetividade, arrebentados ou destruidos pelo 

desprezo de outras pessoas e grupos mais bern situados e que se recusam a reconhece-los 

como sujeitos. 

Importantes distinc;oes opoem hoje os pensamentos mais bern estabelecidos, pois a 

maior parte considera que o mundo e cada vez mais urn universo sem atores, exclusivamente 

atraido por essa lei da selva que e o mercado, pelo caos, pelo choque das identidades e das 

culturas. 

Como objeto de analise e de reflexao para as ciencias sociais, a violencia tanto como 

realidade hist6rica como representac;ao coletiva, parece modelar urn novo paradigma. Este 

pede que a violencia seja analisada no interior de urn espac;o te6rico complexo, capaz de 

integrar o campo do conflito e o da crise. 

Indo mais alem, de urn lado no sentido de levar em considerac;ao o sujeito, impossivel, 

fiustrado ou que funciona fora de qualquer sistema ou normas, e de outro levando em 
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consideraQao condutas que ma1s alem da crise sao reveladoras de uma verdadeira 

desestruturayao ou de desvios capazes de levar ao caos e a barbarie. 

A ideia de urn novo paradigma e comportada pelo exame de mudanQas que remetem a 

significados, as percepcoes e aos modos de abordagem da violencia. Nem por isso ela se 

encontra totalmente estabelecida ou demonstrada, mesmo porque inflexoes e reversoes de 

tendencia sempre podem ocorrer em uma evolucao hist6rica. 

Numa analise classica da violencia, pode-se distinguir a era do sistema internacional, 

o qual remetia entao ao equilibria bipolar da dissuasao na Europa e a divisao territorial dos 

dois blocos; a era dos Estados, com suas preocupac;oes intemas e diplomaticas; a das 

sociedades, com seu sistema politico, estruturas e dinamica social e a do individuo com o 

crescimento do individualismo moderno. 

A globalizac;ao da e.conomia significa que as economias nacionais sao cada vez mais 

interdependentes, que o crescimento de Stlas trocas e superior ao da sua producao, que os 

investimentos e os fluxes financeiros se mundializam sob o efeito conjugado da liberalizaQio 

dos mercados e dos avances tecnol6gicos. 

Nao e inutil evocar os vinculos entre a mundializac;ao, o neoliberalismo que a 

fhndamenta e a violencia. Com efeito, esta ultima se alimenta das desigualdades e da exclusao 

que se reforc;am com o mercado generalizado, a livre iniciativa, o rigor orQamentario e o livre 

comercio. 

As evoluQoes tornaram a troca mais importante do que a produc;ao e ameac;am o 

trabalho, tanto do ponte de vista de seu significado central, enquanto sentido de experiencia 

humana, como enquanto fator estreitamente associado ao crescimento. 

Alem disso, a violencia pode se inscrever no prolongamento da fragmentac;ao cultural 

que a mundializa~ao da economia encoraja, desde o inicio dos anos 90 e contrariamente a 

uma ideia simplista, inclusive, em seus aspectos ligados a difusao de hens culturais e o 

estimulo a processes, mais ou menos reativos de retraimento identitario, do comunitarismo e 

do nacionalismo voltado para a defesa da nac;ao, contra a cultura cosmopolita norte

amencana. 

Nao seria dificil compreender como a violencia vern traduzir, eventualmente, em atos 

a vontade defensiva, e mesmo contra-ofensiva, de grupos desejosos de afirmar sua identidade 

cultural e o resultado pode ser o mesmo quando urn grupo se ap6ia em uma identidade desse 

tipo nao para resistir a economia mundial, mas sim para melhor participar . 
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As dimensoes da mundializavio podem ser interpretadas, em escala mundial, tambem 

como fraturas, sociais e culturais, que separam os paises ou as regioes bern localizadas 

daquelas que estiio distantes ou fora do processo. 

A mundializa<;ao economica inscreve-se em uma relaQio dialetica que ao mesmo 

tempo a alimenta e ela aprofunda: a fragmentac;ao social e cultural, com suas eventuais 

modalidades comunitarias, tribais, ou ainda, raciais, com tudo que isso implica em termos de 

violencias e discriminavio social. 

Pode-se, entao, dar um passo a mais e considerar que a mundializaQao da economia, e 

suas ligavoes diretas com a fragmentavao social e cultural, contribui para a mundializavio da 

violencia, com suas formas fragmentarias. 

A fragmentac;ao social e cultural contribui para tornar mais delicada a formula Estado

navio, ja que a Navao nao pode tao facilmente como antes reclamar para si o monop6lio ou o 

primado absolute da identidade cultural das pessoas reunidas no seio da comunidade 

imaginaria que ela constitui. 

Isto tambem porque outras identidades se afirmam, exigem ser reconhecidas no espayo 

publico, e os cheques interculturais podem transformar-se em guerras comunitarias. 

Onde o Estado e antigo, como na Europa, ele se enfraquece, onde ele e recente, na 

Africa, na Asia, ele e freqiientemente corrompido, ineficaz, deslegitimado, em virtude de suas 

pr6prias carencias, vindo ai a maior fonte de inseguranc;a publica, a pane dos Estados. 

Isso nao seria exatamente o declinio do Estado, mas sim o enfraquecimento dos 

Estados, a impossibilidade de dar conta de uma imagem que se :fixaria em uma pluralidade de 

comunidades e de investiduras, hierarquias e ou entrelavamentos. 

A concepc;ao contemporanea da violencia e perseguida pela ideia de urn declinio

superac;ao do Estado, cada vez menos descrito como causa, fonte ou justi:ficativa da violencia, 

como ocorria quando se tratava de explicar, nos anos 60 e 70, as lutas ditas de liberta~ao, 

nacional ou social, ou promover projetos revolucionarios. 

0 Estado e agora novamente, como no essencial da tradic;ao da filosofia politica, a 

formula politica que deveria poder inibir a violencia fisica fora de seu campo de a~ao e 

controle, e que ai chegaria cada vez me nos a esse resultado. 
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11.1 AS MUT A<;OES SOCIAlS 

No passado o pensamento evolucionista pregava que as sociedades eram chamadas ao 

engajamento nos mesmos trilhos de uma modernizac;ao que era vista em termos economicos 

~ o desenvolvimento- e em termos politicos- a democratizac;ao e o horizonte desenhado 

pelas sociedades industriais mais avanvadas, previa que a violencia regrediria na mesma 

medida do progresso. 

E publico que o desenvolvimento economico e politico das sociedades nio significarn 

necessariamente a regressao da violencia, e que sociedades mais avanc;adas podem muito bern 

combinar vivas dificuldades sociais e pos-industriais. 

Tal fato acontece nas sociedades ocidentais onde a perda da centralidade da industria 

classica caminha junto com fenomenos de desemprego e as rela~oes de exploravao no 

trabalho e na produ9ao cedem lugar a exclusao na definic;ao da questao social 

Ha uma liga~ao concreta entre a violencia e as mudan~as sociais, mas nao cabe 

deduzir dessas constat~oes da ideia de uma violencia social ou politica diretamente ligada ao 

esgotamento das rela9oes sociais proprias a industria ch1ssica. 

Ela nao surge diretamente da mobilidade social descendente em forma de crise e a 

raiva ou odio se exprimem certamente tendo por tnis urn cemirio marcado por dificuldades 

sociais, mas correspondem acima de tudo a sentimentos fortes de injusti~a e de nao 

reconhecimento, de discriminac;ao cultural e racial. 

0 desemprego e a pobreza, inclusive quando traduzem uma queda social bruta, nio se 

transformam imediatamente ou diretamente em violencias sociais, mas, sobretudo alimentam 

frustrac;oes que transitam eventualmente por urn nacionalismo exacerbado, identificado por 

violencias coletivas, ligadas mais ao racismo e anti-semitismo, do que propriamente as 

fraturas sociais. 

11.2 0 INDIVIDUALISMO CONTEMPORANEO 

0 individualismo, tal qual se manifesta com uma forva crescente no mundo 

contemporaneo, apresenta duas faces complementares, e eventualmente opostas. 
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Por urn lado, o individuo modemo quer participar da modemidade, do que ela oferece, 

do que ela promete, do que ela mostra atraves dos meios de comunicac;ao e das solicitac;oes de 

consumo em massa. 

Por outro lado, o individuo quer ser recon.ltecido como sujeito, constmir sua propria 

existencia, nao ser totalmente dependente de papeis e normas, poder distanciar-se deles sem 

ser, no entanto, obrigado a faze-lo. 

0 ator de muitas violencias instrumentais engaja-se com finalidades economicas, ele 

quer o dinheiro para comprar para si mesmo e eventualmente para os seus. De modo bern 

distinto, a violencia pode assumir uma feic;ao extrema, ilimitada, relacionada com um desejo 

de consumo, frustrado, de ascender aos frutos da modernidade e sem que se trate de utiliza-los 

como recurso para alcanc;ar determinados fins. 

Isso o aproxima de condutas informadas pela raiva de nao ser reconhecido, pelo 

sentimento de injustiva vivida, pela interdivao de tornar-se sujeito e que pode assumir 

diferentes formas: motins explosives, mas tambem ludicos e autodestruidores, retomando 

contra si mesmo, a impossibilidade criada pelo sistema ou pela situac;ao de ser urn ator de 

sua propria existencia. 

A violencia neste caso e, ou busca a produc;ao do sentido, esforc;o para produzir por 

meios pr6prios aquilo que antes lhe era dado pela cultura ou pelas instituic;oes, projec;ao de si 

mesmo ate a morte eventual; ou entao apela a subjetividade impossivel ou infeliz, expressao 

de recusa pela pessoa em dar prosseguimento a uma existencia em que ela se sente negada. 

Nessa perspectiva, o racismo, em particular e em expansao em inumeras sociedades, e 
uma experiencia amplamente vivida pelos que dele sao vitimas como uma profunda negac;ao 

de sua individualidade, o que pode transformar-se em raiva e dai em violencia, por exemplo, 

amotinadora. 

Tudo isso nao e certamente novo, mas o progresso da mundializac;ao da mruor 

intensidade do que dava no passado a tudo o que remete ao individualismo, bem como as 
fragilidades pessoais que vern junto, sobretudo, quando se trata de combinar os dois registros, 

da eficacia instrumental e da construvao de uma subjetividade autonoma. 

A violencia encontra aqui urn triplice feixe de condic;oes favoraveis: seja pela pura 

racionalidade estrategica induza a fazer dela, urn recurso; seja a preocupac;ao em identificar-se 

com uma identidade coletiva resulte no fanatismo ou num sectarismo belicoso; seja enfim, em 

processos de fusao de sentido, em que a dupla impossibilidade de funcionar como consumidor 
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e como produtor de sua propria existencia, termine por resolver-se atraves da invenc;ao de urn 

sentido imagimirio violento. 

0 individualismo exerce seus efeitos nao somente sobre as significayees, mas tambem 

sobre as formas de que pode revestir-se a violencia contemporanea, como por exemplo, 

quando se constata que as gangues de jovens ou seus agrupamentos ocasionais, trazem a 

marca de um individualismo que torna dificil a negociac;ao com vistas a por fim a violencia. 

Talvez fosse mais indicado partir de baixo, do individualismo ou das transformay()es 

que afetam as relat;oes sociais, contrariamente a tradic;ao intelectual da ciencia politica, e ir 

levando a analise ate o nivel intemacional, atraves de suas formas reais que se alimentam do 

trabalho dos atores e das sociedades. 

11.3 DESARTICULA<;AO 

A crise remete ao Estado-nac;ao enfraquecido em seu papel de quadro ou espac;o 

principal, territorial, politico, administrative e intelect-...1al da vida coletiva. Ha urn hiato entre a 

escala dos problemas, planetarios, colocados pela economia e pela ecologia, e os instmmentos 

institucionais, essencialmente estatais , de que dispoe para trata-los. 

A desarticulac;ao e ainda mais espetacular nos casos em que a sociedade, Estado e 

cultura formavam urn conjunto relativamente integrado, no seio daquilo que e possivel 

designar -se atraves do termo sociedades nacionais, nas quais as relac;oes sociais proprias 

tipicas da era industrial asseguravam igualdade individual, solidariedade coletiva e identidade 

nacional, formando urn sistema bastante coerente, que hoje se desestmtura sob o efeito do 

neoliberalismo e da mundializa<;ao. 

A violencia, desse ponto de vista, pode resultar do esforc;o de certos atores para 

mantem de maneira cada vez mais artificial ou voluntaria aquila que se desfaz; ela se exprime 

atraves de agressoes contra os que sao acusados ou suspeitos de encarnar e de preparar a 

desintegra9ao sociopolitica da sociedade nacional, e de ser o vetor da heterogeneidade cultura 

que a ameaya. Ela visa, entao, prioritariamente, os excluidos e mais amplamente, os grupos 

humanos que podem ser mais facilmente racializados. 
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11.4 lJM MUNDO SEM REFERENCIAS- UM NOVO P ARADIGMA DA VIOLENCIA. 

Para pensar as formas e a importancia da violencia, ha que se dispor de referencias 

que permitam distinguir, no espa¥0, zonas relativamente homogeneas, aparecendo entao tres 

respostas principais, que eventualmente combinadas, podem tentar trazer a resposta concretas 

ao fenomeno: politica, economica e culturais. 

Nos anos da Guerra Fria, a violencia podia ser aprendida a partir de um recorte 

geopolitico levando em conta a bipolaridade do mundo. Ela possuia tanto menos chances 

senao de surgir, pelo menos de entender-se e revestir-se de uma fei9ao politica na medida em 

que ela comportava o risco de comprometer os equilibrios fundamentais entre Leste e Oeste. 

Uma outra distin9ao, economica, opoe o Norte, rico e pouco suscetivel de ser afetado 

por graves violencias, e o Sul, excluido das malhas e dos fluxos principais da mundializa~ao, 

e propicio as piores violencias civis, etnicas ou outras. Mas a exclusao causa estragos tao 

profundos no proprio seio das sociedades mais avan¥adas, e as diferen9as intemas nos paises 

do Sui sao tao consideraveis, que e dificil pensar a violencia a partir desta clivagem. 

Por fim, uma terceira clivagem, cultura4 foi recentemente proposta para distinguir 

civilizayoes, com a ideia que a violencia se desenvolveria no mundo contemporaneo, entre as 

grandes civiliza9oes onde elas se entrechocam e quanta custa subestimar as tensoes e as 

diferen¥as culturais produzidas e reproduzidas no proprio seio de cada civilizac;ao. 

Para pensar de maneira diferenciada o surgimento e o desenvolvimento da violencia 

no espac;o, nao ha mais principia geopolitico solido, as distinyoes economicas sao 

insuficientes e a tese do choque das civiliza9oes revela-se impropria. Num mundo ao mesmo 

tempo fragmentado e globalizado, as probabilidades de graves violencias localizadas sao 

grandes em toda parte, e ao mesmo tempo os problemas, mesmo os mais limitados, tern bern 

mais chances do que no passado, de serem deslocados, exportados, prolongados fora de seu 

espa9o inicial ou natural. 

0 que permite precisar a ideia de urn novo paradigma da violencia: e esta efetivamente 

abordada, doravante, com conceitos que nao podem mais ser os do mundo bipolar , nem os de 

um mundo onde a economia permitia pensar diretamente as relavoes intemacionais em termos 

de dominavao e de explora~ao, ou da modemiza9ao mais ou menos avan9ada. 
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Ela deve ser aprendida atraves de uma de suas novidades radicais: o fato de ser ao 

mesmo tempo globalizada, posto que relativa a fenomenos planetarios, e localizada; geral e 

molecular: ela propria mundializada, ftagmentada ou eclodida. 

Ela nao e forvosamente diferente segundo se considere o centro ou a periferia e esse 

carater singular da vioH~ncia contemporanea nos obriga a refletir ainda mais, indo de urn 

extremo, socioeconomico, a outro, centrado na pessoa. 

A violencia nos interroga, nao porque, ma1s do que em outros momentos, 

caminhariamos para o caos generalizado, ou porque estariamos mergulhados na incerteza 

crescente do p6s-Guerra Fria. Mas porque devemos aprender a concebe-la de outra forma, 

com a mais viva consciencia de uma nova situa~ao hist6rica e politica. 

Devemos desconfiar das afirmayoes excessivamente apressadas que querem ver 

apenas o neo, ou, o retorno, ali onde os fenomenos considerados, ou sao realmente tao novos 

que requerem uma renovayao total de nossas categorias, ou sao mais antigos e mais 

complexes do que sugerem esses termos, aos quais logo faltam nuanyas. 

Assim, como devemos resistir a ideia de evoluy()es lineares ou de consequencias 

unidimensionais deste ou daquele fenomeno - a mundializat;ao da economia- que nao produz 

efeitos uniformes, mas sim acentua de maneira ambivalente algumas tendencias como as que, 

simultaneamente, asseguram a internacionalizayao do consumo de massa ou de produtos 

televisuais, e a fragmentayao cultural. 
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12 ASPECTOS SOCIOLOGICOS DA VIOLENCIA 

12.1 CONCEITO DE ETICA 

:E a parte da :filosofia que se dedica a analise dos proprios valores e das condutas 

humanas, indagando sabre seu sentido, sua origem, seus fundamentos e finalidades, 

Sob essa perspectiva geral, a etica procura definir, antes de mais nada, a figura do 

agente etico e de suas av5es e o conjunto de nov5es ( ou valores) que balizam o campo de uma 

avao que se considere etica. 

As caracteristicas comportamentais do ser humano defluem da composiyao complexa 

dos elementos que constituem a sua natureza natural ( corpo ), com aqueles de sua natureza 

artificial (espirito). Poder-se-ia dizer que o mundo da natureza eo mundo do ser, enquanto 

que o mundo da artificialidade e da cultura e o mundo do dever -ser. 

12.2 CONCEITO DE VIOLENCIA. 

A violencia significa: 

12.2.1 Desnaturar: tudo o que age usando a forva para ir contra a natureza de algum 

ser; 

12.2.2 Coavao: todo ato de for~;a contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de 

alguem; 

12.2.3 Violavao: todo ato de violavao da natureza de alguem ou de alguma coisa 

valorizada positivamente por uma sociedade; 

12.2.4 Transgressao: todo ato de transgressao contra o que alguem ou uma sociedade 

define como justo e como urn direito; 

Conseqiientemente, temese que a violencia e urn ato de brutalidade, sevicia e abuso 

fisico e/ou psiquico contra alguem e caracteriza rel~oes intersubjetivas e sociais definidas 

pela opressao e intimidavao, pelo medo e o terror, tratando seres livres e racionais como 

coisas inertes e passivas. 

12.3 ESTRATEGIAS PARA OCUL TAR A VIOLENCIA. 
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A violencia real e ocultada por varios dispositivos, a seguir: 

12.3.1 Urn dispositivo juridico, que localiza a violencia apenas no crime contra a 

propriedade e contra a vida; 

12.3.2 Urn dispositivo sociol6gico, que oonsidera a violencia urn momento de anomia 

social, isto e, como urn momento no qual grupos sociais atrasados ou arcaicos entram em 

contato com grupos sociais modemos, e, desadaptados, tomam-se violentos; 

12.3.3 Urn dispositivo de exclusao, isto e, a distinyaO entre urn nos brasileiros nao

violentos e urn eles violentos, eles sendo todos aqueles que, atrasados e deserdados, 

empregam a forc;a contra a propriedade e a vida de n6s brasileiros nao-violentos; 

12.3.4 Um dispositive de distinvio entre o essencial e o acidental: por essencia, a 

sociedade brasileira nao seria violenta e, portanto, a violencia e apenas urn acidente na 

superficie social sem tocar em seu fundo essencialmente nao violento. 

A inversao real faz que os meios de comunicayao se refiram a violencia como algo 

passageiro ou acidental. Desta forma a sociedade brasileira nao e percebida como 

estruturalmente violenta e por isso a violencia aparece como urn fato meramente esporitdico 

supenivel. 

12.4 SIGNIFICADOS E IMPLICA<;OES DA ETICA COMO IDEOLOGIA. 

Significa que em vez de a a9ao reunir os seres humanos em tomo de ideias e praticas 

positivas de liberdade e felicidade, ela os reline pelo consenso sobre o mal e essa ideologia se 

apresenta duplamente perversa, senao vejamos: 

12.4.1 Procura fixar-se numa imagem do presente como se este nao s6 fosse etemo, 

mas, sobretudo como se fosse destino; como que existisse por si s6 e nao como se fosse 

efeito das a9oes humanas; 

12.4.2 Procura mostrar que qualquer ideia positiva do bern, da felicidade e da 

liberdade, da justic;a e da emancipac;ao humana e o mat 

A Etica como ideologia, implica ainda em ser perversa, porque, toma o presente como 

fatalidade e anula a marca essencial do sujeito etico e da a9ao etica. A liberdade como 

atividade que transcende o presente pela possibilidade do futuro como abertura do tempo 

humano. 
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13 CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR 

A constatayao de que as taxas anuais de homicidios no Brasil alcanvaram urn padrio 

de estabilidade nos ultimos anos, ap6s decadas de crescimento continuo, e urn indicador 

importante da eficacia das a9oes da SENASP, em conjunto com as Institui¢es Policiais 

Estaduais. 

Sob pena de simplificayao nao se pode deixar de reconhecer que a implantac;ao do 

Sistema Unico de Segura.'19a Publica e o investimento consistente e capaz de mudar a 

situat;ao da seguranc;a publica da Uniao, dos Estados e dos Municipios, alem das organizayoes 

de diferentes areas que ultrapassam a seguranya publica. 

Assistimos atualmente no Brasil uma ampliac;ao dos atores responsaveis por 

desenvolver ayoes que tenham impacto sobre a seguran~a publica, tais como areas de saude, 

politica, educayao, trabalho, etc. 

A ayao efetiva da SENASP na divulgac;ao nos ultimos anos sabre a importancia do 

processo de ampliayao da responsabilizac;ao como principio estrutural na efetivac;ao do SUSP 

e que proporcionou 0 avanyO nas ayoes dentro da area de seguranc;a publica. 

Desde a criac;ao da Republica, a hist6ria do sistema policial brasileiro, vern sendo 

marcada pela oscilac;ao entre a autonomia estadual e controle federal das policias, 

destacando-se os periodos autoritarios. Em tais circunstancias nao se podia falar em 

cooperac;ao, mas sim em submissao das policias estaduais as diretrizes dos govemos federais. 

Nos periodos republicanos, os Estados gozaram de grande autonomia para organizar 

suas policias, porem, foram raros os casos de cooperayao intragovemamental. Na area de 

seguranc;a publica, concluindo-se que tanto em urn periodo quanto em outro, nao ocorreram 

iniciativas concretas de implantac;ao de uma politica nacional de seguranya publica. 

Com a consolidayao da Secretaria Nacional de Seguranya Publica - SENASP - a partir 

de 2003, foi inaugurada uma nova fase na hist6ria da seguranc;a publica brasileira, em que 

ocorreram efetivamente ayoes de planejamento e coordenayao na execuyao da politica 

nacional de seguranya publica, indo muito alem do repasse de verbas publicas. 

Mais do que urn simples 6rgao de repasse de recursos, a SENASP se institucionalizou 

como agente central promotor da reforma das policias no Brasil, dando direcionamento a esse 
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processo, fundamentado em principios de gestio federalista, respeitando as diferenvas 

existentes e promovendo a integrayao entre as Unidades da Federavao. 

Atuando em urn contexto de consolida<;ao do sistema democnitico brasileiro, a 

SENASP nao possui apenas a fun<;ao de executar avoes direcionadas para melhoria da 

situayao de segurant;:a pitblica no Brasil, mas tambem por promover a estabilidade 

democratica em seu campo de atuavao. 

Nesse contexto, a SENASP pode ser vista como urn 6rgao que executa a articulayio e 

a mediavao das relavoes estabelecidas entre diferentes grupos sociais que incorporam 

especificidades quanto it identificavio de problemas e soluvoes sobre a area de seguran<;a 

publica no Pais. 

Por essa razao, optou se por uma gestao pautada na a9ao tecnica e operacional 

distanciando-se e protegendo-se dos interesses politicos imediatistas que privilegiam uma 

visao parcial da questao. 

A SENASP iniciou urn novo estilo de a<;ao organizada de acordo com os processos 

basicos de urn sistema de gestao: diagn6stico, planejamento, execuvao e monitoramento. 

Foram desenvolvidas varias formas de avalia<;ao e monitoramento das a<;oes e urn 

aprofundamento da capacitavao dos profissionais, nos temas relacionados a gestao de 

processes e resultados. 

Pode-se destacar, entre outras, a cria<;ao de urn novo sistema de distribui<;ao de 

recursos do Fundo Nacional de Seguran9a Pt'tblica, pautado em indicadores estatisticos da 

necessidade concreta dos Estados e Municipios; a modernizaQao dos indices de avaliaQao de 

desempenho da SENASP baseados na mensura9ao da implantaQio do SUSP - e nao na 

ingenua e politica avalia<;ao de queda das taxas de ocorrencias registradas pelas policias- e 

tambem uma mudan9a de foco das a9oes desenvolvidas para OS ~.1unicipios de porte medio, 

que se evidenciaram atualmente como os mais violentos do Pais. 

A preocupa«;ao com a execm;ao operacional das a9oes nao representou, no entanto, urn 

abandono do papel politico da SENASP, pois a perspectiva da integrayao como urn dos 

pilares da consolidavao do SUSP fez com que a mesma se empenhasse duramente para a 

articulavao de todos os 6rgaos de seguran9a publica no Brasil em diversas frentes de trabalho. 

Destacam-se, nesse contexto, a criayao dos Gabinetes de Gestao Integrada em 27 

unidades da Federa~ao; a implanta~ao da For<;a Nacional de Seguranc;a PUblica; a criac;ao do 

Sistema Nacional de Estatisticas de Seguran~a PUblicae Justi9a Criminal; a estruturaQao do 
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Sistema Nacional de Inteligencia, a implantac;ao nacional da Matriz Curricular do Ensino 

Policial, a criavao da Rede Nacional de Ensino a Distancia em Seguranc;a Publica. 

Ainda, a padronizayao das ayoes e procedimentos dos Corpos de Bombeiros de todo o 

Pais, a elaborayao da Politica Nacional de Modemizayao das Policias Civis, a criac;ao do 

Observat6rio Democnl.tico de Pniticas de Prevenvio a Violencia e Criminalidade e a politica 

de incentivo da criac;ao dos Cons6rcios Metropolitanos de Prevenc;ao a Violencia e 

Criminalidade. 

Mais do que a integrac;ao e articulayao, essas ac;oes tmctaram um processo de 

padronizac;ao de tecnicas e procedimentos jamais visto no pais e que constitui o alicerce para 

se efetuar uma interac;ao consistente de diferentes organizac;oes de seguranc;a publica. 

A partir da criac;ao de uma coordenayao que fiscaliza a execuc;ao dos convenios, bern 

como do desenvolvimento de uma cultura organizacional que prioriza o monitoramento, a 

SEN ASP verificou que, em muitas situac;oes, existia uma dificuldade enorme para os Estados 

efetuarem e execuc;ao dos convenios. 

0 resultado disso e que muitos deles eram encerrados sem a execuc;ao completa das 

atividades com a conseqiiente devoluc;ao dos recursos disponibilizados. A reflexao, em alguns 

casos, levou a crer que mais importante que a quantidade de recursos repassados era o 

acompanhamento e assessoria na execuc;ao dos convenios. 

Promover uma reforma das policias nao e uma ac;ao tao simples de ser executada, pois 

nao envolve apenas ac;oes de modernizac;ao tecnol6gica, treinamento, capacitac;ao de policiais 

eo reaparelhamento das organizac;oes de seguranc;a publica. Essa reforma pressupoe uma 

mudanc;a na cultura das Policias em todo o Brasil, sendo urn processo lento, gradual, 

complexo e permanente. 
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14 CRIME E VIOLENCIA NO BRASIL CONTEMPOAANEO 

As rela~oes entre a pobreza, miseria e pauperizayao com certos tipos de criminalidade 

e antiga no imagimirio social, mas adquire status moderno com as tentl'ltivas cientificas dos 

socialistas do final do seculo de demonstrar sua efetividade causal. 

A popularizac;ao modema da idtHa coube a literatura, em particular dos folhetins e do 

romance ate chegar, nos dias de hoje, a tomar~se urn Iugar comum, uma explicavao e ate urn 

etecetera. 

A explica~ao, no entanto, sempre se beneficiou da maleabilidade das categorias 

relacionadas, pobreza e crime, pro exemplo, que adquirem matizes mais ou menos 

abrangentes e definic;oes particulares, de modo a englobar outras variaveis causais entre uma e 

outra das categorias. 

As abordagens socio16gicas classicas alertaram para as dificuldades da correla~ao, mas 

nao a negaram, procurando ou inclui~la numa formulac;ao sistemica mais abrangente ou 

relativiza-la, alargando o crime para outras categorias, como os de colarinhos brancos ou 

restringindo a categoria a comportamentos divergentes conjunturalmente criminalizados. 

14.1 A CONJUNTURA TEMATICA NO BRASIL 

Durante toda a decada de 70, o aumento da violencia urbana e o crescimento do crime 

organizado ganham plena visibilidade na midia, bern como na percepc;ao social das 

populac;oes urbanas, medidas pelas pesquisas de opiniao. 

A esmagadora maioria dos trabalhos produzidos a partir desta decada, sobre a questao 

da violencia urbana e da criminalidade, apontam suas baterias para a associac;ao, dominante 

do imaginario da classe media urbana brasileira, asstm como no complexo 

policia/justic;a/penitenciaria, entre pobreza e criminalidade. 

Curiosamente, essa associa~ao, que vern do seculo passado, mas que nao era 

dominante, torna-se e:xplicac;ao hegemonica com a gradativa substituic;ao das explicac;oes de 

patologia medica pelas de patologia social, no inicio do seculo. 

Ha tres tipos de criticas principais relacionadas a violencia e a criminalidade 

contemporanea, a saber: primeiro, a estrutural que colocaria a pobreza como uma mediac;ao 



77 

entre as causas da pobreza e o crime; a segunda, relativista que procura mostrar que a 

criminalidade se espalha igualmente por todas as classes; a terceira, de base estatistica que 

procura demonstrar o caniter espurio da correlaQao entre crime e pobreza, pelo cruzamento de 

dados e a critica de sua produviio. 

14.2 IMAGINARJ:O SOCIAL 

A critica da associayao entre crime e pobreza, que da o tom da intervenc;ao sociol6gica 

na tematica da violencia urbana, tern suas razoes de estrategia cognitiva. 

Em primeiro lugar, porque a pobreza ganha tal permanencia e abrangencia em nossa 

hist6ria que nao serve para explicar qualquer coisa. 

Em segundo lugar, porque as no9fies de pobre e pobreza, alem dos inevitaveis 

estere6tipos que carregam, tomam~se muito mais maleaveis numa sociedade como a nossa, 

marcada por uma das maiores concentrayoes de renda do mundo, se nao a maior de urn pais 

industrializado. 

Em terceiro Iugar, porque sua maleabilidade da noQao de pobre, no Brasil, criou uma 

cultura da pobreza muito diversa daquela que atravessa completamente qualquer fronteira 

fisica, geopolitica ou comunitaria, para instalar-se num espa9o social suficientemente 

abrangente para abarcar quase toda a na9ao. 

Todos os fantasmas que tern as marcas da pobreza e as maos criminosas parecem 

possuir urn tra9o em comum, a revolta, podendo ser esta a levar ao crime e nao exatamente 

a pobreza. Uma revolta semelhante aquela que o crime produz na sociedade. 

Os principais argumentos criticos a associa9ao entre crime e pobreza foram 

levantados tanto como estere6tipos ou como correlayao estatistica, quanto como a adequac;ao 

causal de sentido, ela e efetivamente espuria e perversa. 

A critica rigorosa atinge mais os estere6tipos do que os fantasmas. E sao os fantasmas 

a nossa matriz de hip6teses mais promissora, porque sao constituidos pelas utopias (sociais e 

pessoais) que, entre outras coisas, transforma os crimes em problemas. 
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14.3 0 PROBLEMA DAS CAUSAS 

A hip6tese causal mais comum parte de uma expectativa de comportamento racional 

de tipo utilitarista, segundo a qual a priva~ao relativa de determinados hens, decorrentes de 

problemas de desorganizac;ao do sistema social agiria como motivavao suficiente para que 

individuos se adaptassem de forma inovadora na busca desses bens, com urn comportamento 

desviante, com persegui<;ao e punic;ao legalmente institliidas. 

0 exemplo da rela~ao pobreza urbana-crime seria urn caso particular desse argumento 

e no caso brasileiro, ele poderia ate ser considerado, de forma mais socializada como uma 

estrategia de sobrevivencia das camadas mais pobres da populac;ao. 

0 argumento quanto a rela~ao pobreza-crime recebeu ataques de varias dirt~yl}es e 

neste caso, embora continue dominante na midia e na opiniao publica, e execrado e nao passa 

de urn estere6tipo lanc;ado aos favelados e aos pobres, mas trabalhadores. 

Contra a violencia e a criminalidade e que se aplica a maior rea~ao moral e social, a 

maior visibilidade, o maior interesse da midia e dos politicos, por ser em geral as que se 

desenvolvem por meios violentos. 

0 crime e qualquer curso de a~ao que por ser social e institucionalmente acusado de 

crime, se desenvolvera sob dupla articula~ao: a de poder levar em contas seus riscos e a de 

possuir motivos para, conhecendo-se ou nao, prosseguir assim mesmo, pelos meios que lhe 

parec;am mais adequados ou, na ausencia de muita escolha, pelos meios que possa dispor. 

A sele~ao de meios e dos cursos de a~ao possiveis esta, em geral determinado 

tipicamente pela articulac;ao de operadores oferecidos pelo contexte social do agente que 

opera diretamente a a~ao, e depende, em grande medida, de uma avalia~ao de riscos e 

alternativas determinadas especificamente por sua posi~ao relativa na estratifica~ao social. 

0 crime pode ocorrer em qualquer classe, extrato ou frac;ao estamental, mas existem 

diferenciais hist6ricos de designac;ao e perseguic;ao de certas at;oes como criminais, como 

tambem da orientat;ao dos aparelhos que cuidam de sua det~ao e resposta punitiva, que 

podem ser determinados, numa medida significativa, em correla~ao com as posit;oes de 

classe, estrato ou fra~oes estamentais. 

0 fato de que, historicamente e ate hoje, as penitenciarias e cadeias brasileiras tenham 

uma populat;ao ca.rceraria quase que totalmente constituida de pobres nao significa que a 
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maioria dos criminosos brasileiros sejam pobres e que a pobreza e a principal causa da 

criminalidade em geral. 

Tambem nao significa que a maioria dos incriminados nao seja de pobres; que a 

priva~ao relativa nao seja uma causa importante de criminalidade; que a relavao pobreza

crime seja apenas urn estere6tipo social e que a reproduvao desse estere6tipo seja a principal 

causa de associa~ao pobreza-crime. 

Pode significar, porem que os crimes selecionados sao tambem os que provocam 

maior rea~ao moral e socia~ como os chamados crimes violentos; que os aparelhos de 

resposta ao crime selecionam certos tipos de avao e de agente, do que outros; que os agentes 

pobres que operam diretamente a ayao criminosa, por limita~ao social na escala de sele~ao de 

meios e de preferencias criminais, tendem a estar mais sujeitos ao emprego da violencia como 

meio criminal. 

Todo crime e, sociologicamente, politico, pois o que define uma ayao como criminal e 
um conjunto de dispositivos eminentemente politicos: pacto, constitui~ao, c6digo penal, 

c6digo de processo penal, aparato policial, administra~ao publica da seguranva, poder 

judiciario, penitenciarias. Todo prisioneiro e urn prisioneiro politico. Mas sua a~ao, 

criminalizada, nao e necessariamente uma ayao politica, apenas produz efeitos politicos. 

Os agentes criminais selecionam os meios criminais levando em conta basicamente a 

sua adequayao aos fins, oportunidade de acesso aos meios e os riscos e alternativas nao 

criminais. Quanto mais baixa for a posiyao social do agente criminal na estrutura de classes, 

mais restrita sera a escala de opyoes na conexao entre fins, acesso aos meios e riscos e maior 

sera a probabilidade que lhe restem riscos maiores, meios mais violentos e fins limitados por 

recursos em circulo vicioso. 

A reproduvao de pniticas criminais numa situayao de pobreza ou marginalidade social 

urbana e urn fenomeno criminal especifico, com causas complexas, que embora nao exclua 

outras conexoes causais, tende a se desenvolver ou a proliferar sempre que nao seja operado 

com eficiencia qualquer das formas de poder hegemonico. 

0 desafio sociol6gico de qualquer analise de causalidade da criminalidade urbana no 

Brasil provem da constata~ao de que a maioria dos agentes provem de camadas pobres, mas 

que, ao mesmo tempo, a esmagadora maioria dos pobres nao opta pela carreira criminal. 

0 fantasma da associa~ao pobreza-crime e urn fantasma especificamente rea~ 

hegemonico, constituido positivamente pela fantasia de que todos os conflitos podem ser 
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resolvidos por urn operador monop61ico, o Estado, que representa racional e legalmente o 

conJunto de principios, orientayoes e decisoes pactuadas por seus membros. 

Ao mesmo tempo e constituido negativamente pelo medo de que efetivamente 

excluidos do pacto possam alimentar modos nao aceitos de operar o poder nos que estao 

revoltados com os resultados imediatos do pacto, ou com os que lhe sao indiferentes. 

Urn dos equivocos que a midia procura divulgar no imaginario social e que a pobreza 

e a causa da criminalidade, do aumento da violencia urbana ou que ha uma rela¥ao causal 

direta entre indicadores de pobreza e criminalidade. 

Os argumentos criticos principais dao conta de que se a pobreza causasse o crime, a 

maioria dos pobres seria criminosa; a maioria esmagadora dos presos e de pobres, negros e 

desocupados, porque a policia segue um roteiro tipico que ja associa de antemao a pobreza e 

a marginalidade com a criminalidade; os proprios pobres declaram nas pesquisas que nao se 

identificam com nenhuma carreira criminal, pois sao trabalhadores honestos. 

A critica e certeira quando pretende mostrar os preconceitos e roteiros tipicos de urn 

sistema policial e judicial hip6crita, que s6 prende pobre e deixa de fora a criminalidade da 

classe media e da classe dominante. 

Mesmo nao sendo privilegio de classes, as praticas crirninais, efetivamente existem e 

estao associadas as condi~oes de vida, a sociabilidade e a habita~ao de segmentos 

marginalizados nas grandes metropoles brasileiras, que a representa~ao social privilegia 

como objeto principal do medo da violencia. 

0 fato do bandido das areas urbanas pobres, favelas, moradias e conjuntos 

habitacionais das areas de perifericas, ser visto.como her6i e justiceiro, tipo Ronbin Hood, que 

rouba dos ricos para dar aos pobres, caracteriza uma forma de distribui~ao for~ada de renda 

nacional que estaria concentrada nas maos de poucos. 

Esta imagem e associada, principalmente, aos valentoes justiceiros, aos bicheiros, 

donos de bocas de fumo e outros tipos de malandros e que seria a criminalidade urbana mais 

convencional, mais antiga e que provoca menor rea~ao moral na sociedade. Esta imagem, 

porem, 6 anterior ao crime organizado, baseado no narcotrafico internacional e roubos de 

cargas valiosas nas estradas em substituic;ao aos roubos a banco, farmacias e postos de 

gasolina. 



81 

Tambem nao se pode associar a criminalidade e violencia urbana aos descendentes 

diretos dos quilombos, dos capoeiras, das estrategias de resistencia dos negros e mulatos nos 

morros e favelas das grandes metr6poles brasileiras. 

0 pensamento e difuso e nao ha continuidade hist6rica entre comportamentos sociais 

criminalizados antes e depois da entrada do trafico e do crime organizado nos morros, favelas 

e conjuntos pobres das cidades, o que pode ser simbolizado pelo desaparecimento do 

malandro simpatico como personagem criminal. 

A sociedade procura ver tambem o migrante rural tradicional, inadaptado as grandes 

cidades, lanvado a miseria e isolado dos vinculos comunitarios, em geral ocupando funvoes 

desqualificadas em areas como a constru~ao civil, como mais urn dos personagens da 

violencia urbana. 

Outro fato apontado como decisivo no aumento da violencia e criminalidade urbana e 

a luta de classes, quando nos periodos de crise economica aumentam as taxas de desemprego 

e os contingentes marginalizados do mercado formaL 

Ha que se fazer dissociavao entre esses fatores, pois a luta de classe nao precisa 

comparecer nem nos indices oficiais de estatfstica e nem nas representavoes imediatas dos 

agentes sociais. Nao existe o fato de o crime ter se organizado contra o capital. 

Parece que a chave deste misterio seria o marxismo, ainda que despedavado e aviltado 

pela atual onda neoliberal, mas horroroso, de correlavoes primarias, com conceitos pouco 

dialeticos, como pobreza para ameavar com o fantasma de uma rebeliao criminal das massas. 

0 tema apesar de bem mais explorado no Pais desde o inicio dos anos 80, continua 

sendo ainda muito dependente das conclusoes das poucas pesquisas, da reorganizavao do 

sistema de estatistica criminal e das demais contabilidades sociais oficiais. 

As pesquisas realizadas, no entanto, apontam a enfase aos tipos de infravao de menor 

poder ofensivo, segundo as areas de infra~ao, reforvando a ideia do roteiro tipico aplicado 

pela policia nos mecanismos de persegui~tao, expondo na midia as infravoes cuja 

operacionalidade produzia maior visibilidade social e rea~ao moral. 

Ocorre quando a policia escolhe um bandido pobre para carregar os crimes que ela nao 

investigou, nem elucidou, ou quando a imprensa sensacionalista o escolhe para carregar a 

gloria negativa do inimigo publico, com alcunha fmjada na redavao, construindo assim o 

tipico personagem criminal. 
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Urn questionamento prudente seria qual a noc;ao de limites, de regras e de lei, pois o 

discurso tende a captar apenas o si mesmo, idealmente normalizado de carla brasileiro, e nao o 

que efetivamente se passa nas diferentes classes. No imaginil.rio, a ruptura entre as pequenas 

incivilidades e desvios que todos fazem e ninguem pune e 0 que e viol§ncia, crime, e marcada 

por extraordim\ria sinalizayaO em direyaO a maioria pobre. 
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15 0 CONVENIO 110/03 

A Uniao por intermedio do Ministerio da Justi9a, por meio da Secretaria Nacional de 

Seguranc;a Publica, como Concedente, representado no ato pelo Ministro de Estado da Justi~a 

Marcio Thomas Bastos e o Estado do Parana, por intermedio da Secretaria de Seguranc;a 

P{tblica, denominado Convenente, representado no ato pelo Governador Roberto Requiao de 

Mello e Silva, celebraram o Convenio que trazia como Objeto, dentre outros, cursos de 

treinamento, qualificac;ao e aperfeic;oamento das Policias Militar e Civil. 

Os participes do Convenio se comprometeram cada qual na sua esfera de 

competencias e atribuic;oes, implantar: 

15.1 AS DIRETRIZES DO PLANO NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA. 

Especialmente no que concerne aos programas de Reforma das Instituic;oes Policiais e 

de Reduc;ao da Violencia, consubstanciado nas seguintes ac;oes: 

15 .1.1 Valorizavao e formac;ao profissional. 

15.1.2 Gestao do conhecimento. 

15 .1. 3 Reorganizac;ao institucional. 

15. 1. 4 Estruturac;ao e modernizac;ao da pericia. 

15.1.5 Prevenc;ao. 

15 .1. 6 Controle extemo e participac;ao social. 

I 5 .1. 7 Gerenciamento de crises e conflitos. 

15 .1. 8 Reduc;ao da violencia domestica e de genero. 

I5. I.9 Acesso igualitario aos servic;os de seguranc;a publica. 

15 .1. 10 Administrac;ao legal do uso da forc;a policial. 

I 5. 1.1 I Protec;ao e apoio a vitimas e testemunhas; e 

15.1.12 Repressao qualificac;ao. 
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15.2 0 PLANO EST ADUAL DE SEGURAN<;A PUBLICA 

0 respective plano sera considerado parte integrante deste Convenio, independente de 

transcrivao. 

Dentre as obrigat;oes propostas para execuyao do Convenio em tela, duas se 

sobressaem por serem itens de extrema importancia na execuvao de qualquer projeto na 

administraQao publica, sendo elas: da parte do Concedente, a promoQao do repasse do recurso 

financeiro de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho e o 

disposto em clausula. Da parte do Convenente a promo~ao do recurso financeiro, referente a 
sua contrapartida, conforme o disposto no Convenio. 

Neste Convenio 110/03 a Clausula Quinta- trata da protevao dos Direitos. 

0 Convenente deveni assegurar a garantia de direitos especialmente no que conceme 
a aboli~o de toda pr.itica de tortura, 0 respeito e a promo~ao dos direitos da mulher e a 
aboli~ao de toda forma de discrimina~o por ra:Wes de deficiencia fisica, etnia, religiao e 
orienta~ao sexual, respeitando as orienta~oes e diretrizes da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, da Secretaria Especial de Politicas para Mulheres e da Secretaria Especial da 
lgualdade Racial. 

(Clc'tusula Quinta- Convenio 110/03). 

Na Climsula Sexta - Dos Recursos Orvamentarios e Financeiros - consta urn dos itens 

de maior importancia e que realmente garantiram a execuvao e o cumprimento do Objeto, que 

sao os recursos no valor de R$ 8.774,801, 00, os quais foram implementados de acordo como 

Plano de AplicaQao aprovado pela SENASP, da seguinte forma: R$ 6.844.686,00 por conta do 

Concedente e R$ 1. 93 0, 115,00 por conta do Convenente, e de acordo com clausula seguinte a 

liberavao se da em uma {mica parcela, de acordo como cronograma de desembolso. 

Na chiusula do prazo de vigencia, foi prevista a data de inicio que se da ap6s a 

a.ssinatura pelas autoridades, mediante Termo Aditivo. 

As autoridades do Estado encarregadas da execuyao do Objeto elaboraram o Plano de 

Trabalho e enviaram a SENASP que aprovou ap6s analise, devolvendo-o aos 

estabelecimentos de ensino das duas policias, para efetivaQao. 

Conforme consta no relat6rio final do Curso de Atualizayao de Gestao em Seguran9a 

PUblica - 2005, a Secretaria de Estado da SeguranQa PUblica -SESP~ elaborou o projeto do 

curso em epigrafe, na area de Valorizavao Profissional, em parceria com a Secretaria Nacional 

de Seguran9a Pi1blica -SENASP- com vistas a realiza9ao do evento destinado aos policiais-
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militares (Tenentes-Coroneis, Majores, Capitaes e Tenentes) e policiais civis (Delegados de 

Policia), que atuam na Capital e Interior do Estado. 

Foram consideradas as orientaQ5es emanadas da Matriz Curricular Nacional para a 

formayao dos profissionais do Sistema Unico de Seguranva PUblica - SUSP/ SENASP/MJ ~ 

constituindo-se o projeto em mais uma iniciativa de tamar concreta a meta de AQ5es 

Integradas em SeguranQa Publica atraves do planejamento e da execuQao em conjunto da 

Escola Superior de Policia Civil e Academia Policial Militar do Guatupe. 

Ao aderir ao Sistema Unicode SeguranQa Publica (SUSP), o Estado Parana assumiu 

responsabilidades tecnicas e politicas que propiciassem a implementaQao de mudanvas na 

policia paranaense, voltadas as necessidades de formaQao de uma rede orginica institucional 

com sustentaQao em uma aQao policial contemporanea, no sentido de se implementar uma 

nova filosofia de gestao interativa de SeguranQa Publica. 

0 projeto tinha os seguintes objetivos: 

15 .2.1 Investir na competencia policial; 

15.2.2 Desencadear aQoes conjuntas entre individuos que compoem as Policias Militar 

e Civil; 

1523 Direcionar esforQos na transformaQao das formas de atuaQao da organiza~o 

policial; 

15 .2.4 Sensibilizar os decisores em face das exigencias da sociedade contemporanea 

sabre o papel da Seguran9a PUblica na construQao da paz. 

15.3. A proposta de composiQao curricular do presente Curso alicerQou-se nos seguintes 

principios da Matriz Curricular Nacional: 

15.3.1 Etica da vida e da cultura da Paz; 

15.3.2 Direitos Humanos e da Cidadania; 

15.3.3 ValorizaQao das diferen9as; 

15.3.4 Processos educativos devem estimular a capacidade reflexiva e a autonomia dos 

sujeitos; 



15.3.5 Saber cientifico aprirnorando as pniticas policiais; 

15.3.6 Considerayao ao saber previo; 

15.3.7 Integra~ao entre as Institui9oes ESPC/PR e APMG/PMPR 

15.3 .8 Interdisciplinaridade e transversalidade; 

15.3.9 Capilaridade; 

15.3.10 Universalidade e especificidade rnetodol6gicas. 
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Para atender ao proposto no Objeto do Convenio 110/03 foi elaborado pela Academia 

Policial Militar do Guatupe o Plano de Curso n°. 007/2005 ~ Gestao ern Seguran~a Publica 

para Oficiais, Delegados e Supervisores da Guarda Municipal de Curitiba num total de 25 

tunnas de 30 alunos, sendo 13 na APMG e 12 na ESPC. Tambem foi elaborado o Plano de 

Curso n°. 008/2005- Tecnicas Policiais Interativas, para os Pra9as PM, Escrivaes, Detetives e 

Papiloscopistas da Policia Civil, totalizando 25 turmas de 30 alunos, sendo 13 na APMG e 12 

na ESPC. Para irnplernentar o processo foram construidos espa~os pedag6gicos de a~io 

conjunta entre ESPC e a APMG. 

A conscientiza~ao do papel das equipes das duas Institui~oes de ensino resultou na 

necessidade de padroniza~ao de sele~ao de docentes, do conteudo prograrnatico, do material 

didatico utilizado ern sala de aula pelo professor e pelo aluno e dos procedimentos entre a 

coordenayao e rnediayao corn os docentes e alunos. 

Esta avao integrada possibilitou implementar o processo de capacita9ao ern gestio 

com policiais-militares e civis que ocupam cargos de decisao. 0 estimulo e a rnotiva9ao da 

equipe pedag6gica sensibilizada para a elaborayao do planejamento, execuvio e 

racionalizayao dos meios e a visao estrategica dos resultados, permitiu a mudan9a 

paradigmatica, unindo as duas instituiyoes de ensino no alcance do objetivo. 

Na certeza de iniciar uma nova pratica dos principios da filosofia de Gestio de 

Seguran9a PUblica, foi realizado o Convenio 110/03 para 208 policiais civis, 484 policiais 

militares e 16 supervisores da Guarda Municipal de Curitiba, na condi9ao de convidados, 

totalizando 708 alunos, com carga horaria total de 79 horas-aula, sendo 4 7 horas-aula para 

certificavao e 32 horas-aula de atividades cornplernentares. 
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No Curso de Tecnicas Policiais Interativas, a carga honma total foi de 60 horas~aula, 

sendo 40 horas-aula para certifica~ao e 20 horas-aula de atividades complementares. 

0 Conteudo Programatico do Curso de Gestao em SeguranQa "P-ublica constou das 

seguintes disciplinas para area de seguram;a publica: gestao estrategica e sistemica focada em 

resultados; diretrizes programaticas para o Estado, avaliaQao da situa9ao atual, sistema de 

seguran~a publica no Brasil, gestao interativa, construvao do direcionamento estrategico e 

dinamicas de sensibilizavao para o trabalho cooperative. 

0 conteudo Programatico do Curso de Tecnicas Policiais Interativas constou das 

seguintes disciplinas: perspectiva do sistema unido de seguran9a publica, sociedade, poder e 

Estado, grupos focais ( avoes das politicas afirmativas ), desempenho pessoal, direitos 

humanos, abordagem pessoal e em veiculo, uso legal da forQa, preserva9ao de local de crime, 

elaboravao de procedimentos interativos de atendimento a ocorrencias. 

0 corpo docente foi formado com criterios de proporcionalidade e representatividade 

entre os integrantes da Policia Militar do Parana e da Policia Civil, bern como representantes 

das Universidades e de Orga.os PUblicos. 

15.4. DEPOIMENTOS DOS PROFESSORES 

Os professores que atuaram na execuvao do presente Convenio se expressaram da 

seguinte maneira: 

Urn momento de reflexao e integra~ao. Assim se desenvolveu o Curso de Gestio em 
Seguran~a Publica na Escola Superior de Policia Civil. Discutimos as teorias pilares da gestao 
que sustentam a atividade de toda a organiza~ao modema. Uma iniciativa que reflete o 
empenho e dedica~ao de seus realizadores e patrocinadores, que visam urn futuro de 
competencia e sucesso para toda a estrutura de seguran~ publica do Estado do Parana. Ter 
sido parte deste processo, atuando como docente, foi sem duvida, de enorme satisfa~ao. Mais 
do que alunos, :fiz amigos. Ensinei e mais ainda aprendi. (BASTOS, Alexandre, ESPC, 2005) 

A importancia de iniciativas como estas e que dao a certeza que este Pais pode dar 
certo no aspecto da seguran~a publica. Temos que ter em mente que o neg6cio das duas 
Instituivoes e o mesmo, ou seja, seguran~a publica. Todo o nosso servi~o esta direcionado a 
comunidade, em busca da paz, da constru~ao da paz. Cada turma era uma surpresa diferente, 
trabalhos produtivos e com dinamismo e vontade, comprometidos e compromissados com a 
sociedade". (CARNEIRO, Joao de Paula, Capitao- APMG,2005). 
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Os alunos que participaram como aprendizes dos conteudos do Convenio 110/03, 

celebrado entre a SEANSP e SESP, incluindo como executores das a~oes a Academia Policial 

Militar do Guatupe e a Escola Superior de Policia Civil, manifestaram-se sem identificavao, 

vez que os formularios permitiam esta condi~ao, seus testemunhos de aprovayao, conforme 

adiante se ve: 

Trouxeram uma visao diferente de urn assunto comum e nao foram impositivos; 

As palestras apresentaram projetos implementados pelo Govemo e importantes 
esclarecimentos a respeito da SEN ASP. 

A formac;ao de grupos com temas especificos para estudos e debates foi uma ideia excelente, a 
troca de informac;oes e urn instrumento valioso. 

A unificac;ao das policias apresentada por v:irios professores possibilitar:i melhoria da 
Seguran9R Publicae aproxi~ das institui9oes policiais em rela9ao a pop~. 
As disciplinas permitiram uma visao macro do investimento em Seguranc;a PUblica. 

Os professores forma de extrema competencia nas explana96es dos temas abordados. 

A hist6ria da Seguranc;a PUblica deveria fazer parte do curriculo de outros cursos. 

As dinfunicas facilitam o conhecimento entre as Institui¢es. 

(Relat6rio--Curso de Atualizafiio de Gestao em Seguran9a Publica-2005) 

Algumas recomenda9oes foram identificadas na avalia9ao dos alunos, como a seguir 

transcrevemos: 

Incluir dados da realidade do interior do Estado e da pr:itica do dia-a-dia. 

Mais tempo para debate, principalmente para os temas complexos. 

Requer incluir assuntos sobe analise de desempenho. 

Sao temas para debater com autoridades superiores, delegados de 1 a classe e coroneis. 

(Relat6rio-Curso de Atualizac;ao de Gestao Seguranc;a PUblica-2005) 

A composi~ao das turmas permitiu a participayao dos atuais e futuros decisores das 

polfcias paranaenses, que ao trazerem experiencias vividas em anos de carreira permitiram o 

aperfeivoamento do curso. Foram muito criticos, tendo em vista a reflexao provocada pelos 

professores, que permitiram a liberdade de expressao convivendo com posivoes 

conservadoras e avanc;adas. 

Denunciavam relatos dramaticos das condi~oes das cadeias das delegacias, das 

dificuldades do papel do carcereiro, a imagem da policia, os enfrentamentos com a midia e 

movimentos sociais, das ausencias de infra-estrutura em rela~ao a coletes balisticos, armas, 

radios, etc. 
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Verificou-se tambern a preocupac;ao do Estado ern investir ern Seguranc;a Publica, com 

a contratavao de pessoal e aquisivao de recursos materiais. Percebeu-se que os alunos estavam 

em toda integrac;ao e tinham a compreensao da nova ordem social que hoje hit no Pais. 

Buscaram uma amilise criteriosa de tude e apontaram sugestces como aquelas apresentadas 

em trabalhos de grupos frente· aos temas propostas para discussao. 

Os alunos participantes se manifestaram com relac;ao aos pontos que entenderam 

como positivos na realizac;ao do curso, da seguinte forma: 

Foi fundamental a integra~o entre as corpora¢es, pois trabalhamos de forma 
diferente, mas a finalidade e a mesma: a seguranva do cidadao. 

Curso como esse s6 fortalece as instituiv5es, opino que mais cursos que visem a 
integra9ao sejam promovidos. 

0 que houve de mais importante, alem dos conhecimentos, foi a oportunidade de 
integravao das policia. 

A lnstitui~o esta de parabens, foi urn belo Curso com o objetivo primordial que e a 
integra9ao das policias. 

Fui feliz em participar com colegas brilhantes. 

Otima oportunidade para agregar, repensar e renovar conhecimentos. 

A interatividade entre as organizay5es policiais foi o mais valioso, comprovando que 
podemos trabalhar juntos, objetivando o bern comum. 

0 curso superou as expectativas, as dinamicas realizadas deveriam fazer parte de 
outras programa9oes para ampliar a integravao. 

Que os cursos se multipliquem, para que possamos estar em ambiente unico com as 
duas Instituivoes policiais envolvidas no mesmo objetivo. 

Finalmente estamos acordando e nos unindo para urn objetivo comum: atender a 
popula~o. 

Incluir materia relacionada ao tratamento da autoridade e seus subordinados. 

A integra9ao foi a melhor parte; focar nos pr6ximos o tema da motivavao. 

Algumas disciplinas requerem maior tempo par abordar assuntos tao importantes. 

(Relat6rio-Curso de Atualiza~o de Gestao em Seguranva Publica-2005). 

0 Objeto do Convenio 110/03 foi cumprido, em parte, com a realizac;ao do Curso de 

Atualizac;ao em Gestao em Seguranc;a PUblicae Tecnicas Policiais Interativas, tendo como 

anode elaborac;ao 2003, anode execuc;ao 2005 e sua data de conclusao foi adiada para inicio 

de dezembro do ano citado. A execuc;ao atingiu 94,4% das metas estabelecidas e alem dos 

destaques ja mencionados, merece a devida referencia a competencia e o compromisso dos 

profissionais que atuaram em todas as atividades. 
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16 METODOLOGIA 

0 tema em tela foi pesquisado durante a realiza.yio do Curso Superior de Policia, 

Turma I/2006, desenvolvido nos meses de abril a julho do corrente ano, em razao de que o 

treinamento e a capacita~ao profissional e uma forma continuada de ensino tecnico

profissional para o Policial-Militar, em qualquer grau hienirquico de sua carreira. 

Com isso, obtem-se perfis diferenciados das pessoas submetidas ao mesmo processo 

de aprendizagem e mudanya de comportamento, gerando resultados diversos na area 

operacional, acabando por comprometer a operacionalidade da Corporayao. 

A pesquisa de natureza qualitativa teve como publico-alvo, conhecedores em 

profundidade no tocante ao tema desenvolvido, bern como de natureza quantitativa, 

aplicando~se tratamento estatistico aos questiom\rios contendo perguntas fechadas, na forma 

de multipla escolha. 

0 circulo eleito foi localizado no ambito do Comando do Policiamento da Capital e do 

Comando do Policiamento do Interior, onde foram ouvidos 27 Comandantes de Unidades e 

Subunidades Operacionais, acerca da problematizayao apresentada. 

Foi realizada a pesquisa bibliognifica e documental como intuito de se buscar dados 

mats precisos e analisados que venham a enriquecer este trabalho e contribuir para a 

formulayao de uma politica exeqi.iivel de treinamento e capacitayao profissional no ambito da 

Policia Militar do Parana em convenio com a SEN ASP. 
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17 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

17.1 ANALISE DOS RESULTADOS 

TABELA 1 CONHECIMENTO DOS CONTEUDOS DOS PROGRAMAS DE 
TREINAMENTO E CAP ACITA<";AO PRO FISSIONAL DA SEN ASP EM 
CONVENIO COM A PMPR 

DESCRI(:AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim lO 37% 

Nllo 15 56% 

Nao Respondeu 2 7% 

TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

G.RAfiCO 1 CONHECIMENTO DOS CONTEUDOS DOS PROGRAMAS DE 
TREINAMENTO E CAP ACITA<";AO PRO FISSIONAL DA SEN ASP EM 
CONVENIO COM A PMPR 

7% 

I c Sim • Nao o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela 1 

0 resultado demonstra que ha necessidade de maior divulga~o dos 

conteudos dos convenios aos Comandantes de UOPs. 
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P ARTICIP Af;AO EM PROGRAMAS DE TREINAMENTO E 
CAP ACITAf;AO PROFISSIONAL DA SEN ASP EM CONVENIO COM 
APMPR 

DESCRI~AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 15 56% 

Nao 10 37% 

Nao Respondeu 2 7% 

TOTAL 27 100% 

FONfE: Pesquisa de campo. 

GWICO 2 PARTICIPAf;AO EM PROGRAMAS DE TREINAMENTO E 
CAP ACITAf;AO PROFISSIONAL DA SEN ASP EM CONVENIO COM 
APMPR 

7% 

37% 56% 

I c Sim • NOO o Nao Respondeu I 
FONfE: Dados da tabela 2 

0 resultado mostra que a maioria dos Comandantes de UOps ja participou 

dos programas de treinamento e capacita~o profissional realizados na PMPR. 
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MELHORIA DE CONHECIMENTO PELO CONTEUDO DOS 
PROGRAMAS MINISTRADOS 

DESCRI~AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Excelente - 00/o 

6timo 6 22% 

Born ll 41% 

Nao Respondeu 10 37% 

TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFIC03 MELHORIA DE CONHECIMENTO PELO CONTEUDO DOS 
PROGRAMAS MINISTRADOS 

41% 

I c Excelente • 6timo o Born o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela 3 

0 percentual demonstra que houve melhoria do conhecimento pela 

participac;Bo nos cursos. 
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TABELA4 AV ALIA<;AO DO DESENVOL VIMENTO DO PROGRAMA 

DESCRit;AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

6timo 1 4% 

Born 13 48% 

Regular 2 7% 

Nao Respondeu 11 41% 

TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFJ.CO 4 A V ALIA<;AO DO DESENVOL VIMENTO DO PROGRAMA 

4% 

48% 

7% 

I c 6timo • Born o Regular o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela 4 

Demonstra o percentual que foi satisfat6ria a forma como foi executado o 

programa do Curso em convenio. A pergunta possibilitava manifesta9Bo do 

pesquisado e houve, dentre outros, quem classificou como sendo o curricula 

proprio a atividade policial e OS professores excelentes. 
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GRAU DE NECESSIDADE DE APLICA(:AO A TROPA DOS 
CONTEUDOS DOS PROGRAMAS DA SENASP 

DESCRI~AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Muito importante 6 22% 

lmportante 16 51)0/o 

Nao necessano I 4% 

Nao Respondeu 4 15% 

TOTAL 27 100% 

FONfE: Pesquisa de campo. 

GRAFlco 5 GRAU DE NECESSIDADE DE APLICA(:AO A TROPA DOS 
CONTEUDOSDOSPROGRAMASDASENASP 

59% 

c Muito importante • lmportante 

o NAo necessaria o Nao Respondeu 

FONfE: Dados da tabela 5 

0 percentual demonstra o grau de necessidade de cursos de treinamento e 

capacita~o. 
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EFETIVO DA UNIDADE QUE PARTICIPOU DOS PROGRAMAS DE 
TREINAMENTO E CAPACITACAO DA SENASP 

DESCRI<;AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Entre 1 00/o e 200/o 16 59% 

Entre 200/o e 300/o 4 15% 

Nao Respondeu 7 26% 

TOTAL 27 100% 

FONfE: Pesquisa de campo. 

GRAFIC06 EFETIVO DA UNIDADE QUE PARTICIPOU DOS PROGRAMAS DE 
TREINAMENTO E CAP ACIT ACAO DA SEN ASP 

J cEntre 10% e 20% • Entre 20% e 30% o Nao Respondeu J 

FONfE: Dados da tabe1a 6 

0 resultado mostra que ha necessidade de aplicayao constante dos 

cursos em convenio. 



TABELA 7 

97 

CONTEUDO DAS INSTRU~OES COM BASE NOS RELATORIOS DE 
SERVI~OS DIARIOS 

DESCRI~AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 15 55% 

Nao 8 300/o 

Nao Respondeu 4 15% 

TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRMIC07 CONTEUDO DAS INSTRU~OES COM BASE NOS RELATORIOS DE 
SERVI~OS DIARIOS 

30% 55% 

I c Sim • Nao o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela 7 

0 percentual mostra que os assuntos sao aleat6rios e nao obedecem a uma 

grade curricular adequada ao treinamento e capacitacrao da tropa. 
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INSTRU<;OES COM PLANEJAMENTO PREVIO DA 38 SE<;AO DA 
UNIDADE 

DESCRICAO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 15 55% 

Nao 8 300/o 

Nao Respondeu 4 15% 

TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GWIC08 INSTRU<;OES COM PLANEJAMENTO PREVIO DA 3a SE<;AO DA 
UNIDADE 

55% 

I o Sim • Nao o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela 8 

Demonstra o resultado que as UOPs tern planejado suas instruyaes. 
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INSTRU<;OES VERBAlS QUANDO DA ASSUN<;AO DO SERVI<;O 
DlARio 

DESCRICAO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 19 700/o 

Nao 4 15% 

Nao Respondeu 4 15% 

TOTAL 27 100% 

FONfE: Pesquisa de campo. 

GRAFIC09 INSTRU<;OES VERBAlS QUANDO DA ASSUN<;AO DO SERVI<;O 
DlARIO 

15% 

15% 

I c Sim • Nao o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela 9 

0 resultado demonstra que a lnstruc;Bo, em sua grande maioria, 

e verbal. 
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TABELA 10 QUANTIFICA<;AO DE HORAS DE INSTRU<;OES MENSAIS 

DESCRI~AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Entre 1 e 2 horas 8 300/o 

Entre 2 e 3 horas 4 15% 

Entre 3 e 4 horas 12 44% 

Nao Respondeu 3 11% 

TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRMICO 10 QUANTIFICA<;AO DE HORAS DE INSTRU<;OES MENSAIS 

11% 

o Entre 1 e 2 horas • Entre 2 e 3 horas 

o Entre 3 e 4 horas o Nao Respondeu 

FONTE: Dados da tabela lO 

0 resultado mostra a preocupac;Bo dos Comandantes com o treinamento e 

capacitac;Bo da tropa. 
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TABELA 11 ADEQUA<";AO DE LOCAL, RECURSOS AUDIOVISUAlS, 
ILUMINA<";AO, CONFORTO E ACUSTICA PARA A REALIZA<";AO DAS 
INSTRU<";OES 

DESCRI(:AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 15 56% 

Nao lO 37% 

Nao Respondeu 2 7% 

TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 11 ADEQUA<";AO DE LOCAL, RECURSOS AUDIOVISUAlS, 
ILUMINA<";AO, CONFORTO E ACUSTICA PARA A REALIZA<";AO 
DAS INSTRU<";OES 

7% 

37% 

I c Sim • Nao o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela ll 

0 percentual demonstra que as UOPs estao adequadamente preparadas 

para a atividade de treinamento e capacita~o. 
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REALIZA<;AO DE AV ALIA<;OES DE APRENDIZAGEM AO FINAL 
DAS INSTRU<;OES 

DESCRI(:AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 10 37% 

Nao 14 52% 

Nao Respondeu 3 11% 

TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 12 REALIZA<;AO DE AV ALIA<;OES DE APRENDIZAGEM AO FINAL 
DAS INSTRU<;OES 

11% 

I c Sim • Nao o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela 12 

0 resultado demonstra que a atividade e avaliada em parte, cujo resultado 

nao pode servir como parametro. 
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TABELA 13 OCORRENCIA DE MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVI(;OS 
PRESTADOS PELA PARTICIPA(;AO DOS PROGRAMAS DE 
TREINAMENTO E CAPACITACAO DA SENASP 

DESCRI(:AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 23 85% 

Nao 3 11% 

Nao~ndeu 1 4% 

TOTAL 27 100 o/o 

FONfE: Pesquisa de campo. 

GWICO 13 OCORRENCIA DE MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVI(;OS 
PREST ADOS PELA P ARTICIPA(;AO DOS PROGRAMAS DE 
TREINAMENTO E CAP ACIT A(;AO DA SEN ASP 

85% 

J c Sim • Nao o Nao Respondeu J 

FONfE: Dados da tabela 13 

0 percentual demonstra que ha melhoria na qualidade da prestac;Bo do 

servic;o ap6s o treinamento e capacitac;Bo atraves de convimio entre a SENASP 

eaPMPR 
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AUMENTO DA VISAO DA SENSffiiLIDADE SOCIAL E MAIOR 
PODER DE DECISAO APOS RECEBER A INSTRUCAO DE 
TREINAMENTO E CAP ACITACAO PROFISSIONAL DA SEN ASP 

DESCRI<;AO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 22 82% 

Nao 3 ll% 

Nao Respondeu 2 7% 

TOTAL 27 100% 

FONI'E: Pesquisa de campo. 

GRAF'ICO 14 AUMENTO DA VISAO DA SENSffiiLIDADE SOCIAL E MAIOR 
PODER DE DECISAO APOS RECEBER A INSTRUCAO DE 
TREINAMENTO E CAP ACIT ACAO PRO FISSIONAL DA SEN ASP 

I c Sim • Nao o Nao Respondeu I 
FONI'E: Dados da tabela 14 

Urn percentual bastante alto demonstra que ha melhoria na visao social e 

poder de decisao no desenvolvimento da atividade PM. 
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PERCEP<;AO DE QUE A INSTRU<;AO FUNCIONA COMO A<;AO 
PREVENTN A NA APLICA<;AO EFETN A DA TROPA EM 
QUALQUER MISSAO 

DESCRICAO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sim 24 8CJO/o 

Nao 3 11% 

Nao R.espondeu - -
TOTAL 27 100% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 15 PERCEP<;AO DE QUE A INSTRU<;AO FUNCIONA COMO A<;AO 
PREVENTN A NA APLICA<;AO EFETIVA DA TROPA EM 
QUALQUER MISSAO 

11% 0% 

89% 

I o Sim • Nao o Nao Respondeu I 
FONTE: Dados da tabela 15 

Urn percentual surpreendente alto opiniou que a lnstru~o ministrada pelo 

convenio funciona como a~o preventiva em qualquer missao. Tal fato nao 

surpreende este Pesquisador que defende a aplica~o de treinamento e 

capacita~o da tropa como forma de aperfei~mento profissional e adequada 

a~o no desenvolvimento do policiamento ostensive. 
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18 CONCLUSAO 

A tarefa de motivar pessoas nao e simples, nem mesmo facil de ser realizada, 

dependendo do grau de comprometimento com a Instituivao, e que os resultados efetivos 

serao vistos e analisados, principalmente a partir de uma a~ao pedag6gica com a finalidade de 

mudar o comportamento do Policial-Militar, na execuvao do policiamento ostensivo. 

A necessidade de mudanva comportamental se observa na pesquisa realizada sobre a 

Secretaria Nacional de Seguranva PUblica que assevera a implementavao do planejamento 

para as politicas na area de seguran~a publica com a participayao multidisciplinar, envolvendo 

alem dos policiais, outros setores do govemo e da sociedade, na busca pela construvao da paz 

social. 

Na realidade, os objetos dos convenios e planos de trabalho serao programados pela 

PMPR, os quais serao propostos a SENASP, em acordo como SUSP, em razao de que as 

av5es formativas devem garantir a integrayao dos 6rgaos de seguranva publica com a 

comunidade. 

Alem da previsao de cursos de treinamento e capacitavao profissional, ha os de 

aperfeivoamento e especializavao em Gestio de Seguranva PUblica, em face do 

credenciamento, financiamento e acompanhamento de Instituiv5es de Ensino Superior da 

Rede Nacional de Especializavao em Seguranva Publica. 

A experiencia bern sucedida com a efetivac;ao do Convenio 110/2003, realizado no 

ano de 2005 na Academia Policial Militar do Guatupe, credencia sem duvida este 

estabelecimento de ensino a seguir na execuvao de novos convenios, celebrados entre PMPR 

e a SENASP, rumo ao conhecimento, integrayao das forvas de seguranva publicae troca de 

experiencias profissionais, seguindo-se de soluv5es adequadas aos problemas comuns as 

Instituiv5es. 

Essa atividade podera ser util na superavao de desvios de comportamento, pelo menos 

em parte, pelo estabelecimento de urn nucleo comum de conteudos e metodologias nos cursos 

de treinamento e capacitavao profissional aos servidores na area de seguranva publica, 

privilegiando a formavao de juizo moral, contato com as ciencias humanisticas e tecnologia, 

como contraponto de eficitcia a incompetencia da forva bruta. 
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Os conteudos da grade CUtTicular aliados a indicayao de professores e instrutores 

habilitados nao apenas nos conhecimentos tecnicos, mas igualmente nas artes didaticas e no 

relacionamento inter-pessoal, serao :fundamentais para a gera9ao de policiais que atuem com 

base na lei, na ordem hierarquica e na autonomia moral e intelectuaL 

Do agente da area de seguranva publica contemporaneo, mesmo o de mais simples 

escalao, se poder-se-a exigir carla vez mais discernimento de valores eticos e conduvao nipida 

de processos de raciocinio na tomada de decisoes. 

Isso nao passa apenas por maiores exigencias academicas, inseridas nos concursos 

publicos, por urn reforvo do papel das institui9oes com atividades de ensino, com revisoes de 

curriculos, com o repensar de novas metodologias, com o incremento de didaticas e 

pedagogias menos verticalistas e mais participativas, mas especialmente, com as atividades de 

treinamento e capacitacao profissional do efetivo, em complemento a formavao basica. 

A policia como instituicao de servivo a cidadania em uma de suas demandas mais 

basicas - Seguranva PUblica - tern h1do para ser altamente respeitada e valorizada. 

Para tanto precisa resgatar a consciencia da importancia de seu papel social e, por 

conseguinte, sua auto-estima. 

Esse caminho passa necessariamente pela superayao das seqiielas deixadas pelo 

periodo ditatorial, visto que o processo de modemizavao democratica esta em curso com 

organizayoes intergovernamentais, nao governamentais, associacoes, projetos e movimentos 

sociais, exigindo que o velho paradigma antagonista da Seguranca Publica e dos Direitos 

Humanos seja substituido por urn novo, que exige a desacomodacao de ambos os campos, 

passando a ser Seguranca PUblica com Direitos Humanos. 

0 policial pela natural autoridade moral que porta, traz consigo o potencial de ser o 

mais marcante promotor dos Direitos Humanos. Reverte-se o quadro de descredito social que 

o atinge e o quaW'ica a partir de novas posturas como urn dos mais centrais protagonista da 

democracia brasileira. 

A celebracao de .convenio entre a PMPR e a SEN ASP trara nova dimensao social do 

papel do Policial-Militar no seio da sociedade paranaense, pelas oportunidades que ira 

proporcionar na busca da melhoria do conhecimento e do saber, com reflexos altamente 

positives na realizacao de sua missao-fim, a execucao do policiamento ostensive e preventive. 
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ANEXOS 

QUESTIONARJ:O DE PESQUISA 

1) 0 senhor conhece os conteudos dos programas de treinamento e capacita~ao pro fissional da 

SENASP em convenio com a PMPR? 

( ) Sim ( )Nao ( ) Nao respondeu 

2) 0 senhor ja participou de programas de treinamento e capacitayao profissional da SEN ASP 

em convenio com a PMPR? 

( ) Sim ( )Nao ( ) Nao respondeu 

3) 0 conteudo dos programas agregou ao seu conhecimento o esperado num grau: 

( ) Excelente ( ) Otimo ( )Born ( ) Nao respondeu 

4) Em sua opiniao o desenvolvimento do programa foi: 

( 

( 

( 

) Otimo. Expligue: =~··==··-==·· .. 20 ... ~-·~-----~-=======~~~~~------

)Born. Explique: --------~~~~~~~---==· =·····=-.. =····=·-----=-·~ 

) Regular. Explique: --:~=~~~~~~~~~~~~~=------

5) Em sua opiniao, qual o grau de necessidade de aplicavao a tropa dos conteudos dos 

programas de treinamento e capacitayao profissional da SENASP em convenio com a PMPR? 

( 

( 

) Muito Importante ( 

) Nao necessaria ( 

) Importante 

) Nao Respondeu 

6) 0 efetivo de sua Unidade Operacional participou dos programas de treinamento e 

capacitavao profissional da SEN ASP em convenio com a PMPR, no seguinte percentual: 

( ) entre 10% e 20% ( ) entre 20% e 30% ( ) Nao respondeu 

7) Em sua Unidade Operacional os assuntos abordados nas Instru~oes sao elencados com base 

nos relat6rios de servivos diarios? 

( ) Sim ( )Nao ( ) Nao respondeu 

8) As instruv5es obedecem a urn previa planejamento pela 3a Seyao da Unidade? 

( ) Sim ( )Nao ( ) Nao respondeu 
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9) As instruv5es sao aplicadas de forma verbal, quando as equipes assumem ao serviyo diario? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao respondeu 

1 0) As instruvoes sao aplicadas em dias espedficos somando-se mensalmente entre: 

( ) 1 a 2 horas ( ) 2 e 3 horas 

( ) 3 e 4 horas ( ) Nao respondeu 

11) Para a realizayao das instruyoes existe adequayao de local, recursos audiovisuais, 

iluminayao, conforto e acustica? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao respondeu 

12) Sao realizadas avaliayoes de aprendizagem ao final das instrw;oes? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao respondeu 

13) Em sua opiniao havera melhoria na qualidade da prestayao do serviyo do efetivo 

operacional se participarem dos programas de treinamento e capacitayao profissional da 

SENASP em convenio com a PMPR? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao respondeu 

14) Em sua opiniao ap6s o PM receber a instruyao de treinamento e capacitayao profissional 

em convenio da SENASP com a PMPR, tera uma maior visao da sensibilidade social e maior 

poder de decisao? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao respondeu 

15) 0 senhor concorda que a instruyao funciona como ayao preventiva na aplicayao efetiva da 

tropa em qualquer missao? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao respondeu 


