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RESUMO 

COSTA, Ricardo da. ESTUDO DA AUTO-ESTIMA DO POLICIAL MILITAR NO 
COMANDO DO POLICIAMENTO DA CAPITAL E REFLEXOS NO ATENDIMENTO 
AO PUBLICO. 0 presente trabalho de conclusao de Curso busca avaliar como 
esta o sentimento de auto-estima do Policial Militar do Comando do Policiamento da 
Capital. lnicialmente revela as quatro linhas predominantes da psicologia visando dar 
uma roupagem cientifica ao trabalho. A seguir ocorre aprofunda-se a questao na 
parte psicol6gica mostrando como funciona a auto-estima, como ela se apresenta 
quando saudavel e como e prejudicial e perigoso ter auto-estima deficients. Na 
continuidade ocorre a demonstragao da estrutura da PMPR, seus Batalhoes e 
distribuigao, alem de trazer o atendimento almejado a populagao e os desvios 
detectados. Demonstra a real necessidade de auto-estima que o Policial Militar deve 
ter para enfrentar sua ardua missao. Ap6s todo o embasamento cientffico, chega-se 
ao amago do trabalho que e o levantamento do atual nfvel em que se encontra a 
auto-estima dos militares estaduais atraves de pesquisa de campo com a tropa 
pesquisada e atraves deste resultado mostra-se como e importante valorizar o ser 
humano por tras da indumentaria trazendo beneffcios ao cidadao. 0 problema 
apontado foi a auto-estima deficients e sua s consequencias, o objetivo era 
mensurar o grau de satisfagao e de auto-analise buscando urn direcionamento, 
chegando-se as conclusoes e finalmente as sugestoes de melhoria do quadro. 

Palavras-Chave: Auto-Estima; Policial Militar; Atendimento; Psicologia; Ser 
Humano. 

e. mail: ricardocosta@pm.pr.gov.br 
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1. INTRODUCAO 

0 ser humano e a criagao mais perfeita de Deus e ao mesmo tempo a mais 

complexa. Desde a concepgao n6s nos relacionamos com o mundo de varios 

aspectos diferentes (aspecto ffsico existencial, aspecto biol6gico, aspecto social, 

etc.), e dentre os muitos existentes ha um que se destaca na vida em coletividade -

o aspecto social. 

Este aspecto de relacionamento do ser humano necessita de regras que se 

materializam atraves das leis, normas e diretrizes para poder existir. Para tanto, e 

sob pena de voltarmos a "lei do mais forte", foi criado o grande "Leviata" que e o 

Estado. 

Para manter as regras imprescindiveis a co-existencia pacifica, o Estado 

precisou criar um instrumento fiscalizador da execugao das regras, surgindo entao a 

Poll cia. 

Atualmente as forgas policiais existem em todos os paises, mostrando-se 

de suma importancia ao convfvio social. No Brasil, este papel e exercido pelas 

Polfcias Militares dos estados membros. 

Um importantissimo detalhe, que muitas vezes e esquecido, encontra-se 

no fato de que esta dita "forga policial" e formada de homens ainda classificados na 

especie humana homo sapiens sapiens, e portanto sujeito as limitag6es peculiares 

destes animais racionais. 

lncumbido desta ardua missao de combater o crime e manter a ordem, o 

cidadao Policial Militar tern sobre si toda uma gama de problemas que surgem da 
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falha de todas as outras instituigoes (famflia, estado, sociedade ... ) e esta carga traz 

muitas consequencias. 

Nao somente o estresse profissional, mas tambem situagoes de ordem 

pessoal que afetam todas as pessoas atingem o policial, influenciando sua auto

estima e consequentemente a forma com que ele trata as pessoas ao seu redor. 

Tudo isso nao teria maior importancia em se tratando de urn cidadao 

comum. 0 problema esta na peculiaridade da atividade exercida pelo Policial Militar 

que se depara diariamente com as situagoes mais inusitadas, perigosas e tragicas 

tendo o dever de se manter sereno, tomando decisoes certas em fragoes de 

segundo quando todas as demais pessoas ja entraram em desespero. 

Muitas vezes o policial se desvia do padrao adequado de atendimento e 

diversos sao os casas em que a populagao vern recebendo urn atendimento 

inadequado (truculento, desrespeitoso e agressivo ), proveniente de urn ser humano 

Policial Militar com uma possfvel auto-estima baixa. 

A justificativa deste trabalho encontra-se na tentativa de contribuir para a 

melhoria do ser humano Policial Militar, com agoes efetivas que venham a melhorar 

sua auto-estima. 

0 objetivo deste trabalho e avaliar e identificar se os Policiais Militares do 

Estado do Parana possuem ou nao urn baixo nfvel de auto-estima e como isto se 

reflete no atendimento que os Policiais Militares dos Batalhoes operacionais de 

Curitiba dao ao publico. Em sendo detectado tal problema, apresentar solug6es para 

melhoria do quadro. 

Para chegar a este resultado, inicialmente sera feito o levantamento junto 

aos 6rgaos competentes para demonstrar o quadro atual, bern como sera feito o 
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embasamento te6rico da psicologia para nortear o andamento dos trabalhos, pais 

com a devida fundamentagao e possfvel alcangar uma resposta mais fidedigna e 

cientffica, alem de urn breve hist6rico da Polfcia Militar do Parana e da estrutura do 

Comando do Policiamento da Capital (CPC). 

Para mensurar se o atendimento inadequado esta ou nao relacionado com 

a auto-estima do profissional da seguranga publica, sera necessaria aplicar 

questionarios em uma fragao representativa da tropa que presta servigo ao cidadao 

paranaense que mora em Curitiba. Atraves deste levantamento, e em confronto com 

a linha humanista da psicologia, sera possfvel estabelecer os motivadores deste 

sentimento. 

Resumidamente, os objetivos especfficos deste trabalho monografico sao: 

retratar a realidade do atendimento prestado; fundamentar teoricamente a 

psicologia, auto-estima e demonstrar a estrutura e funcionamento do CPC; avaliar o 

nfvel de auto-estima da tropa atraves de questionarios e entrevistas; consolidar os 

resultados da pesquisa de campo e apresentar sugestoes de melhoria. 

Por fim, os maiores beneficiados com esta melhoria no atendimento serao 

os cidadaos, que poderao contar com urn profissional de polfcia mais equilibrado e 

eficiente. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

A psicologia sera usada neste trabalho como uma ferramenta, para tanto, faz

se necessaria conhece-la urn pouco mais. A palavra psicologia deriva da jungao de 

duas palavras gregas, psiche e logos que significa estudo da mente ou da alma. Na 

atualidade pode ser definida como uma ciencia que avalia o comportamento e os 

processes mentais de todos os animais. 

Para melhor embasar a teoria deste trabalho monografico, sera abordado 

inicialmente a evolugao hist6rica desta tao empolgante faceta do conhecimento 

humane, passando pelo conhecimento das maiores correntes da psicologia e do 

entendimento da auto-estima, finalizando com a observagao da Polfcia Militar do 

Parana. 

2.1. BREVE HISTORICO DA PSICOLOGJA 

Vern de tempos remotes a tentativa de entendermos a n6s mesmos, tamanha 

a complexidade do animal humane. Recebeu Arist6teles (384- 332 a. C.) o titulo de 

pai da psicologia, entretanto, data de seculos anteriores a notfcia que outros 

fil6sofos ja tratavam com situag6es comportamentais humanas. 

Durante milhares de anos muitos estudiosos e fil6sofos atuaram, mas este 

estudo comegou a se materializar em urn formate mais cientffico a partir de 1850 

com a atuagao do fil6sofo e ffsico Gustav Fecher, que estudou a relagao dos 

estlmulos ffsicos e as sensa<;Qes (luz, som, toque ... ). 
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Outro pesquisador, medico par formagao, Wilhelm Wundt era interessado nos 

processos mentais e lecionava fisiologia na universidade Heidelberg na Alemanha. 

Naquela epoca a psicologia nao existia, estando ainda inserida na filosofia. Wundt 

fundou em 1879 o primeiro laborat6rio de pesquisa em psicologia. 

0 metoda utilizado de estudar os processos elementares da consciencia era 

chamado de estruturalismo e era testado repetidas vezes (1 0.000), para s6 entao 

ser publicada a experiencia. 

Devido a disseminagao de sua psicologia pela Europa, Estados Unidos e 

Canada, foi-lhe conferido o tftulo de "Fundador da Psicologia cientifica". 

William James era urn observador da vida mental, influenciando 

consideravelmente a psicologia. Possufa uma visao mais pratica do que a de Wundt, 

pais tentava captar o "temperamento" da mente funcionado, donde surgiu o 

movimento chamado funcionalismo. 

Ap6s estes, muitos foram os estudiosos da psicologia, muitas foram as 

corrente seguidas e muitas as linhas de pensamento. A seguir, serao observadas as 

principais correntes da atualidade. 

2.2. AS MAIORES CORRENTES DA PSICOLOGIA 

Para ser possfvel conceituar a auto-estima e usufruir desta fantastica ciencia 

que e a psicologia, e necessaria conhecer as quatro correntes predominantes no 

seculo XX: Behaviorismo, Cognitivista, Psicanalftica ou Humanista. 
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2.2.1. Corrente Behaviorista 

Ao iniciar a decada de 1900, as ideias de James e Wundt predominavam 

sabre a psicologia americana. John Watson mostrou-se contrario a estas ideias 

alegando que seria imposslvel progredir perante uma visao filos6fica e introspectiva. 

Com a intensao de transformar a psicologia em uma ciencia "respeitavel", 

Watson direcionava os psic61ogos na utilizac;ao de metodos de estudar 

comportamentos observaveis. 

Ao comec;ar a dar palestras e escrever, John Watson inicia o movimento 

chamado Behaviorismo em 1912, atraindo muitos adeptos e dominando a psicologia 

de 1930 a 1960. 

Outro seguidor de Watson, dito "radical", foi Burrhus Frederic Skinner que da 

mesma forma acreditava que as condic;oes sociais e ffsicas de nosso ambiente sao 

criticamente importantes para determinar o nosso comportamento, se estendendo 

aos comportamentos internos sentimentos e pensamentos. 

Segundo NYE (2002, p.53), "Behavioristas radicais sao capazes de 

descrever, em detalhes consideraveis, varios fatores observaveis que afetam o 

aprendizado, amparando assim os seus argumentos de que o comportamento 

humano, muitas vezes, e controlado por circunstancias que poder ser especificadas 

e manipuladas objetivamente." 

A utilizac;ao de animais como pombos e camundongos era devido a 

simplicidade de tais criaturas e da possibilidade do controle do ambiente destes 

animais. Utilizando uma tecnica de estimulo/resposta ou comportamento 

respondents em que o animal responde salivando quando da apresentac;ao de 



7 

comida ap6s o soar de uma sineta. Repetindo varias vezes tal situa9ao o animal 

ficava condicionado a salivar ap6s o som da sineta, mesmo sem a apresenta9ao da 

com ida. 

Conforme NYE descreveu, Skinner acreditava que: 

Estados internos (como os pensamentos e os sentimentos) nao sao vistas como as causas 
do comportamento, mas, em vez disso, precisam ser explicados como efeitos que resultam 
de condic;:oes ambientais e geneticas. A opiniao de Skinner era determinista, nao dando 
nenhum espac;:o para o livre-arbftrio; afirmar que os seres humanos sao capazes de livre 
escolha seria negar sua suposic;:ao basica de que ao comportamento e controlado pelo 
ambiente e os genes. (NYE, 2002, p.96). 

Skinner tinha razao de forma parcial, pois estudos atuais (publicados na 

revista VEJA de setembro 2006) mostram a grande influencia dos genes na 

personalidade humana: 

A descoberta de genes que influenciam aspectos especfficos da vida e o que M de mais 
novo na genetica do comportamento. Grande parte das caracterfsticas humanas, porem, e 
produto de muitos genes - e nao de apenas urn, como ocorre com a maioria dos trac;:os 
ffsicos e doenc;:as. "Por causa dessa complexidade, o estudo com gemeos e o que revela com 
maior precisao a natureza hereditaria do perfil social dos indivfduos", diz o geneticista Renata 
Zamora Flores, da Universidade Federal do Rio Grande do Sui. "Aiem disso, pela observac;:ao 
de gemeos em suas rotinas por longos perfodos, esses estudos conseguem estimar quanta 
da personalidade de cada urn e heranc;:a genetica e quanta se deve ao ambiente familiar ou 
as experiencias pessoais", ele completa. 

0 Behaviorismo percorreu urn Iongo cainho e se aprimorou gradativamente, a 

autora DAVIDOFF descreve bern esta corrente na atualidade: 

0 Behaviorismo comec;:ou como urn movimento colerico. Conforme evoluiu, sua filosofia 
ampliou-se consideravelmente. Hoje, a perspectiva behaviorista e muito mais flexfvel do que 
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na epoca de Watson. Os behavioristas contemporaneos ainda investigam estimulos, 
respostas observaveis e aprendizagem, mas tambem estudam cada vez mais complicados 
fenomenos que nao podem ser observados diretamente - por exemplo, amor estresse, 
empatia e sexualidade. As principais caracterfsticas do behaviorismo moderno sao seu forte 
envolvimento com a formulagao de perguntas precisas e claras e o uso de metodos 
relativamente objetivos na condugao de pesquisas cuidadosas. (DAVIDOFF, 2001, P.13). 

Diante do enfoque estudado pelo Behaviorismo, nao sera adotada esta linha 

de pensamento, tendo em vista a nao abordagem da auto-estima, exatamente pelo 

Behaviorismo nao seater muito a sentimentos internes nao observaveis. 

2.2.2. Corrente Cognitiva 

Como citado anteriormente o behaviorismo dominou a psicologia de 1930 a 

1960 com ideias de John Watson. Segundo DAVIDOFF (2001, p. 13), os seguidores 

de Watson estavam "tratando as pessoas como se fossem "caixas pretas", eles 

tentavam entender os humanos meramente pela medigao de condigoes ambientais, 

ou estfmulos, e pelas respostas dadas a eles." 

Durante muitos anos nao houve como contestar as ideias behavioristas, par 

mais que muitos psic61ogos vissem que podiam estudar t6picos como formagao de 

imagem e resolugao de problemas de forma ordenada e cientffica. 

A tecnologia e teoria da computagao e a lingufstica forneceram embasamento 

para a quebra do paradigma behaviorista na decada de 1970 em que a autora 

Davidoff (2001, p. 13), relata que "grande numero de psic61ogos rejeitou o modelo 

estfmulo-resposta dos behavioristas, insistindo em que os psic61ogos deviam 

procurar entender o que ocorria dentro da caixa-preta - particularmente as 

operagoes da mente." 
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A mesma autora DAVIDOFF (2001, p. 13), comenta que "asses novos 

psic61ogos da mente, conhecidos como psic6/ogos cognitivos, nao rejeitaram o 

behaviorismo inteiramente. Eles incorporaram o principal princfpio behaviorista: faga 

perguntas precisas e conduza pesquisas objetivas. Ao mesmo tempo, sentiram-se 

livres para basear-se em suas pr6prias introspecg6es e nos comentarios dos 

participantes de pesquisas sobre o que ocorria na mente dales." 

Apesar de ser provavelmente o modelo predominante na psicologia 

contemporanea, nao sera utilizada a visao cognitiva no presente trabalho pois os 

psic61ogos desta linha se baseiam mais em como a mente funciona, estrutura e 

processo do pensamento. Tandem para objetivos praticos e diretos de aplicagao 

efetiva, sendo que os aspectos mais complexos que envolvem a auto-estima nao 

sao tratados pela corrente cognitiva. 

2.2.3. Corrente Psicanalftica 

Esta linha da psicologia praticamente se confunde dom o trabalho de 

Sigmund Freud. Medico formado na Universidade de Viana que em 1886 montou 

uma clfnica particular especializando-se em doengas nervosas. Migrando 

gradualmente do aspecto fisico do sistema nervoso para investigagao das causas 

psicol6gicas. 

Para resolver o problema das pessoas Freud passou por varios caminhos, 

mas sempre teve urn ponto de vista determinista como nos traz NYE: 

0 ponto de vista de Freud sugere que, se o ser humano permanece urn misterio, e por causa 
das inadequabilidades na descoberta da forva motriz por detras dos mesmos e as 
experiencias que influenciaram o seu comportamento. Mesmo assim, essas forvas e 
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influencias existem, e elas determinam o funcionamento de uma pessoa. E papel da 
psicam31ise desemaranhar o misterio ao buscar as fontes de pensamentos, sentimentos e 
a<;oes em impulsos e conflitos escondidos, e ao investigar as maneiras como as experiencias 
anteriores da pessoa interagem com a natureza basica do ser humano para criar a 
personalidade adulta. Os metodos finalmente desenvolvidos por Freud para examinar as 
causas fundamentais do comportamento humano foram precedidos pelo seu interesse em, e 
uso de, tecnicas de hipnose. (NYE, 2002, p.8). 

0 instrumento da hipnose tambem foi inicialmente utilizado pelo grande 

pesquisador, mas ele foi gradativamente abandonando esta tecnica em favor da 

associagao livre, onde acordado e consciente o "paciente" relaxava no diva e 

contava tudo que lhe vinha a cabega. 

Durante o tratamento de pacientes Freud armazenou dados e aprimorou usas 

ideias de como se forma nossa personalidade, conforme comenta NYE (2002, p. 

1 0), "A psicanalise e uma teoria da personalidade assim como um metoda de 

terapia. Freud tentou explicar como ficamos do jeito que somas (isto e, como as 

nossas personalidades sao formadas), e tambem formulou tecnicas para serem 

usadas no tratamento de neuroses. Ele nao desenvolveu um aspecto da psicanalise 

primeiro e depois o outro, a explicagao eo tratamento se desenvolveram juntos." 

Atraves de seus estudos Freud concebeu a teoria das tres camadas de 

personalidade, como mostra NYE: 

Na topografia da mente de Freud, existem tres nfveis de consciencia. 0 inconsciente consiste 
em todos os aspectos de nossas personalidades dos quais nao somas cOnscios. 0 pre
consciente consiste naquilo que nao esta no nfvel imediato da consciencia, mas e 
relativamente acessfvel. Muitas de nossas ideias e pensamentos tornam-se disponiveis para 
n6s quando nos concentramos neles, ou quando tentamos traze-los para o nfvel consciente, 
mas nao estao constantemente nesse nfvel consciente. 0 consciente consiste naquilo que 
esta dentro da nossa percep<;ao imediata. Na verdade, esses tres estados de consciencia 
nao sao categorias absolutas, mas pontos em um continuo, que variam daquilo que e clara e 
presente para aquila sabre o qual somas totalmente incOnscios, escondido nos recessos 
profundos de nossas personalidades. 
Em 1923, Freud publicou 0 Ego eo ld, que apresentou uma outra maneira de se enxergar a 
personalidade: de um modelo estrutural que consiste em id, ego e superego. 0 ide a parte 
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mais primitiva da personalidade, e o sistema original com o qual o recem-nascido ja vern 
preparado. 0 ego comega a se desenvolver logo ap6s o nascimento, enquanto o bebe 
comega a interagir com o seu ambiente. 0 superego representa o aspecto moral dos seres 
humanos; o seu desenvolvimento ocorre enquanto os pais, ou outros adultos, transmitem os 
valores e as normas da sociedade para a crianga. (NYE, 2002, p. 11). 

De forma geral, a visao psicanalftica estuda as determinantes de 

personalidade, e tenta trazer o inconsciente para o consciente na terapia dos 

disturbios neur6ticos, atraves de longas conversas paciente/terapeuta. Como esta 

linha tem um tim mais "terapeutico", nao ana lisa os conceitos de auto-estima e as 

nuances que a cercam, sendo tambem impr6pria para a analise almejada. 

2.2.4. Corrente Humanista 

A visao dos psic61ogos que adotam esta corrente tem como meta comum, 

"concentrar-se naquilo que significa estar vivo como ser humano." (BUGENTHAL, 

1967). 

Os dois maiores defensores humanistas foram Abraham Maslow e Carl 

Rogers, embora com algumas pequenas diferenc;as de abordagem, ambos seguiam 

a filosofia europeia chamada fenomenologia, onde cada pessoa ve o mundo 

segundo sua propria perspectiva. 

0 autor NYE, mostra bem como se configura a fenomenologia humanista: 

A fenomenologia enfatiza a importancia das experiencias conscientes imediatas do indivfduo 
em determinar a realidade, e Rogers sustentava que o conhecimento dessas percepgoes 
individuais da realidade e necessaria para a compreensao do comportamento humano. Ele 
sugeriu que cada urn de n6s se comporta de acordo com a consciencia subjetiva que temos 
n6s mesmos e do mundo em nossa volta. A implicagao e que a realidade objetiva (o que for 
que seja) nao e a determinante importante das nossas agoes; em vez disso, reagimos 
baseado em como vemos aquela realidade. Algumas pessoas tentam testar cuidadosamente 
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as suas suposi96es subjetivas sabre a realidade ao considerarem as fontes de informa9ao 
posslveis (por exemplo, varios dados sensoriais, opinioes de outras possoas e os resultados 
de estudos cientificos), enquanto outras pessoas estao nemos sintonizadas com informa9oes 
possivelmente conflitantes e se mantem mais rigidamente fieis a perspectivas especlficas. 
(NYE, 2002, p. 107). 

Rogers tambem acreditava que o ser humano deveria se manter aberto e 

responsive a todas as informagoes visando alcangar o crescimento e a realiza<;ao 

pessoal. Seguindo este vies, temos NYE (2002, p. 1 08), "Pessoas que pensam de si 

mesmas tendo pouco valor, e que nao confiam no seu proprio poder de tomada de 

decisao, estao fadadas a se comportar de forma diferente daquelas que acham que 

tern valor, e que sao confiantes sobre a sua habilidade de fazer escolhas sobre suas 

vidas." 

Acompanhando esta linha BRANDEN (1997, p. 22), pensa que "confiar nas 

pr6prias ideias e saber-se merecedor da felicidade e a essencia da auto-estima" e "a 

relagao causal flui em ambas as dire<;oes. Ha urn continuo fluxo de efeitos 

recfprocos entre nossas agoes no mundo e a nossa auto-estima. 0 nfvel da nossa 

auto-estima influencia nossos atos, e a maneira como agimos influencia o nfvel da 

nossa auto-estima." 

Outro autor que concorda com este pensamento eo psic61ogo HILL: 

lndubitavelmente, pessoas produtivas e eficientes possuem uma atitude favoravel em relac;ao 
a si mesmas e a sua capacidade de enfrentar multiplas situac;oes e acontecimentos. Esta 
atitude tern sido descrita de diferentes maneiras. As expressoes "forc;a do ego", "respeito 
proprio" e "auto-realizac;ao" sao de certo modo sinonimas de duas designac;oes que serao 
usadas, aqui, alternadamente: auto-estima e autoconfianc;a. Todas elas sugerem uma 
avaliac;ao indiscutlvel da propria pessoa, de sua competencia e capacidade e de seu 
julgamento pessoal sabre seu proprio merito. (HILL, 1986, p.23). 
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De acordo com o trabalho de Rogers a tendencia a atualizagao e o singular 

motivo basico do ser humano que procura se manter e se empenha em melhorar, 

querendo se referir a "atualizagao". 

Outros aspectos que se confundem com atualizagao sao crescimento e 

satisfagao, pois segundo Rogers quando nascemos estamos prontos para crescer 

produtivamente em diregao a satisfagao sendo ativos e nos movendo para frente, 

tentando desenvolver todo nosso potencial. Sem duvida os objetivos sao 

diferenciados e cada ser humano tera urn direcionamento individual como mostra 

NYE: 

Os especfficos do crescimento humano variam de pessoa em pessoa; em outras palavras, 
nem todo mundo tara exatamente as mesmas coisas quando as condigoes sao pr6prias para 
a atualizagao. Para ilustrar: urn indivfduo pode escolher se tornar intensamente envolvido 
com a vida em familia e o ensino e o sustento dos filhos, se empenhando em elevar as suas 
experiencias naquele contexto, enquanto uma outra pessoa pode estar muito envolvida em 
elevar a sua competencia profissional e em desenvolver relacionamentos significativos que 
nao sao conjugais. (NYE, 2002, p. 112). 

Segue na mesma linha de pensamento o autor HILL: 

Ha, naturalmente, razoes diferentes para diferentes pessoas. Nossa estrutura de 
personalidade ou nossos atributos ffsicos nao sao exatamente iguais. Mas, embora os 
objetivos que nos empenhamos em alcangar possam variar, tal como o sucesso relacionado 
ao que nos propomos fazer, todos n6s lutamos e temos metas que queremos realizar. Temos 
potencial para muito mais do que estamos fazendo, independente de nosso atual nfvel de 
realizagoes. (HILL, 1986, p. 173). 

Conforme relata NYE (2002, p.112), "o organismo humano saudavel e movido 

para urn aumento cada vez maior nas suas capacidades como resultado da 

tendencia da atualizagao - se condig6es conducentes existirem para esse 
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crescimento. Rogers enfatizou que indivfduos em desenvolvimento precisam sentir 

aceitac;ao incondicional de outras pessoas que sao importantes em suas vidas." 

Esta conceituac;ao, de que a opiniao de pessoas importantes em nossas vidas 

tern influencia em nossa auto-estima, e seguida por HILL: 

Estamos sempre nos baseando em modelos e her6is - pessoas que significam muito para 
n6s. A medida que adquirimos novas experiencias, assimilamos alguns dos principios e 
pontos de vista dos que estao pr6ximos a n6s. Apossamo-nos de uma parte de seus valores 
e as introjetamos em n6s mesmos. I ncorporamos especialmente as esperan~;as que 
descobrimos que as "outros importantes" tern a nosso respeito. Este o motivo par que as 
gerentes podem exercer uma influencia tao grande sabre as outros: aqueles que se 
encontram sob sua supervisao estao, provavelmente, moldando a si mesmos baseados em 
seus chefes, aprendendo com eles, concretizando suas expectativas, par mais sutil au 
inconscientemente que elas sejam transmitidas. (HILL, 1986, p. 62). 

Exatamente este aspecto de influencia dos gerentes sobre seus funcionarios 

pode ser transladada para o ambiente militar, onde o mecanisme hierarquico 

funciona neste vies, quando as atitudes e palavras do superior tern ac;ao direta na 

auto-estima e no comportamento dos subordinados, sendo analisada esta faceta de 

maneira mais especffica no capftulo sobre motivac;ao na continuidade. 

A tendencia humana de atualizac;ao era considerada por Rogers como algo 

muito importante, surgindo entao a noc;ao de self ou auto-conceito, onde a pessoa 

toma consciencia de si mesma, de sua presenc;a e existencia e de como ela influi no 

ambiente onde esta. 0 self e consequencia da tendencia geral para a manutenc;ao e 

melhoria do organismo. 

Nesta constante atualizac;ao e melhoria aprendemos a nos aceitar (self) 

conforme os outros seres humanos nos veem, como lembra NYE: 

Entao, cedo na vida aprendemos a nos enxergar como as outros nos enxergam. Come~;amos 
a gostar au a nao gostar de nossa configura~;ao total de experiencias independentemente da 
presenya imediata de nossos pais, au das outras pessoas significativas. Em outras palavras, 
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incorporamos em nos mesmos urn conjunto de valores que foi no infcio aplicado 
externamente. A internaliza{:ao desses valores de outras pessoas significativas resulta na 
aliena9ao de nosso proprio processo de valoriza9ao do organismo. (NYE, 2002, p. 116). 

Fazendo uma conexao direta da auto-aceitagao com a auto-estima, temos as 

palavras de BRANDEN (1997, p. 124), "Sem auto-aceita<;ao a auto-estima e 

impossfvel. Na verdade, elas estao vinculadas de forma tao Intima que as vezes 

chegam a ser confundidas. Mas continuam tendo significados diferentes, e devem 

ser entendidas isoladamente. Enquanto a auto-estima e alga que experimentamos, a 

auto-aceitagao e alga que fazemos." 

0 fenomeno da auto-aceita<;ao segundo BRANDEN, subdivide-sa em tres 

nfveis conforme segue: 

Primeiro nivel- Aceitar a mim mesmo e estar do meu proprio lado- estar a meu favor: No 
sentido mais basico, a auto-aceita9ao refere-se a uma orienta9ao de valor proprio e ao 
compromisso consigo mesmo que deriva do fato de estar vivo e consciente. Nesse sentido, 
ela e mais primitiva que a auto-estima. E urn ato de auto-afirma9ao pre-racional e pre-moral -
uma especie de egoismo natural, que e urn direito inato ao ser humano - e ao mesmo tempo 
de poder agir contra ele e anula-lo. 
Algumas pessoas rejeitam a si mesmas num nfvel tao profunda que nenhum trabalho de 
crescimento pode sequer ser iniciado ate que, ou a menos que, esse problema seja 
enfrentado. (BRANDEN, 1997, p. 124) 

Segundo nivel - A auto-aceita9ao envolve nossa abertura para experimentar - isto e, tornar 
real para nos mesmos, sem nega9oes ou evasivas - que nos pensamos o que pensamos, 
que sentimos o que sentimos, que desejamos o que desejamos, que fizemos o que fizemos e 
que somas, quem somas. E a recusa de ver qualquer parte de nos mesmos - o corpo, as 
emo9oes, os pensamentos, as a9oes, os sonhos- como alheia, como algo que nao "sou eu". 
E estarmos dispostos a experimentar, e nao a desacreditar, todos os fatos de nosso ser, num 
determinado momenta - pensar a nossa maneira, aceitar o que sentimos, estar presente na 
realidade de nosso comportamento. (BRANDEN,1997, p. 126) 

Terceiro nivel - a auto-aceita9ao envolve a ideia da simpatia, de ser amigo de mim mesmo. 
Suponhamos que eu tenha feito algo de que me arrependo, ou do qual me envergonho, e por 
isso me reprovo. A auto-aceita9ao nao nega a realidade, nao argumenta que o erro esta 
certo, mas questiona o contexto no qual a a9ao foi empreendida. 
Nao entendemos outro ser humano quando sabemos apenas que o que ele fez foi errado, 
indelicado, destrutivo, ou seja o que for. Precisamos conhecer as considera{:oes internas que 
o levaram ao comportamento. Ha sempre algum contexto em que as a9oes mais ofensivas 
adquirem algum sentido. lsso nao significa que sejam justificaveis, somente que podem ser 
compreendidas. 
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Assim como as vezes precisamos reprovar ou corrigir alguem, e o fazemos de modo a nao 
prejudicar sua auto-estima - uma vez que seu comportamento futuro sera moldado por seu 
auto-conceito -, tambem deverfamos procurar ter a mesma benevoh§ncia conosco. Essa e a 
virtude da auto-aceitayao. (BRANDEN, 1997, p. 128). 

Continua este pensamento NYE: 

Os pensamentos, sentimentos e a9oes aprovados pr outros significativos (e eventualmente 
aprovados pelos pr6prios indivfduos para poder manter a aceitagao positiva e a auto
aceitagao) podem ser tao diferentes das experiencias aprovadas pelo processo de 
valoriza9ao do organismo da propria pessoa que uma dissocia9ao quase completa se 
desenvolve entre o autoconceito e experiencias internas basicas. Essa situa9ao e muito 
insalubre e faz com a pessoa funcione de forma restrita e ineficiente e experimente tensao e 
ansiedade. 
A aliena9ao da pessoa do processo de valoriza9ao do organismo precisa acontecer? Nao, 
nao precisa, de acordo com Rogers. No entanto, em urn mundo em que existem tantos 
valores impastos de berne mal, certo e errado, desejavel e indesejavel, e muito raro que uma 
pessoa consiga escapar da influencia de insensibiliza9ao de normas e padroes sociais 
passados adiante por pais, professores, empregadores, amigos, parceiros conjugais e outras 
pessoas significativas, das quais a aceita9ao e necessaria. Mesmo assim, ainda e 
hipoteticamente possivel que os individuos possam se manter em cantata com o processo de 
valoriza98o do organismo e continuar, durante a vida toda, a manter e a melhorar a si 
mesmos de acordo com as potencialidades naturais do organismo. Uma condi98o necessaria 
para que isso aconte9a e a experiencia de aceitagao positiva incondicional, urn dos conceitos 
mais significativos na psicologia de Rogers. (NYE, 2002, p. 117). 

Deve-se lembrar, segundo NYE (2002, p.117), que "A aceitagao positiva 

incondicional nao deve ser considerada um conceito absoluto, tudo ou nada. E 

talvez impossfvel experimentar aceitagao positiva incondicional completa de uma 

outra pessoa, ou para uma outra pessoa. Existe em graus maiores ou menores, em 

varias situag6es interpessoais, e muitas vezes pode ser aumentada". 

De forma geral as pessoas tern sua auto-aceitagao ja implementada e 

proveniente tambem da influencia de pessoas importantes no decorrer da vida como 

nos mostra NYE: 

Urn pai, urn professor ou urn amigo podem transmitir a uma crian9a, urn aluno, ou a urn amigo 
que o amor e a aceita98o nao estao em jogo, apesar do fato de que irrita9ao, raiva, ou 



17 

desaprovavao por urn comportamento em particular esteja sendo manifesto. E importante que 
se mantenha o respeito por pessoas e seus pensamentos e sentimentos independentemente 
dos especfficos da interayao em qualquer dado momento. Se isso ocorrer, indivfduos nao 
devem precisar romper com suas experiencias intemas, mesmo que possam inibir alguns 
comportamentos disruptivos. (NYE, 2002, p. 118). 

Este raciocinio nos leva a crer que realmente existe urn "freio" psicol6gico que 

inibe as pessoas de executarem agoes que trarao conseqO€mcias danosas a outras 

pessoas, entretanto, algumas situagoes podem deixar cair esta barreira levando a 

comportamentos inadequados. Concorda com esta ideia o autor NYE: 

A inibivao do comportamento e mais desejavel quando pessoas escolhem fazer o mesmo 
como uma reayao ao total de suas experiencias, que pode incluir o conhecimento de que uma 
certa avao prejudicara ou desagradara uma outra pessoa. Quando pessoas amadurecem sob 
condivoes de aceitayao positiva incondicional, elas se tornam cada vez mais capazes de 
escolher e de decidir baseadas em urn fluxo completo de experiencias; o processo de 
valorizavao do organismo incorpora todos os tipos de fatores, e a manutenvao e a melhoria 
do organismo e do self acabam incluindo consideravoes das conseqOencias sociais do 
comportamento. Em outras palavras, pessoas podem escolher agir, ou nao agir, baseadas 
em suas avaliavoes internas de todo o conjunto complexo de fatores internos e externos 
relevantes, incluindo os efeitos de seus comportamentos sobre os outros. (NYE, 2002, p.118). 

Para finalizar o estudo sabre a corrente humanista, e possfvel concluir que 

esta linha se baseia no sentimento, na tendencia a atualizagao e na 

autoconceituagao (self), sendo portanto a corrente que mais especificamente analisa 

a auto-estima humana. Como ja citado na introdugao, o ser humano e complexo e 

cercado de muitas peculiaridades e emogoes, sendo o sentimento que mais afeta e 

influencia a auto-estima das pessoas o amor, conforme nos mostra NYE: 

0 fator mais importante no funcionamento por inteiro e a aceitavao positiva recebida de 
outros significativos, especialmente durante os primeiros anos de vida, quando estamos mais 
vulneraveis. Se o amor e a aceitavao forem condicionais, e sao experimentados apenas 
quando os sentimentos, pensamentos, comportamentos, e assim por diante, "apropriados" 
forem expressos, entao o resultado mais provavel sera urn funcionamento restrito e ineficaz. 
Se o amor e a aceitavao forem incondicionais, e se forem expressos independentemente de 
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sentimentos, pensamentos e comportamentos especfficos, entao o funcionamento por inteiro 
e mais provavel. (NYE, 2002, p. 121). 

E concorda com este pensamento CAPITAO: 

Tentando contrariar a hip6tese de Freud quanta ao movimento da libido de uma pessoa 
apaixonada, onde o objeto idealizado ganharia importfmcia, pois a pessoa amada seria de 
Ionge a mais importante, Chasseguet-Smirgel (apud Kenberg, 1995) assinala que a projec;ao 
do ideal do ego na pessoa amada nao reduz a auto-estima, mas aumenta, porque as 
aspirac;oes do ideal de ego sao entao realizadas. 0 amor retribufdo aumenta a auto-estima 
como parte da gratificac;ao de estar apaixonado e de ser amado. (CAPITAO, 2003, p. 18). 

2.3. ENTENDENDO A AUTO-ESTIMA 

Neste t6pico sera estudada a essencia da auto-estima, que trata-se do foco 

principal que esta sendo abordado. lnicialmente serao observadas as definigoes 

deste termo, seguindo-se como deve ser a auto-estima saudavel e as 

consequencias de uma auto-estima baixa, alem de enumerar os maiores 

motivadores no trabalho. 

2.3.1. Definigoes 

Existem inumeras definigoes para auto-estima, indo desde a simples 

apreciagao de si mesmo e da confianga nos pr6prios atos e julgamentos ate 

profundas analises de seus motivadores e inibidores. Muitos autores buscam 

diariamente encontrar palavras e conceitos para a auto-estima, como o faz 

BRANDEN (1997, p. 50 e 22), "auto-estima e a disposigao para experimentar a si 

mesmo como alguem competente para lidar com os desafios basicos da vida e ser 



19 

merecedor da felicidade" e tambem "confiar em nossa capacidade de pensar; 

confianc;a em nossa habilidade de dar conta dos desafios basicos da vida;" e 

"confianc;a em nosso direito de veneer e sermos felizes; a sensac;ao de que temos 

valor, e de que merecemos e podemos afirmar nossas necessidades e aquila que 

queremos, alcanc;ar nossas metas e colher os frutos de nossos esforc;os." e ainda, 

"Confiar nas pr6prias ideias e saber-sa merecedor da felicidade e a essencia da 

auto-estima. 0 poder dessa convicc;ao a respeito de si mesmo esta no fato de tratar-

se de mais que urn julgamento ou sentimento. E urn fator motivacional. lnspira o 

comportamento." 

Outra definic;ao e dada por CAPITAO: 

Pode-se considerar, portanto, que a auto-estima esta relacionada a muitos fatores: 
psicol6gicos, biol6gicos e sociais. 0 fato de nao termos uma avaliagao positiva de n6s 
mesmos, de nao nos gostarmos leva e e resultado de uma auto-estima rebaixada. Se 
tomarmos providencias para melhorar nossa auto-imagem, procurando estar em sintonia com 
os nossos ideais, poderemos influir decisivamente de maneira positiva na nossa concepgao 
de mundo, em nossa auto-avaliagao, em uma auto-estima adequada e necessaria para os 
dias de hoje. Afinal, o narcisismo nem sempre e patol6gico, especialmente quando o corpo, 
possibilidade para todas enfermidades, necessita de uma atitude que possa espelhar, mesmo 
atraves da dora forga da pulsao de vida. (CAPITAO, 2003, p.23). 

E possivel ainda utilizar as palavras do autor HILL: 

As nossas auto-avaliagoes podem, as vezes, ser excessivamente criticas, a ponto de nao nos 
concedermos uma oportunidade para encontrar o sucesso. Recuamos antes de tentar. 
Fazemos comparagoes impossiveis e fugimos de tarefas para as quais nao nos 
consideramos aptos. A auto-estima e uma avaliagao de nosso proprio valor, baseada em 
nossa percepgao de como nos comparamos com os outros e como estes outros, importantes 
em nossas vidas, nos consideram. Todos procedem assim, todos fazem essas comparagoes 
e avaliagoes e refletem se estao correspondendo. As vezes, procuramos nao levar em conta 
a opiniao alheia e dizemos a n6s mesmos: "Que sabem eles? Que me importa se pensam 
que sou vadio; sei que nao sou." Podemos ate relembrar os versinhos infantis: "Meus ossos 
podem quebrar se alguem pau e pedra jogar; mas nao ha nome feio que possa me 
machucar", mas isto soa falso. A opiniao dos outros nos importa e muito. Desejamos ser 
respeitados, admirados, altamente considerados por certas pessoas e em certas areas. Mas, 
comparagoes impossiveis ou esforgo demasiado para agradar os outros podem resultar em 
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timidez e apreensao, numa sensa9ao de que jamais seremos inieiramente aceitos pelo que 
somos e que, continuamente seremos postos a prova. (HILL, 1986, p. 12). 

Este pensamento sobre auto-avaliavao e de como nossas a96es sao vistas 

por pessoas "importantes", coaduna com a linha humanista escolhida e com as 

afirmavoes de Rogers, seu maior defensor. 

2.3.2. Auto-estima saudavel 

Auto-estima e uma necessidade premente do ser humano, pois participa do 

processo da vida, sendo indispensavel ao desenvolvimento normal e 

psicologicamente saudavel. 

BRANDEN traz resumidamente a importancia desta necessidade: 

A necessidade que temos de auto-estima e o resultado de dois fatos basicos, ambos 
intrinsecos a nossa especie. 0 primeiro e que dependemos do uso apropriado de nossa 
consciencia para sobreviver e dominar com sucesso o meio ambiente; nossa vida e nosso 
bem-estar dependem de nossa capacidade de pensar. 0 segundo e que o uso correto de 
nossa consciencia nao e automatico, nao e "programado" pela natureza. Para ajustar sua 
atividade ha um elemento crucial de escolha - portanto, de responsabilidade pessoal. 
(BRANDEN, 1997, p. 53). 

Este sentimento de essencial importancia e desconsiderado pela maioria das 

pessoas, que interpretam-no como algo sem importancia. Entretanto pelos estudos 

realizados, tem-se percebido que a auto-estima possui sim grande importancia no 

cotidiano, conforma assevera BRANDEN (1997, p. 24), "0 nfvel de nossa auto-

estima tern profundas consequencias em todos os aspectos de nossa existencia: 

como atuar em nosso local de trabalho; como lidar com as pessoas; ate onde 

podemos chegar; quanto podemos realizar - e, no domfnio pessoal,por quem 
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provavelmente nos apaixonaremos, como interagimos com o c6njuge, os filhos e 

amigos; que nfvel de felicidade pessoal poderemos atingir." 

Uma pessoa com auto-estima saudavel tern situa<;6es positives a seu favor 

em varios outros tra<;os de personalidade diretamente ligados. Segundo as palavras 

de BRANDEN (1997, p. 24 e 25), ter uma auto-estima saudavel significa: "A auto

estima saudavel correlaciona-se com racionalidade, realismo, intui<;ao, criatividade, 

independemcia, flexibilidade, habilidade para lidar com mudan<;as, disponibilidade 

para admitir (e corrigir) erros, benevolemcia e coopera<;ao.", "A auto-estima elevada 

busca o desafio e o estfmulo de metas exigentes e valiosas. Alcan<;a-las alimenta 

uma boa auto-estima.", "Quanto mais salida for a nossa auto-estima, mais bern 

preparados estaremos para lidar com os problemas que surgem em nossa vida 

pessoal e profissional; mais rapido conseguiremos nos arguer depois de urn tombo; 

mais energia teremos para recome<;ar.", "Quanto mais elevada for nossa auto

estima, mais ambiciosos tenderemos a ser, nao necessariamente no sentido 

profissional ou financeiro, mas em termos daquilo que esperamos experimentar na 

vida - emocional, intelectual, criativa e espiritualmente.", "Quanto mais alta for a 

auto-estima, mais forte sera o impulso para nos expressarmos de urn modo que 

reflita a nossa riqueza interior.", "E provavel que, quanto mais alta for a auto-estima, 

mais abertas, honestas e adequadas serao nossas comunica<;6es, porque 

acreditamos que o que pensamos tern valor e portanto apreciamos, muito mais do 

que tememos, a clareza.", "Quanto mais elevada for a nossa auto-estima, mais 

estaremos dispostos a criar relacionamentos que nos alimentem e nao que nos 

intoxiquem. 0 fato e que o semelhante atrai o semelhante e o saudavel e atrafdo 
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pelo saudavel. A vitalidade e a expansividade nos outros naturalmente atrairao mais 

as oessoas com boa auto-estima do aue o vazio e a deoendencia." . . . 

E exatamente este tipo de ser humane equilibrado que a populagao espera 

encontrar quando da resolugao de seus problemas na area da seguranga publica. 

Chega-se, portanto, ao amago deste trabalho, onde se apresenta o perfil ideal de 

policial militar, pais ao alcangar uma auto-estima saudavel, o miliciano prestaria um 

atendimento cordial e adequado, sendo diretamente proporcional, como relata 

BRANDEN (1997, p. 26), "Quanta mais saudavel for a nossa auto-estima, mais 

propensos seremos a tratar os outros com respeito, benevolencia, boa vontade e 

equanimidade - uma vez que nao tendemos a percebe-los como ameaga, e que o 

auto-respeito e a base do respeito pelo outro. A auto-estima saudavel nao interpreta 

de imediato os relacionamentos em termos antag6nicos e maldosos." 

Concorda com este pensamento HILL: 

Esta auto-estima, contrariamente a uma interpretayao popular, mas errada, de que e o 
resultado de urn ambiente cordial e de apoio, depende, ao inves, de alguns fatores 
importantes. Antes de tudo, estao as repetidas experi13ncias de tarefas bern ou malsucedidas 
que a pessoa ve como questoes de importancia fundamental e evidente que o sentir-se bern 
e o que resulta da realizac;ao e do aumento de auto-estima. E importante ajuizar a natureza 
desta relac;ao, a fim de melhor compreender como podemos nos aprimorar e influenciar os 
demais. (HILL, 1986, p. 154). 

2.3.3. Auto-estima baixa - consequencias 

Antagonicamente ao que foi observado no item anterior, quando a auto-

estima do ser humano encontra-se em baixa, vern sombreada de muitos 
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sentimentos negatives, depreciativos e ate , pode-se dizer, destrutivos, tratando-se 

realmente de uma questao de sobrevivencia (uma pessoa com auto-estima 

extremamente baixa poderia comec;ar a usar drogas, praticar atos perigosos ou ate 

entrar para o mundo do crime). 

Portanto, sao diversas as consequencias danosas que uma auto-estima baixa 

pode trazer a uma pessoa e as pessoas que a cercam, seguindo BRANDEN (1997, 

p. 24, 25, 26, 27, 35,39 e 303), "A baixa auto-estima busca a seguranc;a do que e 

conhecido e pouco exigente. Limitar-se ao conhecido e ao que e pouco exigente 

seve para enfraquecer a auto~estima.", "Quanto mais baixa for a nossa auto-estima, 

a menos aspiraremos e, talvez, menos conseguiremos.", "Quanto mais baixa for a 

nossa auto-estima, mais aguda sera a necessidade de "provar'' o que somos - ou de 

nos esquecermos de n6s mesmos, vivendo de modo mecanico e inconsciente.", 

"Quanto mais baixa for a nossa auto-estima, mais nebulosas, evasivas e impr6prias 

provavelmente serao nossas comunicac;oes, devido a incerteza quanto a nossos 

pr6prios pensamentos e sentimentos e/ou devido a ansiedade diante da rea<;ao do 

outro.", "A baixa auto-estima busca a baixa auto-estima nos outros - nao de mane ira 

consciente, e claro, mas pela 16gica de que isso nos faz sentir que encontramos 

nossa "alma gemea". Os relacionamentos mais desastrosos sao aqueles entre 

pessoas que nao se valorizam; a uniao de dois abismos nao produz um cume.", "Se 

a auto-estima inadequada pode limitar, e muito, as aspirac;oes e realizac;oes 

individuais, as consequencias do problema nem sempre sao tao 6bvias. As vezes 

elas se apresentam das maneiras mais indiretas. A bomba-rel6gio de um 

autoconceito negative pode manter-se silenciosamente ativada durante anos, ... ", "Se 

a baixa auto-estima se correlaciona com resistencia a mudanc;a e com apego ao que 
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e conhecido e familiar, entao,na hist6ria do mundo, a baixa auto-estima nunca foi tao 

desvantajosa economicamente como e hoje. Se a auto-estima elevada se 

correlaciona com a facilidade para lidar com mudan9as e para abandonar os la9os 

do passado, ela confere, entao, uma vantagem competitiva." 

E ainda o mesmo autor: 

Quando a auto-estima e baixa, diminui nossa resiliencia frente as adversidades da vida. 
Desmoronamos diante de vicissitudes que poderiam ser sobrepujadas por urn sensa mais 
saudavel de si mesmo. Temos muito mais probabilidade de sucumbir a urn sentido tragico 
para a nossa existencia para a nossa existencia e ao sentimento de impotencia. Tendemos a 
ser muito mais influenciados pelo desejo de evitar a dor do que de experimentar o prazer. 0 
negativo tern muito mais poder sabre n6s do que o positivo. Se nao acreditamos em n6s 
mesmos - nem em nossa eficiencia, nem no que temos de born -, o universo torna-se 
ameac;ador. (BRANDEN, 1997, p. 39). 

Diante de todas estas adversidades provenientes da auto-estima baixa, tern 

uma em especial que esta diretamente relacionada com o atendimento prestado 

pelos Policiais Militares, pais uma auto-estima baixa provoca medo e o medo 

provoca agressividade e hostilidade, como nos mostra BRANDEN (1997, p. 24), "A 

auto-estima baixa correlaciona-se com irracionalidade, cegueira diante da realidade, 

rigidez, medo do novo e nao familiar, conformismo ou rebeldia impr6prios, postura 

defensiva, comportamento par demais submisso ou supercontrolador, e medo dos 

outros ou hostilidade em relacao a eles." (grifo nosso) 

Como ficou demonstrado, a baixa auto-estima influencia diretamente a forma 

como as pessoas tratam as outras e no funcionalismo publico este atendimento 

inadequado provoca descontentamentos e insatisfa9ao, tornando-se de fundamental 

importancia tratar os milicianos que apresentem esta deficiemcia. 
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2.3.4. Motivavao no trabalho 

Outro aspecto correlacionado com a auto-estima e a motivavao. A motivavao 

impulsiona as pessoas a realizarem as mais diversas atividades, vindo do latim 

movere, que significa mover. Esta expressao e o estopim e o iniciador de nossas 

atitudes, como nos mostra a definivao de DAVIDOFF: 

Os psic61ogos costumam fazer a distinc;ao entre motivos necessidades, impulsos e instintos. 
Necessidades sao exatamente aquilo que a propria palavra parece conotar: deficiencias. Elas 
podem estar baseadas em exigencias corporais especificas, na aprendizagem ou em alguma 
combinac;ao de ambas. 
Motivo, ou motivac;ao, refere-se a urn estado interno que pode resultar de uma necessidade. 
E descrito como ativador, ou despertador, de comportamento geralmente dirigido para a 
satisfac;ao da necessidade instigadora. Motivos estabelecidos principalmente pela experi€mcia 
sao conhecidos simplesmente como motivos. Aqueles que surgem para satisfazer 
necessidades basicas relacionadas com a sobrevivencia e derivadas da fisiologia sao 
geralmente chamadas de impulsos [drives]. (DAVIDOFF, 2001, p. 325). 

0 autor que melhor retrata a motivavao e Abraham Maslow, psic61ogo 

humanista que sugere a hip6tese dos motivos seguirem uma ordem (hierarquia das 

necessidades). Esta configuravao organizada e coerente e o motivador de muitos 

psic61ogos serem partidarios desta teoria. Para entender esta posivao, observa-se a 

descrivao de DAVIDOFF: 

Para Maslow, o ser humano nasce com cinco sistemas de necessidades, os quais sao 
dispostos em hierarquia (mostrada na figura abaixo). As pessoas permanecem como "animais 
carentes" durante a vida toda. Quando urn grupo de necessidades e atendido, urn novo grupo 
toma seu Iugar. Conseguimos percorrer os varios sistemas em ordem. A teoria de Maslow 
comeca com as necessidades fisiologias, como alimento, agua, oxigenio, sono, sexo, 
protec;ao contra temperaturas extremas, estimulacao sensorial e atividade. Essas 
necessidades - requisitos para a sobrevivencia - sao as mais fortes e imperiosas. Elas 
precisam ser satisfeitas em algum grau antes que surjam outras necessidades. Se uma (mica 
delas permanecerinsatisfeita, ela pode dominartodas as outras. (DAVIDOFF, 2001, p. 327). 
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GRAFICO 01: PIRAMIDE DE MASLOW 
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NECESSIDADES FISIOLOGICAS 

FONTE: DAVIDOFF (2001, p. 327) 

E basicamente uma sequencia 16gica. Em primeiro Iugar o ser humano vai 

satisfazer suas necessidades basicas, ou seja, elas sobrepoe todas pais encontram-

se a nfvel de sobrevivencia. Uma vez atendidas tais necessidades, segue a 

necessidade de se manter seguro, livre do perigo. 

Quando estas duas anteriores sao atendidas, surge entao a necessidade de 

afeto, afeigao e amor, ou seja, retorna-se ao sentimento maior humano - o amor. 

Encerrada tal necessidade, as pessoas buscam o sentimento objeto deste 

trabalho - a auto-estima. 

Aquele desejo de sentir-se valorizado e reconhecido no trabalho, na famflia e 

em casa passa a ser procurado pelo humano que galgou os outros estagios. 
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Finalmente, ap6s alcanc;ar todas as necessidades ja citadas, o ser humano 

torna-se plena com a auto-realizac;ao, lutando par atingir seus ideais e realizar seus 

potenciais. 

Portanto, em cada momenta da vida, podemos ter uma necessidade. 

Presume-sa entao que a piramide de necessidades de Maslow pode mudar de 

formate quando outras necessidades nao "tao basicas" assumem um papel de maior 

importancia. 

Claro esta que cada ser humano possui um motivador, algumas pessoas se 

motivam pelo desejo de ajudar, outras pela ansia de justic;a e outras, infelizmente, 

pela ganancia. HILL descreve estas diferentes motivac;oes: 

Ha, naturalmente, razoes diferentes para diferentes pessoas. Nossa estrutura de 
personalidade ou nossos atributos ffsicos nao sao exatamente iguais. Mas, embora os 
objetivos que nos empenhamos em alcanc;ar possam variar, tal como o sucesso relacionado 
ao que nos propomos fazer, todos n6s lutamos e temos metas que queremos realizar. Temos 
potencial para muito mais do que estamos fazendo, independente de nosso atual nfvel de 
realizac;oes. (HILL, 1986, p. 173). 

Concorda com esta linha LOPES (1980, p. VIII), " ... porque uma teoria ou 

abordagem pode ser val ida em determinado caso e epoca e insatisfat6ria em outro e 

outra. lsto equivale a ressaltar o carater cambiante da motivac;ao. lnfluencia-la 

positivamente e missao quase cotidiana, pais a motivac;ao varia de indivlduo para 

indivlduo e varia no mesmo individuo em situac;oes diferentes." 

As motivac;oes tern as mais variadas naturezas, cada pessoa tern um tipo de 

motivac;ao e em varios mementos da vida ela pode se alterar. Agora na atividade 

!aboral, como funciona este mecanisme? Em publicac;ao recente TAMAYO e 

PASCHOAL tern uma posic;ao: 
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0 estudo da motivac;ao no trabalho recebe interesse considen1vel na literatura internacional 
devido, provavelmente, a sua estreita relac;ao com a produtividade individual e organizacional. 
0 problema da motivac;ao no trabalho situa-se, inevitavelmente, no contexto da interac;ao dos 
interesses da organizayao com os interesses do empregado. As duas partes envolvem-se 
numa parceria, na qual cada uma delas apresenta, explicita e/ou implicitamente, as suas 
exigencias e demandas. Da parte da organizac;ao, existem demandas explicitas e bastante 
precisas relacionadas ao desempenho do empregado e as normas de comportamento na 
empresa. Em relac;ao ao desempenho, a empresa exige que os seus membros executem 
tarefas bern delimitadas, em perlodos determinados de trabalho e com padroes de 
quantidade e qualidade previamente estabelecidos. Todas estas atividades fazem parte do 
papel atribuldo ao empregado e sao, geralmente, regidas pelo proprio contrato de trabalho. 
Para a execuc;ao das tarefas, a empresa fornece aos seus empregados o equipamento e o 
material necessaria, este ultimo podendo, muitas vezes, nao corresponder as exigencias das 
tarefas e da propria organizac;ao. (TAMAYO e PASCHOAL, 2003, p. 35). 

Existem teorias que acreditam ser o salario a unica forma de incentivar o 

empregado, como e o caso da teoria monetaria, descrita par LOPES: 

A teoria monetana assenta-se no principia de que o dinheiro e o primeiro, fundamental e 
principal fator da motivac;ao no trabalho. De fato, o salario, alem de constituir meio 
indispensavel a sobrevivencia, possibilita a aquisic;ao e fruic;ao dos slmbolos que definem o 
status social das pessoas. 0 Iugar e prestlgio delas na sociedade e substancialmente 
determinado por esse fator. 

Em consequencia, a perspectiva de maiores retribuic;oes financeiras motiva o 
assalariado a liberar todo o potencial de que e capaz na execuc;ao de suas tarefas e a 
procurar incrementa-lo de todas as maneiras ao seu alcance, a fim de fazer crescente jus a 
tal incentivo. (LOPES, 1986, p. 20). 

Em discordancia com esta posigao, TAMAYO e PASCHOAL comentam: 

As demandas do empregado no ambiente organizacional referem-se, fundamentalmente, a 
ser tratado e respeitado como ser humano e a encontrar na organizac;ao oportunidades para 
satisfazer as suas necessidades e atingir os seus objetivos e expectativas por meio da 
propria atividade do trabalho. Quando o ser humano entra numa organizac;ao para trabalhar, 
o seu interesse basico nao e aumentar o Iuera dessa organizac;ao ou empresa, mas satisfazer 
necessidades pessoais de ordens diversas. Se ele nao encontrar no trabalho meios de 
satisfazer as suas expectativas e de atingir as metas principais da sua existencia, ele nao se 
sentira numa relac;ao de troca, mas de explorac;ao. 0 empregado aporta ao trabalho as suas 
habilidades e conhecimentos, a sua experiencia e criatividade, o seu entusiasmo, a sua 
energia e a sua motivac;ao. Na sua bagagem inicial, leva tambem as suas limitac;oes, 
particularmente ao nfvel dos conhecimentos e habilidades necessarios para a execuc;ao do 
seu trabalho. (TAMAYO e PASCHOAL, 2003, p. 36). 
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Outro fator que traz motivagao eo incentive dos administradores (no caso da 

PMPR dos oficiais e graduados) conforme traz HILL: 

Os gerentes perceberao aumento de motivac;ao e melhor nlvel de desempenho quando 
reforc;am a satisfac;ao natural por urn trabalho bem-feito. Ha menor probabilidade de erros 
quando tal feedback e dado coerentemente, porque as pessoas logicamente querem ser 
bem-sucedidas e progredir; erros tambem diminuem quando as pessoas recebem reforc;o 
para urn born desempenho. Ha mais probabilidade de que os erros que ocorrem sejam 
lembrados e nao repetidos no futuro. E o que mais se aproxima de uma ap61ice de seguro de 
desempenho que se pode encontrar. (HILL, 1986, p. 135). 

E tambem 

E importante ser senslvel as pessoas e as suas necessidades, individuais e coletivas, de se 
sentirem competentes e eficientes, se os lideres quiserem realmente extrair o maximo dos 
esforc;os de seus liderados. A produtividade sofre qauando os empregados estao 
desmotivados e nao-empenhados com os interesses da empresa. No entanto, 
comprometimento e motivac;ao sao fatores que devem ser cultivados, nao simplesmente 
exigidos. Eles se desenvolvem coletiva e individualmente, aumentando a auto-estima dos 
integrantes de uma organizac;ao. (HILL, 1986, p. 174). 

Verdadeiramente o que leva uma pessoa a fazer au deixar de fazer alguma 

atividade esta ligado a uma serie de raz6es, segue abaixo um quadro montado par 

TAMAYO e PASCHOAL que resume as principais teorias atualmente aceitas. 
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QUADRO 1: TEORIAS ENDOGENAS E EXOGENAS DE MOTIVA<;AO LABORAL 

Teorias end6genas Pressuposto fundamental 
1- Arousal/atividade/energia Processos internos (estados fisiol6gicos e afetivos) 

mediatizam o impacto das condigoes de trabalho sobre o 
desempenho. 

2 - Expectativas-valencia As pessoas sao motivadas a trabalhar quando acreditam 
que serao capazes de obter e realizar o que elas 
esperam do trabalho. 

3- Equidade As pessoas sao motivadas pel as necessidades de 
receber urn tratamento equitativo. 

4 -Atitude lndivfduos com atitudes favoraveis ao seu trabalho e a 
sua organizac;;ao serao mais motivados na execu<;ao das 
suas tarefas. 

5- lntenc;;ao/metas 0 desempenho individual e determinado pelas metas da 
pessoa. 

6 - Atribuic;;ao e auto-estima A motivac;;ao e maior quando as causas do desempenho 
sao percebidas como sendo estaveis e internas e a auto-
estima do indivfduo e elevada. 

Teorias ex6genas Pressuposto fundamental 
1 - Motivos/necessidades As pessoas possuem tendencias inatas ou adquiridas a 

buscar certos estfmulos e evitar outros. 
2 - lncentivos/recompensas Caracteristicas da situac;;ao do trabalho levam 0 

trabalhador a associar determinadas form as de 
comportamento com a recompensa. 

3- Reforc;;o As pessoas sao motivadas a trabalhar bern quando o 
born desempenho e seguido de consequencias 
positivas. 

4 - Metas/objetivos As pessoas apresentam melhor desempenho quando as 
metas sao desafiadoras, espedficas e atraentes. 

5 - Recursos pessoais e materiais Condic;;oes de trabalho que facilitam a obtenc;;ao das 
metas sao fonte de motivac;;ao. 

6 - Grupos e fatores sociais As pessoas apresentam melhor desempenho quando a 
organizac;;ao e OS colegas facilitam a execuc;;ao do 
trabalho e reconhecem o born desempenho. 

7 - Sistema s6cio-tecnico A motivac;;ao aumenta quando no sistema de trabalho 
existe harmonia nas condigoes de funcionamento 
pessoal, social e tecnico. 

FONTE: TAMAYO e PASCHOAL (2003, p. 37) 

Na atividade policial ocorrem escalas extras de servigo e pode haver a 

convocagao a qualquer momenta em situagoes extras, causando um fator 

estressante a mais e reduzindo o convlvio familiar, como lembra CIPERT (1994, p. 

44), "Tambem e verdade que, em geral, a felicidade implica concessoes. Raramente 

fazemos tudo que desejamos; nao temos tempo ou forgas para preencher nas 
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nossas vidas com tudo aquila que queremos. Uma carreira que exige muitas horas e 

fins de semana trabalhando, exige tambem o sacriffcio do tempo com os amigos e a 

famflia, e sabra pouco espac;o para prazeres pessoais." 

A carreira policial militar possui inumeras dificuldades e revezes. Na luta 

contra a crescente criminalidade e com as vicissitudes inerentes ao servic;o, e diffcil 

manter o animo e a motivac;ao elevados. Espera-se que ao final deste trabalho 

monografico possa haver uma contribuiyao para a melhoria da motivac;ao e da auto

estima dos policiais militares trazendo uma significativa melhoria do atendimento 

prestado. 

2.4. POLiCIA MILITAR DO PARANA 

Esta instituic;ao sesquicentenaria e cercada de muita hist6ria e 

acontecimentos, embasa-se em leis e regulamentos, alem de possuir uma peculiar 

forma de funcionamento. 

Ap6s ter sido analisada a psicologia, a auto-estima e a motivac;ao, faz-se 

necessaria conhecer um pouco da instituic;ao foco da pesquisa. Observado um breve 

retrospecto hist6rico desta Corporac;ao Sesquicentenaria, sera analisada a base 

legal que regulamenta a PMPR, bern como sera demonstrada de forma superficial 

sua estrutura organizacional. 
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2.4.1. Breve hist6rico da PMPR 

Desde os prim6rdios da humanidade, o homem evidenciou-se como ser 

social. Saindo das cavernas, sua primeira forma de habitac;ao, reuniu-se a outros, 

passando a habitar no alto das colinas sentindo que ao associar-se com outros 

humanos, teria condic;oes de defesa melhores. 

Entretanto, as dificuldades de manutenc;ao da vida transferiram, em urn 

estagio mais avanc;ado, para uma nova moradia - as palafitas. 

Ao surgirem estes aglomerados sociais, como era de se esperar, surgem 

problemas de relacionamento e, com estes as primeiras normas de coexistencia 

social, sendo necessaria a criac;ao da SANCAO para impedir que as pessoas 

realizassem as ac;oes previamente estipuladas como proibidas. lnicialmente eram de 

carater religioso ou derivados de tabus mas gradativamente foram evoluindo e se 

aperfeic;oando ate chegar as codificac;oes. 

Muitos anos depois surgem as primeiras regulamentac;oes publicas, sendo a 

PENA DE TALIAO e o CODIGO DE HAMURABI as mais famosas. 

Aproximadamente no ano 455 a. C., tern inicio em Roma, atraves da denominada Lei 

das XII Tabuas, o sistema legal romano. 

No Brasil, diversas foram as denominac;oes dadas aos organismos 

responsaveis pela seguranc;a publica, iniciando com o Regimento D'el Rei trazido 

por Tome de Souza, passando pelas Ordenanc;as, Terc;os, Milicias, Dragoes e 

Guarda Nacional. 

0 Estado do Parana, que ate o ano de 1853, nao passava de uma Comarca 

de Sao Paulo, integrante da pr6spera Capitania de Sao Vicente, doada a Martim 
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Afonso de Souza em 20 de janeiro de 1535. 0 Estado do Parana vivendo entregue 

ao abandono e a inercia devido a grande distancia que o separava da metropole 

paulistana. 

As primeiras ideias de separagao surgiram em 1811, quando Paranagua 

procurou obter urn Governo proprio, encaminhando ao Prfncipe D. Joao uma 

representagao, que nao alcangou o sucesso desejado. 

Mas outras raz6es historicas vieram atuar com forte ascendente para que o 

desejo de separagao se tornasse cada vez mais intenso. 

Assim, novas tentativas foram feitas neste sentido e o assunto, agora, voltou 

a ser amplamente debatido no Senado. Em 29 de Agosto de 1853, apesar dos 

embaragos criados pelos parlamentares paulistas, foi o projeto aprovado e, ate 

transformar-se na Lei n° 704, tornou o Parana a mais nova ProviNcia do Imperio. 

Esse mesmo ato elevou Curitiba como a sua Capital. 

Para organizar o Governo, dar estrutura jurldica a instituigao da nova Unidade 

Administrativa do Imperio e dirigir o seu destino, D. Pedro II indicou o grande 

estadista baiano, Conselheiro Zacarias de Goes e Vasconcelos, que "foi constante 

em todo o perlodo de sua presidencia". As solenidades de instalagao da provincia 

tiveram Iugar no dia 19 de dezembro de 1853. 

Urn dos principais problemas com que se defrontou o Conselheiro Zacarias de 

Goes e Vasconcelos, tao logo procedeu a instalagao da provincia, foi o 

relacionamento com a Seguranga Publica, precaria devido a ineficiencia dos orgaos 

incumbidos dessa missao que aqui encontrou, os quais nao tinham a forga 

necessaria para sofrear os impulsos criminosos dos foras-da-lei que cometiam 

assaltos e praticavam desordens, desvairando a opiniao publica. 
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Por isso uma de suas medidas prioritarias foi a de criar a Companhia da 

Forga Policial da Provincia do Parana, que veio a ser, de fato e de direito a primeira 

organizagao policial de nosso estado. 

0 ilustre Conselheiro, Zacarias de G6es e Vasconcelos, atraves da Lei n° 08 

de 10 de agosto de 1854, extinguiu a Guarda Nacional, que havia sido institufda pelo 

Governo de Sao Paulo. 

A forga policial do Parana tern, porem, sua existencia como Corporayao 

regularmente organizada a partir da Lei Provincial n° 07 de 10 de agosto de 1854, 

sancionada ap6s o desmembramento da antiga 5° Comarca de Provincia de Sao 

Paulo, pelo primeiro Presidente da nascente Provincia do Parana. 

a) Denominag6es da PMPR 

A Polfcia Militar do Estado do Parana durante a sua existencia tomou as 

seguintes denominagoes: 

1) COMPANHIA DE FORCA POLICIAL DA PROVINCIA DO PARANA, com 

que foi batizada pela Lei no 07, de 10 de agosto de 1854. 

2) CORPO POLICIAL DA PROViNCIA DO PARANA, pela Lei n° 380, de 30 

de margo de 187 4, constitufdo por duas companhias. 

3) CORPO MILITAR DE POLfCIA DO ESTADO DO PARANA, pelo decreta 

de reorganizayao n° 4, de 10 de dezembro de 1891, composta de tres 

companhias e um esquadrao de cavalaria. 

4) REGIMENTO DE SEGURANCA DO PARANA, pela Lei n° 36, de 05 de 

julho de 1892, contando com um Estado-Maior, e outro menor, quatro 

companhias, um esquadrao de cavalaria e a banda de musica. 
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5) REGIMENTO POLICIAL DO PARANA, denominac;ao que passou a 

ostentar durante a ocupac;ao do Estado pelas tropas federalistas, em 1894, 

voltando, posteriormente, a tomar o antigo nome de Regimento de 

Seguranc;a. 

6) FORCA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, pelo decreta de 

reorganizac;ao n° 473, de 09 de julho de 1917, consoante o acordo firmado 

entre a Uniao e o Estado para que a Corporac;ao passasse a ser 

considerada forc;a de primeira linha, auxiliar do Exercito. 

7) POLiCIA MILITAR DO ESTADO DO PARNA, pelo Decreta-Lei n° 505, de 

02 de junho de 1932, juntamente com a Companhia de Bombeiros, 

sozinha, denominava-se, segundo esse Decreta-lei, Forc;a Publica do 

Estado. 

8) FORCA POLICIAL DO ESTADO, pelo Decreta-Lei n° 9.315, de 26 de 

dezembro de 1939. 

9) POLiCIA MILITAR DO PARANA, nome que lhe foi conferido pelo Decreta

Lei n° 544, de 17 de dezembro de 1946 e que conserva ate hoje. 

2.4.2. Base legal da PMPR 

As instituic;oes responsaveis pela seguranc;a publica no Brasil possuem 

previsao legal regida por um capitulo especffico na carta magna: 



36 

DA SEGURANCA PUBLICA 

Art. 144. A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

§ 5° As policias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservac;ao da ordem 
publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;6es definidas em lei, 
incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil. 

§ 6° As polfcias militares e corpos de bombeiros militares, forc;as auxiliares e reserva 
do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territories. 

Diante desta missao constitucional, faz-se importante definir o que e 

Seguranca Publica e Ordem Publica: 

Seguranc;a Publica: E. a garantia que o Estado - Uniao, Unidades Federativas e 

Municfpios - proporciona a Nagao, a fim de assegurar a Ordem Publica, contra 

violac;6es de toda especie, que nao contenham conotac;ao ideol6gica. 

Enfocada como valor jurfdico, a Seguranc;a Publicae a manifestac;ao do poder 

do Estado fundamentada na ordem jurfdica, objetivando o exercfcio da forc;a na 

garantia do direito. 

Considerada como func;ao governamental au politica, conclui-se que a 

Seguranc;a Publica e o conjunto de atividades complexas e variadas que o Estado 

coloca a disposic;ao da populac;ao visando protege-la, contra delitos em todas as 

ocasi6es, contra as desastres, sinistros e catastrofes, garantindo a Ordem Publica. 



37 

Ordem Publica: Conjunto de regras formais, coativas (impostas), que emanam do 

ordenamento jurfdico da Nagao, tendo por escopo regular as relagoes sociais em 

todos os nfveis e estabelecer um clima de convivencia harmoniosa e pacffica. 

Constitui, assim, uma situagao ou condigao que conduz ao bem comum. 

E, portanto, a disposigao interna da organizayao social das interagoes 

interindividuais publicas, permanentes ou ocasionais, que viabiliza a convivencia 

publica. Em consequencia, quando a seguranga se refere a garantia de toda a 

Ordem Publica de uma sociedade, temos a Seguranya Publica. 

Outra legislagao que delimita a agao das PoHcias Militares do Brasil e o 

Decreta-Lei n° 201 0 de 12 de janeiro de 1983, que altera o Decreta-Lei 667, e 

merece a transcrigao de alguns artigos: 

Art. 3° - lnstitufdas para a manutengao da ordem publica e seguranya interna nos 

estado, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as Pollcias Militares, no ambito 

de suas respectivas jurisdigoes. 

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das Foryas 
Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade 
competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutengao da 
ordem publica e o exercfcio dos poderes constitufdos; 

b) atuar de mane ira preventiva, como forga de dissuasao, em locais ou areas 
especfficas, onde se presuma ser possfvel a perturbagao da ordem; 

c) atuar de maneira repressiva, caso de perturbagao da ordem, precdedendo o 
eventual emprego das Foryas Armadas; 

d) atender a convocagao, inclusive mobilizayao, do Governo Federal em caso de 
guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbagao da ordem ou 
ameaga de sua irrupgao, subordinando-se a forga terrestre para emprego em 
suas atribuigoes especfficas de pollcia militar e como participante da defesa 
interna e da defesa territorial; 
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Tambem a Constituivao Estadual possui um capftulo especffico sabre a 

seguranva publica, donde transcreve-se OS trechos pertinentes a Polfcia Militar. 

DA SEGURANCA PUBLICA 

Art. 46. A Seguranva Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e exercida, para a preservavao da ordem publicae incolumidade das pessoas 

e do patrim6nio, pelos seguintes 6rgaos: 

1- Polfcia Civil; 

II- Polfcia Militar; 

Ill- Polfcia Cientffica. 
lnciso acrescentado pel a Emenda Constitucional n° 10/2001. 

Paragrafa {mica: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia Militar. 
Paragrafo acrescentado pel a Emenda Constitucional n° 1 0/2001. 

Art. 48. A Polfcia Militar, forva estadual, instituivao permanents e regular, 

organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia ostensiva, a 

preserva9ao da ordem publica, a execu9ao de atividades de defesa civil, preven9ao 

e combats a inc€mdio, buscas, salvamentos e socorros publicos, o policiamento de 

transite urbana e rodoviario, o policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, 

alem de outras formas e fun96es definidas em lei. 

Paragrafa {mica. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas 
inerentes, sao asseguradas em toda sua plenitude aos oficiais da ativa, reserva au 
reformados da Polfcia Militar, sendo-lhes privativos as tftulos, uniformes militares e 
pastas ate o coronal. 
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Art. 49. A Polfcia Militar, comandada por oficial da ativa do ultimo posto do 

Quadro de Oficiais Policiais Militares, forga auxiliar e reserva do Exercito, e a Polfcia 

Civil subordinam-se ao Governador do Estado e serao regidas por legislagao 

especial, que definira suas estruturas, competencias, bern como direitos, garantias, 

deveres e prerrogativas de seus integrantes, de maneira a assegurar a eficiencia de 

suas atividades. 

Citado no Art. 48 da Constituigao Estadual, o Policiamento Ostensive e a 

atividade de manutengao da ordem publica, executada com exclusividade pela 

Polfcia Militar, observando caracterfsticas, princfpios e variaveis pr6prias, visando a 

Tranquilidade Publica que trata-se de urn estagio em que a comunidade se encontra 

num clima de convivencia harmoniosa e pacifica, representando assim uma situagao 

de bem-estar social. 

Alem da legislagao de nfvel constitucional e federal, a Polfcia Militar e regida 

por outras normas infra-constitucionais, como e o caso do Decreta-Lei n° 667 de 02 

de julho de 1969, que apesar de modificado pelo Decreta-Lei n° 201 0, ainda mantem 

alguns artigos vigentes, como o que regula a hierarquia militar, conforme descrito 

abaixo: 

DO PESSOAL DAS POLiCIAS MILITARES 

Art. 8° - A hierarquia nas Polfcias Militares e a seguinte: 
a) Oficiais de Policia: Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitao, 1° Tenente, 2° 
Tenente 
b) Pragas Especiais de Polfcia: 
- Aspirante-a-Oficial, Cadetes da Escola de Formagao de Oficiais da Polfcia 
c) Pragas de Polfcia: 
Graduados: Subtenente, 1 o Sargento, 2° Sargento, 3° Sargento, Cabo, Sol dado. 
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Soldados, Cabos, Sargentos e Subtenentes ocupam cargos de nfveis 

operacionais; Os Alunos Oficiais e Aspirantes-a-Oficial sao Pra9as Especiais e 

ocupam cargos de nfvel universitario; Os Oficiais se dividem nos seguintes nfveis: 

Tenentes sao Oficiais subalternos, Capitaes sao Oficiais intermediaries, Majores, 

Tenentes-Coroneis e Coroneis sao Oficiais superiores com gerencia da institui9ao. 

A base da piramide organizacional e formada pelos Soldados e o topo pelos 

Coroneis, sendo o poder de decisao e responsabilidade no sentido piramidal inverse. 

0 portal de ingresso na carreira Policial Militar se faz atraves de concursos 

em tres formas distintas: concurso para o Curse de Formagao de Soldados - e 

atraves de concurso publico o ingresso nas fileiras da Polfcia Militar do Parana; 

concurso para o Curse de Forma9ao de Oficiais - e atraves de concurso publico 

vestibular em convenio com a Universidade Federal do Parana, ap6s 03 (tres) anos 

de curse, permite ao Aluno ascensao ao Posta de Aspirante-a-Oficial e aos demais 

Pastas ate o de Coronel, posto maximo da lnstitui9ao, porem, nesse caso, 

necessitara realizar durante a carreira pelo menos 02 (dais) curses, sedo um de 

aperfei9oamento e outre de nfvel Estrategico (Curse de Aperfei9oamento de Oficiais 

no Posta de Capitao para ascender ao Posta de Major e Curse Superior de Polfcia 

para ascender ao Posta de Coronel); concurso para o Curse de Oficiais do Quadro 

de Saude - e tambem atraves de concurso publico dirigido a profissionais formados 

na area de saude, permite uma carreira ate o Posta de Coronel. 

Finalizando o embasamento legal, apresenta-se o C6digo da Polfcia Militar, 

que materializa-se na Lei Estadual 1943 de 23 de junho de 1954, regulamentando 

diversos assuntos internes onde destaca-se o Capftulo I sabre os deveres dos 

militares, transcrevendo-se alguns artigos relevantes: 
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DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

a) Dos Deveres 

Art. 102. Sao deveres do Militar: 

a) garantir, na esfera de suas atribuic;oes, a manutenc;ao da ordem publicae de 
defender o Pafs, em caso de agressao, especialmente quando convocado, na 
forma estabelecida pelas leis federais e estaduais em vigor; 

b) exercer, com dignidade e eficiemcia, as func;Qes que lhes forem atribufdas; 
c) cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruc;oes e ordens emanadas 

de autoridades competentes; 
d) zelar pela honra e reputac;ao da classe, observando comportamento 

irrepreensfvel na vida publica e particular, e cumprir com exatidao seus 
deveres para com a sociedade; 

e) acatar a autoridade civil; 
f) satisfazer, com pontualidade, os compromissos pecuniarios assumidos e 

garantir a assistencia moral e material do seu lar; 
g) ser discreto em suas atitudes e maneira, e abster-se, em publico, fazer 

comentarios ou referir-se a assunto tecnico, de servic;o ou disciplinar, seja ou 
nao de carater sigiloso; 

h) ser obediente as ordens de seus superiores hierarquicos, mediante rigorosa 
observancia dos regulamentos, empregando toda sua vontade e energia em 
beneffcio do servic;o; 

i) estar preparado ffsica, moral e intelectualmente, para o perfeito desempenho 
de suas func;oes; 

j) ser leal em todas as circunstancias; 
k) item nao mais aplicavel. 

Art. 104. 0 militar deve conduzir-se, mesmo fora do servic;o, de acordo com 

os princfpios de disciplina. 

Art. 106. A inobservancia ou negligencia no cumprimento do dever militar, na 

sua mais simples manifestac;ao, constitui transgressao prevista em regulamentos 

disciplinares. A violac;ao desse dever e crime militar, conforme os c6digos e leis 

penais. 



42 

b) Das responsabilidades 

Art. 108. Cabe ao militar a responsabilidade integral das decisoes que tamar e 

dos atos que praticar, inclusive na execugao de missoes, ordens e servigos par ele 

taxativamente determinados. 

Paragrafo unico. No cumprimento de ordem emanada de autoridade superior, 

o executante nao fica exonerado de responsabilidade pela pratica de qualquer crime. 

Art. 109. A inobservancia, falta de exagao ou negligencia no cumprimento dos 

deveres especificados em lei e regulamentos, acarreta responsabilidade funcional, 

pecuniaria, disciplinar ou penal, consoante a legislagao em vigor. 

Art. 11 0. A responsabilidade a que se refere o artigo anterior e sempre 

pessoal, e a absolvigao do crime imputado nao exonera o militar da indenizagao do 

prejufzo material par ele causado. 

A legislagao que embasa a Polfcia Militar do Parana bern como todas as 

demais Corporagoes do Brasil encontram respaldo a nfvel constitucional alem de 

diversas outras normas especificas demonstradas acima. Pode-se observar que 

existe toda uma preocupagao com o comportamento adequado que os militares 

estaduais devem ter tanto no ambito funcional quanta no particular, tentando fazer 

destes urn exemplo a ser seguido pela sociedade. 

Sera vista em capitulo posterior de forma mais pormenorizada o padrao ideal 

de atuagao esperado para os profissionais da seguranga publica. 
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2. 4. 3. Estrutura Organizacional 

A estrutura da PMPR e ampla, mas resumidamente pode ser exposta da 

seguinte forma: 

6rgaos de Diregao Geral: diretamente ligados ao Comandante-Geral, 

realizando a alta diregao institucional e a administragao geral de 6rgaos de 

assessoramento (Estado Maior lntegrado ). 

6rgaos de Diregao Setorial: compreende 06 diretorias; Diretoria de Apoio 

Logfstico, Diretoria de Finangas, Diretoria de Pessoal, Diretoria de Saude, Diretoria 

de Ensino e Diretoria da Tecnologia da lnformagao. 

6rgaos de Execugao: composto par 3 (tres) Comandos Intermediaries, aos 

quais se subordinam todas as Unidades Operacionais: CPC - Comando do 

Policiamento da Capital - tern como area de atuagao a Capital do Estado e toda a 

Regiao Metropolitana. lntegram o CPC urn total de 09 (nove) Unidades 

Operacionais, denominadas Batalhoes e Companhias; CPI - Comando do 

Policiamento do Interior - tern como area de atuagao o Interior do Estado. lntegram 

o CPI urn total de 19 (dezenove) Unidades, tambem denominadas Batalhoes e 

Companhias, inclusive o Policiamento Rodoviario e Florestal; CCB - Comando do 

Corpo de Bombeiros - tern como area de atuagao todo o Estado do Parana, atraves 

de Grupamentos de lncendio/GI. 

No desenvolvimento deste trabalho monografico, tomou-se somente o CPC 

como amostra, restringindo-se ainda aos tres Batalhoes operacionais com area de 

atuagao na grande Curitiba, excluindo-se a Regiao Metropolitana ( cuja 

responsabilidade e do 17° BPM). 
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Cada Batalhao e responsavel par urn espac;o fisico que sobreposto ao mapa 

da cidade de Curitiba, coincide com urn certo numero de bairros, conforme a figura 

01 : 

FIGURA 01 : MAPA DE CURITIBA - DISTRIBUICAO DOS BATALHOES POR 

AREA. 

Legenda 

BPM 
- 12BPM 

138PiA 

2CI8PM 

FONTE: PM/3 (2007) (Setor de planejamento e operac;Oes) 
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DISTRIBUICAO DOS BAIRROS POR BATALHAO 

a) 12° Batalhao de Policia Militar 

E responsavel pela regiao central e noroeste da cidade, subdividido em cinco 

sub-areas que correspondem as Companhias, sendo que recentemente houve uma 

adapta9ao das areas dos Batalhoes para coincidirem com as Delegacias da Policia 

Civil. 

FIGURA 02: AREA DE RESPONSABILIDADE DO 12° BATALHAO. 

FONTE: PM/3 (2006)- (Setor de planejamento e operac;oes) 
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b) 13° Batalhao de Poll cia Militar 

E responsavel pela regiao sul/sudeste, com 4 sub-areas que tambem 

coincidem com as Delegacias de Policia Civil. 

FIGURA 03: AREA DE RESPONSABILIDADE DO 13° BATALHAO. 

FONTE: PM/3 (2006) - (Setor de planejamento e operac;oes) 
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c) 20° Batalhao de Pollcia Militar 

Recentemente o RPmont foi transformado em Cavalaria com area de atuac;ao 

em todo o CPC, sendo criado o 20° Batalhao de Policia Militar que literalmente 

assumiu toda a area de responsabilidade de patrulhamento e atendimento de 

ocorrencias, ficando a Cavalaria exclusivamente com o patrulhamento montado. A 

area deste novo Batalhao e a leste de Curitiba. 

FIGURA 04: AREA DE RESPONSABILIDADE DO 20° BATALHAO. 

FONTE: PM/3 (2006) - (Setor de planejamento e opera9oes) 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

Para atingir o objetivo esperado, que e avaliar o nivel de auto-estima do 

Policial Militar no CPC, serao utilizadas algumas tecnicas, tais como: 

Tecnica da Pesquisa Bibliografica, para demonstrar: 

0 conceito da Psicologia, suas principais correntes e autores; 

0 significado de auto-estima; 

Auto-estima e motivagao relacionadas ao trabalho; 

A importancia da auto-estima na atividade Policial Militar; 

Breve hist6rico da PMPR; 

Estrutura do CPC e Condigoes de trabalho na Corporagao. 

Pesquisa documental: 

Anexar fotoc6pias de materias jornalisticas, bern como relacionar 

procedimentos judiciais da Justiga Militar Estadual (VAJME), documentos e 

procedimentos administrativos da Ouvidoria da PMPR e das Segoes de Justiga e 

disciplina (SJD) dos batalhoes analisados. 

Pesquisa de Campo: 

Aplicar questionarios embasados na corrente humanista indagando sabre a 

vida pessoal, financeira e profissional do Policial Militar para mensurar se ele 

encontra-se ou nao com o nivel de auto-estima baixo e se este sentimento estaria 

afetando sua forma de atender as ocorrencias policiais, e o modo com que tratam os 

cidadaos paranaenses de todas as classes sociais durante estes atendimentos. 
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Tal levantamento sera aplicado em uma amostra de 10% do total da tropa 

existente em cada unidade operacional com area de responsabilidade do CPC em 

Curitiba. 

Resultados e discussoes: 

Levantados e tabulados os dados, serao contrastados com a posic;ao dos 

te6ricos e verificar-se-a se esta presente o sentimento de auto-estima em nfveis 

abaixo dos recomendados, eo nfvel de satisfac;ao da tropa, ocorrendo a discussao 

dos resultados. 

Apresenta~ao de propostas e sugestoes: 

De posse destas informac;oes e diante do quadro que se apresentar, serao 

formuladas sugestoes de polfticas publicas a serem implementadas para tentar 

elevar as hip6teses de baixa auto-estima da tropa, melhorando assim a atividade fim 

desenvolvida pela corporagao. 
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4. RESUL TACOS E DISCUSSOES 

Para atingir o objetivo esperado torna-se necessaria realizar levantamentos e 

discussoes dos resultados obtidos. Para tanto, neste capitulo demonstrar-se-a o 

atendimento que esta sendo prestado a populagao, tanto no sentido ideal, como 

observando-se os desvios de comportamento. 

Ainda almejando alcangar a meta prevista, mostra-se a real necessidade de 

auto-estima elevada na atividade policial militar e os projetos existentes na PMPR 

para este fim. Encerrando este capitulo surge a pesquisa de campo junto a tropa 

para mensurar a auto-estima e satisfagao dos policiais. 

4.1. ATENDIMENTO PREST ADO A POPULACAO 

Apresentadas a base te6rica e uma vi sao abrangente da PMPR analisar -se-a 

neste capitulo 0 atendimento que OS Policiais Militares do CPC tem prestado a 

populagao de Curitiba, observando-se o atendimento previsto e alguns desvios de 

comportamento detectados nos 6rgaos de fiscalizagao. 

4.1.1. Atendimento Previsto 

Dentro da Corporagao existe todo um direcionamento para a excelencia do 

atendimento a populagao. Faz parte da grade curricular de todos os cursos de 

formagao na PMPR (CFO, CFS, CFC, CFSd), as disciplinas de Direitos Humanos e 

Deontologia, com o intento de sedimentar estes ideais naqueles cidadaos que irao 

defender a sociedade paranaense. 
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Urn exemplo classico deste desejo de bern servir e de todo o valor moral e 

etico presentes na Policia Militar do Parana, encontra-se nas palavras do Cel. RR. 

VALLA: 

... a rela9ao entre os val ores e os deveres e semelhante a existente entre causa e efeito, pais 
estes emanam daqueles. Se para Kant o valor de uma a9ao depende da rela9ao do 
comportamento com o principia do dever, para a filosofia axiol6gica a formulayao do 
problema ocorre de forma inversa. 0 valor moral nao se funde na ideia do dever, mas ao 
contrario: todo dever encontra seu fundamento num valor (grifo nosso). Vamos exemplificar 
para melhor entendermos esta questao: urn dos valores profissionais e a coragem, pela 
demonstra9ao de destemor ante o perigo; em decorrencia disso, o policial militar tern o dever 
de proteger a vida, o patrimOnio e o meio ambiente com abnega9ao e desprendimento 
pessoal, arriscando, se necessaria, a propria vida. 
Somente deve-ser aquila que e valioso, e todo o valioso "deve-ser". A no9ao de valor e, par 
isso, o conceito etico central. E constrangedor termos de salientar, que a orienta9ao para 
valores e deveres eticos nao tern sido uma for9a motora nem a base s61ida pra lastrearmos 
nossa atividade policial militar no Brasil, e em particular na PMPR. 
Urge revertermos este processo, senao seremos interceptados pela sociedade, a qual 
deveriamos servir com toda a honestidade e devotamento profissional. Neste particular, seria 
prudente darmos aten9ao a uma lei inexoravel - a medida em que nos afastamos dos 
principios, na devida propor9ao tambem, perdemos o interesse par estes e 
consequentemente pelos deveres a eles relacionados. Nao seria exatamente isto que esta 
ocorrendo em nossas organizayoes, quando contatamos a hierarquia e a disciplina sendo 
desprestigiadas e banalizadas - e o que e pior ainda - com a conivencia e participayao do 
publico interno, mormente dos Oficiais? Deixamos a indaga9ao, para que cada urn procure 
na reflexao a sua resposta. (VALLA, 1995, p. 1 0). 

0 comando da Corporagao e a propria PMPR primam tanto pelo born 

atendimento que constam dos manuais de policiamento ostensive orientag6es 

especfficas sabre o relacionamento com o publico, tais como: 

01) Ser atencioso e prestativo; 
02) Relacionar-se de forma estrita, com a comunidade a qual presta serviyos; 
03)Tratar a todos sem qualquer preconceito ou discrimina9ao; 
04) Dispensar especial atenyao a crian9as, idosos e deficientes; 
OS)Procurar informar a comunidade sabre sua missao; 
06)Conhecer hftbitos e costumes da popula9ao, (lazer, folclore, etc); 
07) Dispensar ao publico toda aten9ao mostrando-se verdadeiramente interessado nas 
solu9oes dos problemas que lhes sao apresentados, mesmo que tais solu9oes nao estejam 
imediatamente a seu alcance, nao substituindo pessoas que ao Policial Militar recorrem; 
08)Utilizar o vocabulo profissional evitando temos desrespeitosos, palavras de baixo calao, 
gfrias, procurando imprimir urn tom de austeridade em seu modo de falar; 
09) Evitar comentar problemas internos da Corporayao, pautando-se pelo sigilo profissional; 
1 O) Nao comportar-se inconvenientemente perante o publico, evitando atitudes como gestos e 
olhares maliciosos, gargalhadas e outros comportamentos desrespeitosos; 
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11) Evitar diminuir-se perante a comunidade, valorizando a si e a Corporac;ao; 
12) Procurar se comunicar com a populac;ao em geral de modo a obter informac;oes de 
interesse social, policial, etc; 
13)procurar participar de eventos comunitarios como: inaugurac;oes, festividades diversas, 
eventos esportivos, etc. 

0 ponto culminante na busca do padrao ideal de comportamento dos 

milicianos ficou marcado pela criagao do Regulamento de Etica Profissional dos 

Militares Estaduais do Parana, aprovado pelo Decreta n° 5.075, de 28 Dez 98, do 

qual transcreve-se alguns trechos pertinentes ao assunto: 

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1° - 0 Regulamento de Etica Profissional dos integrantes da Polfcia Militar 

e Corpo de Bombeiros do Parana, militares estaduais, norteia-se par princfpios que 

formam a consciencia profissional do militar estadual e representa imperatives de 

sua conduta, traduzindo-se pelo fiel cumprimento a lei, as ordens das autoridades 

constitufdas, ao cumprimento dos princfpios norteadores dos direitos humanos e dos 

demais princfpios que norteiam a vida em sociedade. 

Art. 2° - A fungao militar esta revestida de parcela do Poder do Estado (Poder 

de Polfcia), possibilitando tomadas de decis6es, impondo regras, dando ordens, par 

vezes restringindo direitos individuais e coletivos, bens e interesses jurfdicos, dentro 

dos limites autorizados par lei. 

Art. 3° - Para o desempenho da missao, o militar estadual deve possuir 

atributos ffsicos, intelectuais, tecnico-profissionais, e, acima de tudo marais, 
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colocando-o como espelho da cidadania: deve possuir firmeza de carater, dedicac;ao 

ao trabalho e profissionalismo, atuando sempre com justic;a e bam-sensa, pre-

requisites que a sociedade espera e exige do verdadeiro militar estadual. 

Art. 4° - 0 militar estadual, ao ingressar na carreira, prestara o compromisso 

de honra, em carater solene, afirmando a sua consciente aceitac;ao dos valores 

profissionais, dos deveres eticos, do sentimento do dever, do pundonor, do decoro 

da classe e a firme disposic;ao de bern cumpri-los. 

DOS VALORES MILITARES 

Art. 6°- Os valores militares, determinantes da moral do militar estadual,sao 

os seguintes: 

I - respeito aos direitos humanos, especialmente a liberdade, a igualdade, a 
seguranc;a, a vida, a integridade ffsica e a propriedade; 

II - moralidade publica, caracterizada pela honestidade e probidade, tanto no 
exerclcio das atividades administrativas quanta nas atividades operacionais; 

Ill - responsabilidade publica, evidenciada pelo profissionalismo, pelo 
exerclcio da profissao com entusiasmo e perfeic;ao, na busca constante de 
resultados; 

IV- justic;a, todas as ac;oes devem ser alicerc;adas em valores eticos, marais 
e no ordenamento jurfdico da Nagao; 

V - lealdade, manifestada pela fidelidade aos compromissos para com a 
Patria, Policiais Militares, Corpos de Bombeiros Militares e pela confiabilidade dos 
superiores, Peres e subordinados, mas principalmente, lealdade com a populac;ao 
que atraves de seus impastos pagam os salarios dos Policiais e Bombeiros Militares; 

VI - hierarquia, traduzida no respeito e valorizac;ao dos pastas e graduac;oes; 

VII - disciplina, significando exato cumprimento do dever e essencial a 
preservac;ao da ordem publica; 

VIII- patriotismo, revelado no amor e dedicagao a Patria; 
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IX- civismo, atraves do culto aos sfmbolos e tradigoes da Patria, das Polfcias 
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, alem da dedicagao ao interesse 
publico; 

X - constancia, como firmeza de animo e fe nas Polfcias Militares e nos 
Corpos de Bombeiros Militares; 

XI - espfrito de corpo, orgulhando-se de suas lnstituigoes, mediante 
identificagao legftima entre seus componentes; 

XII - honra, como busca legftima do reconhecimento e considera<;ao, tanto 
interna, quanta externamente, as Polfcias Militares e aos Corpos de Bombeiros 
Militares; 

XIII - dignidade, respeitando a si proprio e aos seus semelhantes, 
indistintamente; e 

XIV - coragem, demonstrando destemor ante o perigo e devotando-se a 
protegao de pessoas, do patrimonio e do meio ambiente. 

DOS DEVERES DO MILITAR ESTADUAL 

Art. 7°- Os deveres eticos, emanados dos valores militares e que conduzem a 

atividade profissional sob o signa da retidao moral, sao as seguintes: 

Ill - agir com isengao, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, nao 
usando sua condigao de autoridade publica para a pratica de arbitrariedades; 

IV- respeitar a integridade ffsica, moral e psfquica das pessoas abordadas au 
que estiverem sob custodia, assim como dos condenados au de quem seja objeto de 
incriminagao; 

VII - servir a comunidade, procurando no exercfcio da suprema missao de 
preservar a ordem publica promover sempre o bem-estar comum; 

VIII - cumprir e fazer cumprir a Constituigao, as leis e as ordens legais de 
autoridades competentes, exercendo sua atividade profissional com 
responsabilidade, incutindo tambem, o sensa de responsabilidade nos subordinados, 
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sempre desempenhando sua missao de forma correta e na busca de resultados 
positives; 

XII- atuar com devotamento ao interesse publico, colocando-o acima dos interesses 
particulares; 

XXXVI - proteger as pessoas, o patrimonio e o meio ambiente com abnegagao, 
coragem e destemor, porem com tecnica, equilibria e prudencia, arriscando, se 
necessaria, a propria vida; 

DA VIOLACAO DOS VALORES E DOS DEVERES ETICOS 

Art. 8°- A violagao dos valores e dos deveres eticos dos militares estaduasi 

constituira crime, contravengao ou transgressao disciplinar, conforme o disposto em 

legislagao especffica. 

DOS DIREITOS HUMANOS 

Art. go - Cabe a todo militar estadual a observancia das prescrigoes contidas 

no C6digo de Conduta para os Funcionarios Responsaveis pela Aplicagao da Lei, 

institufdo pela Organizagao das Nagoes Unidas, e ratificado pelo Governo brasileiro. 

Art. 10 - Ao militar estadual cabe o cumprimento da lei, no ambito de suas 

atribuigoes, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos 

ilegais, em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua 

profissao requer. 
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Art. 11 - No cumprimento do seu dever, o militar estadual deve respeitar e 

proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as 

pessoas. 

Art. 12 - Somente sera permitido ao militar estadual o emprego da forga, 

quando tal se afigure estritamente necessaria e na medida exigida para o 

cumprimento do seu dever. 

Este artigo condena veementemente o uso desnecessario e arbitrario da forga 
ffsica empregada fora das situag6es previstas em lei e muitas vezes geradas por 
uma auto-estima deficitaria. 

Art. 13 - Nenhum militar estadual pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato 

de tortura ou qualquer outra forma de tratamento cruel, desumano ou degradante, 

nem invocar ordens superiores ou circunstancias excepcionais, tais como o estado 

de guerra ou uma ameaga a seguranga nacional, instabilidade polltica e interna ou 

qualquer outra emergencia publica como justificagao para torturas ou outras formas 

de tratamentos crueis, desumanos ou degradante. 

Art. 14 - Os militares estaduais devem assegurar a prtegao da saude das 

pessoas que estiverem sob sua guarda. 

Art. 15 - Deve o militar estadual respeitar a capacidade e as limitagoes 

individuais de todo o cidadao, sem qualquer especie de preconceito ou distingao de 

raga, sexo nacionalidade, cor, idade, religiao, cunho politico, posigao social e 

quaisquer outras formas de discriminagao. 
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Foi elencada neste capitulo a forma correta e padronizada com que o militar 

estadual deve agir no desenvolvimento da atividade de seguranc;a publica bern como 

muitas atitudes que nao devem ser tomadas. 

Quando o funcionario publico militar transgride algum destes preceitos ou 

qualquer daqueles previstos em regulamentos, leis, etc, estara sujeito ao rigor das 

tres esferas: administrativa, penal cfvel, como por exemplo o C6digo Penal Militar, o 

Regulamento Disciplinar do Exercito, o C6digo de Processo Penal Militar, entre 

outros. 

4.1.2. Alguns Desvios Detectados 

Mesmo sob a egide de toda a legislac;ao citada no item 2.5.1, infelizmente 

alguns policiais militares tern cometido arbitrariedades, violencia desnecessaria, 

truculencia, enfim, prestado urn atendimento deficitario, conforme pode ser 

observado no levantamento feito junto aos 6rgaos responsaveis pela apurac;ao: 

a) Vara da auditoria da Justic;a Militar (VAJME) 

Responsavel pelo julgamento dos crimes militares praticados pelos militares 

estaduais, conforme previsto no Art. 6° do C6digo de Processo Penal Militar (CPPM). 

Em pesquisa junto a esta vara da Justiya, houve a constatac;ao de crimes 

ligados a violencia (Art. 209 do C6digo Pena Militar- Ofender a integridade corporal 

ou a saude de outrem), gerada par uma possfvel baixa auto-estima. Tal pesquisa 

tomou os anos de 2005 e 2006: 



GRAFICO 02: PROCESSOS DA VAJME 2005/2006. 
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FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

b) Ouvidoria das Pollcias Militares 
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2006 

Lesao 

Criada pelo Governo do Estado com a fun<;ao de atender a popula<;ao em 

reclama<;6es de qualquer natureza contra Policiais Civis e Militares. 

Filtradas as informa<;6es chegou-se a duas classifica<;Qes de queixas: 

denuncias - onde geralmente se enquadram abuses fisicos praticados par policiais 

mil itares, 

reclamacoes - onde se inseriram as mal atendimentos prestados pelos mesmos 

profissionais. Da mesma forma limitou-se aos anos de 2005 e 2006: 



GRAFICO 03: PROCESSOS DA OUVIDORIA DAS POLiCIAS 2005/2006. 
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c) Segao de Justiga e Disciplina 
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Cada batalhao possui uma segao que tern a fun9ao de acompanhar os 

processes administrativos de investigagao e analise das atitudes dos policiais 

militares, assessorando o comando para responsabilizagao dos transgressores das 

leis, regulamentos e normas da Pollcia Militar. 

Dependendo do tipo de transgressao existe urn procedimento especlfico para 

apuragao, como por exemplo as transgressoes disciplinares previstas no anexo I do 

ROE sao apuradas por Procedimentos disciplinares sumarios ou sindicancia, 

acidentes com viaturas atraves de lnquerito Tecnico, entre outros. 
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Quando da ocorrencia de uma agao prevista no C6digo Penal Militar, sera 

apurada atraves de urn lnquerito Policial Militar (IPM), que segue o rita semelhante 

ao da A<;ao Penal Militar prevista no mesmo diploma legal. 

Como o foco deste trabalho sao as consequencias de uma auto-estima baixa, 

refletindo-se em urn atendimento violento e truculento, verificar-se-a somente a 

Sindicancia e IPM, que apuram este tipo de desvio: 

GRAFICO 04: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NOS BATALHOES 

2005/2006. 

1) No 12° BPM 

20051PM 

20061PM 

1111 
Total 

•o 
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.2 
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FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 
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2) No 13° BPM 
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FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 
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.5 
Violencia 

19 
Total 

61 

114 
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ii 20 
Total 

112 
Violencia 
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FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

4.2. NECESSIDADE DE AUTO-ESTIMA ELEVADA NA ATIVIDADE POLICIAL 

MILITAR 

0 policial militar, conforme descrito no capitulo 4.1.1. e incumbido de uma 

ardua missao recaindo sabre si toda uma responsabilidade pela manutengao da 

s~guranga publica. 

Acompanhando esta missao vern todo urn complexo hall de circunstancias 

que cercam-na como e o caso da crescente violencia no Brasil. Urn exemplo classico 

desta guerra diaria esta no panico causado em Sao Paulo pela facgao criminosa 

primeiro comando da capital (PCC), como retrata a reportagem da revista V~JA 

a baixo: 
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RECORTE 01 : REPORTAGEM DA VEJA 

FONTE: VEJA (2006, 19/07) 

E estas organiza¢es criminosas tern se difundido par todo o pals, como 

mostra a reportagem da VEJA: 
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RECORTE 02: REPORTAGEM DA VEJA 

FONTE: VEJA (2006, p. 78,79) 

Alem do crime organizado, existe tambem o dito "crime local", que e gerado 

pela desigualdade social e pela ganancia do ser humane, alem de outros motives 

como e mostrado em algumas reportagens do Jornal Tribuna do Parana: 
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RECORTE 03: REPORTAGEM DA TRIBUNA DO PARANA 

FONTE:Tribuna do Parana (2006, 29/12, p. 6) 

RECORTE 04: REPORTAGEM DA TRIBUNA DO PARANA 

FONTE: Tribuna do Parana (2006, 13/12, p. 7) 
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RECORTE 05: REPORTAGEM DA TRIBUNA DO PARANA 

FONTE: Tribuna do Parana (2006, 27/11 , p. 7) 

RECORTE 06: REPORTAGEM DA TRIBUNA DO PARANA 

FONTE: Tribuna do Parana (2006, 04/12, p. 1 0) 
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E a violencia enfrentada pela pollcia deixa baixas tambem nas fileiras da 

Corpora<;ao, como retrata o mesmo jornal : 

RECORTE 07: REPORTAGEM DA TRIBUNA DO PARANA 

FONTE: Tribuna do Parana (2006, 27/11 , p. 7) 
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RECORTE 08: REPORTAGEM DA TRIBUNA DO PARANA 

FONTE: Tribuna do Parana (2006, 29/12, p. 6) 

Diante de todo este quadro que se apresenta, o Policial Militar necessita 

manter-se valorizado e com urn sentimento de auto-estima saudavel e equilibrado, 

para sentir-se capaz de enfrentar tamanhas dificuldades e perigos existentes nesta 

nobre profissao. 

4.3. PROJETOS DE AUXiLIO EXISTENTES NA PMPR 

Ja a algum tempo a Poll cia Militar tern detectado que existe uma necessidade 

de fornecer apoio psicol6gico e juridico aos policiais que prestam servi9o a 

comunidade paranaense, diante disso foi criado o Servi9o de Assistencia Social 

(SAS) da PMPR e a Associa9ao da Vila Militar (AVM) tambem presta algum auxllio. 
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4.3.1. Servi9o de Assistencia Social da PMPR. 

Consciente da necessidade de se atender a popula9ao miliciana e seus 

familiares, e sob o Comando do Gel QOPM ORLANDO XAVIEIR POMBO, a 

Assistencia Social da PMPR foi criada em 18 de Julho de 1962, em Curitiba, onde 

recebeu o nome de Cruzada Cosme e Damian, formada par esposas de oficiais que 

objetivavam ajudar as militares carentes. 

A origem do Servi90 Social advem da Cruzada Social Cosme e Damian que, 

de forma paralela, funcionava e auxiliava-o na elabora9ao de seu objetivos para 

assistir as policiais militares e bombeiros militares e seus familiares. 

Com a cria9ao da Portaria n° 610 de 14 de junho de 1983, o Servi90 Social 

desvincula-se da Cruzada Social e e subordinado a Diretoria de Pessoal. 

A posi98o atual do Servi90 de A9ao Social (S.A.S), foi conquistada aos 

poucos atraves da doa9ao de fun96es diversas e cada mais relacionadas a 

profissao, apesar de ainda enfrentar problemas de carater estrutural, que interferem 

e dificultam a a9ao verdadeiramente profissional. 

0 Servi9o Social esta sendo reestruturado para poder atender as 

necessidades cada vez maiores dos integrantes da Polfcia Militar. 

Dentro desta reestrutura98o esta previsto a cria9ao de um Centro de Aten9ao 

Psicossocial, contando com Centro de Triagem, Casa de Apoio para albergar 

policiais abandonados e Nucleo de Apoio para hospedar temporariamente as 

integrantes da Polfcia Militar, da ativa au da Reserva e seu dependentes que vindos 

do interior do Estado dirigem-se a Capital para tratamento de saude au que recem 

safdos do Hospital nao tem condi96es de retornarem aos seus locais de origem. 
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E urn 6rgao de apoio tecnico normativo da Diretoria de Pessoal da PMPR que 

tern por finalidade, orientar, promover, estimular e desenvolver as atividades 

psicossociais visando a melhoria da qualidade de vida do efetivo da Polfcia Militar 

(ativo/inativo) e seus familiares; principalmente no que se refere as questoes 

relacionadas ao uso e abuso do alcool e substancias qufmicas, desvios de 

comportamentos no setor de trabalho, envolvimento em ocorrencias de alto risco, 

cumprimento de medida de seguranc;a e/ou outros. 

Visa a integra<;ao nas relac;oes sociais e tern como objetivo produzir 

mudanc;as de qualidade de vida nos policiais e familiares, procurando dentro de seus 

limites e possibilidades a compreensao e melhor soluc;ao para o problema. 

Jntervir, segundo as diretrizes da Jnstituic;ao, buscando alternativas que se 

adequem aos regulamentos e ao policial. 

0 S.A.S. possui diversos servic;os que sao prestados aos policiais Militares e 

seus familiares, conforme segue: 

a) Setor Psicol6gico 

Promover a saude mental dos Policiais Militares e seus dependentes, 

identificando problemas emocionais que necessitam de intervenc;ao, propiciando 

condic;oes a resoluc;ao destes 



ATIVIDADES NO SETOR PSICOLOGICO: 

• 

• 

Encaminhamento para Hospitais especializados; 

Encaminhamento para o CAPS - Centro de Aten9ao Psicossocial; 
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• Atendimento a policiais com problemas de saude mental, como: PSICOSE, 

DEPRESSAO SiNDROME DO PANICO, ANSIEDADE, ETC ... 

• Atendimento do PROAAR - Programa de Avalia9ao e Acompanhamento 

do policial que se envolve em ocorrencia de Alto Risco. Obs: 

Encaminhamento pelo Cmt da unidade ( 48 horas) 

• Atendimento psicoterapeutico decorrente de determina9ao judicial (Justi9a 

Terapeutica); 

• Atendimento de situa9ao que envolve o PM e sua famflia; 

• Atendimento quando o PM recebe alta do Hospital Psiquiatrico; 

b) Set or de Servi90 Social 

Promover o bern estar dos integrantes da Corpora98o e seus familiares, 

agindo como elo de liga9ao entre o Policial Militar, sua famflia e a institui9ao, visando 

a reestrutura9ao e revitaliza9ao pessoal e profissional. 

c) Programa de Apoio ao Alcoolista e Dependente Qufmico - PAADEQ 

Desenvolver a96es de preven9ao, tratamento e recupera98o de dependentes 

de alcool e outras drogas aos integrantes da PMPR e seus familiares, 

compreendendo atividades continuas e eficazes direcionadas a saude. 
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d) Grupo De Apoio E Prevenc;ao Amor Exigente- GAP/AE 

Grupo de Policiais Militares alcoolistas ou dependentes qufmicos, em 

processo de recuperac;ao, que se reunem semanalmente para monitoramento de 

sua condi<;Bo; grupo de familiares de Policiais Militares alcoolistas ou dependentes 

qufmicos, que se encontram semanalmente, para buscar tratamento e apoio diante 

da doenc;a. 

e) Programa de Avaliac;ao e Acompanhamento de Policiais Militares 

Envolvidos em Ocorrencia de Alto Risco- PROAAR 

Atendimento psicossocial aos Policiais e Bombeiros Militares envolvidos em 

ocorrencia de alto risco, ou seja, ocorrencias que resultem em morte de policiais ou 

civis, lesoes corporais graves ou situac;oes de alta tensao como sequestra, assalto 

com refens e outras desta natureza. 

f) Projeto Campinhos 

Propiciar uma reflexao a cerca das condic;oes de qualidade de vida do Policial 

Militar, buscando despertar melhorias nas suas relac;oes familiares, sociais e 

profissionais. 

g) Projeto Casulo 

Promover atendimento aos Policiais Militares nas dependencias das 

respectivas Unidades, disponibilizando urn (a) Assistente Social ou urn (a) Psic61ogo 

para trabalhar questoes relativas a valorizac;ao do ser humane, auto-estima, 

relac;oes interpessoais e novas atitudes comportamentais frente a ret6rica do 
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contexto s6cio-polftico, visando a ampliac;ao da percep<;ao de cada urn e 

contribuindo a formac;ao de uma conduta etica positiva. 

h) Projeto Recomec;ar 

Promover a participac;ao dos Policiais Militares em processo para reserva 

remunerada em atividades de reflexao e reconstruc;ao acerca da rede das estruturas 

biopsicossocialespiritual e ambiental do ser humano. 

i) Projeto Vida 

Destina a salvar vidas e assegurar sua continuidade, e urn banco de sangue 

que atende as necessidades dos integrantes da PMPR e seus familiares, bern como, 

o doador civil cadastrado no respectivo banco. 

j) Arte Terapia 

Buscar atraves da arte urn agente facilitador e catalizador dos processos de 

resgate da qualidade de vida, visando o desenvolvimento da auto-estima e 

reeduca<;ao atraves de uma polftica pedag6gica de conhecimento e pratica da arte. 

I) Projeto Equoterapia 

Promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de 

deficiencia e/ou com necessidades especiais, dentro de uma abordagem 

interdisciplinar, buscando o desenvolvimento e bem-estar dos praticantes. 



74 

m) Clfnica De Atendimento Psicossocial da PMPR - CAPS 

Oferecer trabalho terapeutico ambulatorial e multidisciplinar aos Policiais 

Militares e seus familiares, dentro das areas de Psicologia, Servic;o Social, 

Neuropediatria e Pedagogia. E um atendimento espedfico a cada area para cada 

caso, procurando desenvolver atividades terapeuticas adequada a situagao visando 

a melhoria de qualidade de vida. 

n) Beneffcio do Segura PMPR 

Orientar e encaminhar os processos de seguro de acidente pessoal, par 

invalidez ou morte, de Policiais Militares acidentados no efetivo exerdcio de suas 

fungao, conforme previsto na Lei n° 1 0. 792 e Lei atual 12.468 de agosto de 2003. 0 

SAS cumpre o papel de agente mediador entre o beneficiario e a seguradora. 

0) Hospedagem 

Apoio ao Policial Militar e sua familia que necessitam permanecer na Capital 

para tratamento de saude. 

A qualidade de vida e realmente uma necessidade do ser humano. E uma 

realidade que dentro da farda esta o ser humano, o cidadao e o profissional que 

atende a comunidade e que tambem tern dificuldades e necessidades. 0 SAS 

desenvolve a<;Oes no campo biopsicosocioespiritual para a melhoria da qualidade de 

vida dos integrantes da PMPR e tern alcangado grandes resultados, entretanto 

faltam algumas necessidades que devem ser preenchidas para alcangar um nfvel de 

excelencia no Brasil. 
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4.3.2. Associa9ao da Vila Militar 

Trata-se de uma associa9ao civil sem nenhum vinculo governamental, que 

tern como foco principal a presta9ao de servi9os aos integrantes da Pollcia Militar do 

Parana. 

Diante da demanda existente, esta associa9ao criou urn departamento de 

Assistencia Jurldica que auxilia os milicianos quando envolvidos em processos 

judiciais pela pratica de atos previstos na Legisla9ao, desde que cometidos em 

objeto de servi90 ou no cumprimento do dever, alem de outros diversos assuntos da 

area. 

Apesar do born auxllio prestado, faz-se necessaria ser s6cio pagante deste 

"clube" para poder ser atendido, e, portanto nao atinge 1 00% da tropa. 

4.4. PESQUISA DE CAMPO 

Nao haveria como delimitar o nfvel de auto-estima existente na tropa, se nao 

fosse levantada a informa9ao diretamente com as pessoas analisadas. Desta forma, 

foram aplicados questionarios que levantaram sabre o relacionamento interno e 

externo, sabre a escala de servi9o, nlvel salarial, apoio prestado as questoes 

jurldicas, nfvel de estresse, desenvolvimento do potencial na Corpora9ao, logfstica 

para o desempenho da atividade e uma auto-avalia98o final. 

Segue abaixo a analise dos questionarios aplicados aos Oficiais e Pra9as dos 

Batalhoes operacionais de Curitiba (12°, 13° e 20°8PM), num espa90 amostral de 

1 0% do efetivo total da tropa que trabalha na rua. 
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4.4.1. Relacionamento interno/externo 

a) Relacionamento com os colegas 

Aqui fica demonstrado que ainda existe urn relacionamento amistoso dos 

milicianos (na sua grande maioria) com os colegas de trabalho, entretanto e posslvel 

melhorar ainda mais, como e o esperado pela linha humanista que ora e seguida 

neste trabalho. 

GRAFICO 05: RELACIONAMENTO COM TODOS OS COLEGAS DE SERVI<;O: 

14,2% O% 

64,1% 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

a) Relacionamento com Familiares 

6timo 21 ,7% 

• Born 64,1% 

54,3 o Regular 14,2% 

oPessimo 0% 

Tendo como principia basico que o ser humane e urn animal social e que a 

familia e o primeiro elo de cantata com esta sociedade, podemos observar que e na 

familia que o militar estadual encontra o principal apoio para sobrepujar as 

vicicitudes da profissao. 



GRAFICO 06: RELACIONAMENTO FAMILIAR: 

41 ,3% 54,3% 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

4.4.2. Escala de Servic;o 

6timo 54,3% 

•Born 41 ,3% 

o Regular 4,4% 

oPessimo 0% 
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Podemos observar que o grafico vai se alterando e comec;a a demonstrar urn 

aumento do descontentamento do policial , considerando que 33,8°/0 dos 

participantes da pesquisa consideraram regular a escala de servic;o aplicada. 

GRAFICO 06: SITUA<;AO DA ESCALA DE SERVI<;O: 

3,2% 

33,8% 

10,8% 

6tima 10,8% 

•Boa 52,2% 

o Regular 33,8% 

oPessima 3,2% 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 
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4.4.3. Nlvel Salarial 

Este ponto e urn dos que mais pesa nas reclama96es dos Policiais Militares, 

bern como traz consequencias danosas ao relacionamento com todas as pessoas ao 

seu redor 

GRAFICO 08: NiVEL SALARIAL: 

54,3% 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

4.4.4. Apoio as Quest6es Jurldicas 

a) Apoio prestado 

2,2% 
Otimo 

•27,2% 
Born 

054,3% 
Regular 

o16,3% 
Pessimo 

Quando o miliciano se envolve no cometimento de crime decorrente da 

atividade, constata que o apoio prestado nao configura aquele esperado, ficando 

muito aquem verdadeira necessidade, situa<;ao que traz a baixa da auto-estima no 

Policial Militar. 
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GRAFICO 09: APOIO PRESTADO PELA CORPORA<;AO AS QUESTOES 

JURIDICAS: 

4,3% 4,3% 
6timo 

39,2% .26,1% 
Born 

o30,4% 
Regular 

o39,2% 
30,4% Pessimo 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

b) Cria~o de Banca 

Esta questao teve aprova~o macica dos policiais que realmente possuem a 

necessidade de se sentirem mais valorizados pela Corporacao a qual prestam 

service dioturnamente com o risco da propria vida, seguindo com naturalidade a 

linha humanista adotada. 



GRAFICO 10: CRIACAO DE BANCA DE ADVOGADOS: 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

4.4.5. Nivel de Estresse 

78,3% 
6timo 

M10,9% 
Born 

06,5% 
Regular 

04,3% 
Pessimo 
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0 taco principal da linha humanista e observar o ser humane como urn todo 

sem separar de forma 16gica a pessoa, mas sim levando em considera<;ao todas as 

nuan<;as subjetivas que envolvem o ser humane. 

GRAFICO 11 : UL TIMAMENTE VOCE SE SENTE: 

8,7% 7,6% 

39,1% 

7,6% 
Extr. Est. 

39,1% 
Muito est. 

044,6% 
Pouco est. 

08,7% 
N. p. est. 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor 

Extremamente estressado 
Muito estressado 
Pouco estressado 
Nem urn pouco estressado 
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4.4.6. Desenvolvimento do Potencial na Corporac;ao 

Outra grande reclamac;ao dos policiais e quanta a falta de oportunidades para 

o desenvolvimento real das suas potencialidades, gerando novamente o sentimento 

negativo da auto-estima ferida que traz varias conseqCu3ncias, conforme ja vista. 

GRAFICO 12: DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL: 

14,1% 

70,7% 

3,3% 
6timas op . 

• 11 ,9% 
Muitas op. 

o70,7% 
Poucas op. 

014,1% 
Nao t. op. 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

4.4.7. Logistica para Desempenho da Atividade 

6timas oportunidades 
Muitas oportunidades 
Poucas oportunidadea 
Nao tern oportundades para 
ere seer 

Nao ha como comandar qualquer tipo de tropa sem as meios necessaries e 

esta falta de material contribui na para a insatisfa<;ao dos policiais e aqui ficou 

demonstrado que existe realmente uma deficiencia. 
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GRAFICO 13: OS INSUMOS (EQUIPAMENTO, ARMAMEINTO, VIATURAS ... ) E A 

INSTRU<;AO OFERECIDOS PARA A EXECU<;AO: 

1140,2% 
40,2% Born 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

4.4.8. Avaliac;ao final 

o39,1% 
Regular 

018,5% 
Pessimo 

Chega-se ao ponto derradeiro de avaliagao em que o miliciano verifica por 

consciencia propria se o servic;o prestado e o esperado pela populac;ao. Como diz a 

escola humanista o ser humane e complexo nao sendo posslvel delimitar com 

precisao seus sentimentos. 

GRAFICO 14: ATENDIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL EM SERVI<;O: 

FONTE: Pesquisa de campo realizada pelo autor. 

1,1% 18,5% 
6timo 

•57,6% 
Born 

022,8% 
Regular 

01 ,1% 
57,6% Pessimo 
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5. CONCLUSOES E SUGESTOES 

Diante de todos os aspectos vistos com a parte introdut6ria da psicologia, 

ap6s o estudo das principais correntes da psicologia para entender como funciona a 

mente humana seguindo os grandes doutrinadores desta area, foi posslvel embasar 

e definir a figura da auto-estima que mescla uma serie de aspectos da personalidade 

humana. Ficou demonstrado como deve ser a auto-estima saudavel, bern como 

todas as consequencias deste sentimento estar em descompasso, principalmente 

quando a pessoa presta servigo a comunidade. 

0 foco principal deste trabalho foi abordar a auto-estima, mas o ator principal 

no processo e o Policial Militar do CPC, e como ele com uma auto-estima diminulda 

pode prestar urn atendimento adequado. Demonstrada a estrutura e funcionamento 

da Corporagao Policial Militar e como deveria ser o atendimento prestado segundo 

toda doutrina e regulamentos pertinentes. Detectou-se que existem falhas nesta 

prestagao junto a populagao que vai diretamente a Ouvidoria, quando ocorre a 

configuragao do crime militar junto a Vara da Auditoria da Justiga Militar Estadual ou 

nas segoes de justiga e disciplina dos batalhoes pesquisados. 

Urn dos anseios da tropa foi detectado quanto ao apoio prestado pela 

Corporagao e pelo governo em si quando do envolvimento do policial em situagoes 

de pratica de crime em cumprimento do servigo. Ficou plenamente demonstrado 

este desejo pelo grafico 09, que diz respeito a criagao de uma banca de bons 

advogados pagos pelo governo para defesa dos militares estaduais, chegando a 

89,2% entre borne 6timo a ideia. 
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Finalmente com a pesquisa de campo feita nos batalh6es operacionais da 

capital, foi possfvel detectar que o Policial Militar encontra-se com a auto-estima 

prejudicada por varios fatores como falta de insumos (grafico 12), falta de incentive 

ao desenvolvimento do potencial como foi demonstrado no grafico 11 . 

Por derradeiro, solicitou-se ao policial que fizesse uma auto analise pessoal 

considerando os fatores externos que influenciam seu desempenho e mesmo diante 

de todas as dificuldades que se apresentam o resultado foi relativamente satisfat6rio 

com 73,4% dos policiais considerando seu atendimento entre borne 6timo. 

Por 6bvio, este estudo nao esgota todas as arestas e nao aborda todas as 

quest6es, mas com certeza trara uma nova visao e podera direcionar o 

encaminhamento de pollticas publicas que trarao contribuig6es ao aspecto 

profissional e pessoal dos Policiais Militares do Estado do Parana ( quiga do Brasil). 

Quem ganha com isso? A populagao, que podera contar com urn profissional da 

seguranga publica mais equilibrado e eficiente. 

Ao detectar todas as dificuldades encontradas pelos Policiais Militares das 

unidades operacionais do CPC e a influencia que isto tern na auto-estima destes 

milicianos, seguem abaixo algumas sugest6es de melhoria: 

1) Descentralizagao dos servigos prestados pelo S.A.S. I PMPR para o interior do 

estado com a contratagao de Psic61ogos e Assistentes Sociais; 

2) Reavaliagao dos salaries dos milicianos, visando a valorizagao dos mesmos; 

3) lncorporagao de efetivo para melhorar a escala de servigo e melhoria do 

atendimento. 

4) Criagao de uma banca de Advogados pagos pelo go verna para defesa dos 

militares estaduais envolvidos em crimes provenientes do exercfcio da atividade. 
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7. ANEXO 
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7.1. ANEXO I- QUESTIONARIO 
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QUESTIONARIO AOS OFICIAIS E PRACAS DOS BATALHOES OPERACIONAIS 

DO CPC. 

Prezado Participante 

Primeiramente, agradego sua participagao dessa pesquisa. Trata-se de urn trabalho 
que estou desenvolvendo como requisite de urn curso de p6s-graduagao e sua 
colaboragao sera muito importante para mim. 

Esclarego que as informagoes prestadas par voce serao consideradas sigilosas e 
nao serao reveladas separadamente. Ou seja, somente serao apresentados no meu 
trabalho, os resultados obtidos no total dos questionarios aplicados. Esse resultado 
podera servir, futuramente, para embasar agoes governamentais que possam 
favorecer a categoria. 

As questoes abaixo foram elaboradas para identificar o nfvel de satisfagao 
dos milicianos com relagao ao item que esta sendo perguntado. Marque a resposta 
que mais se aproxima do que voce realmente sente. Sua resposta sincera e de 
extrema importancia. 

1 - 0 seu relacionamento com todos os colegas de servigo ( superiores, pares ou 
subordinados) e: 
( ) 6timo ( ) born ( ) regular ( ) pessimo 

2- 0 seu relacionamento familiar (pais, c6njuge, filhos ... ) e: 
( ) 6timo ( ) born ( ) regular ( ) pessimo 

3 - Sua escala de servigo esta: 
( ) 6tima ( ) boa ( ) regular ( ) pessima 

4- Seu nfvel salarial para a manutengao de sua familia esta: 
( ) 6timo ( ) bam ( ) regular ( ) pessimo 

5 - 0 apoio prestado pela corporagao quando voce se envolve em problemas 
jurfdicos decorrentes de ato de servigo (lesao corporal, homicidio ... ) tern sido: 
( ) 6timo ( ) born ( ) regular ( ) pessimo 

6 - A criagao de uma banca formada par bans advogados (pagos pelo governo), 
para defender o miliciano que comete crime em ato de servigo seria: 
( ) 6timo ( ) born ( ) regular ( ) pessimo 

7 - Ultimamente voce se sente: 
( ) extremamente estressado ( ) muito estressado ( ) pouco estressado 
( ) nem urn pouco estressado 

8 - Em relagao ao desenvolvendo do seu potencial na corporagao, voce acha que: 
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( ) tem 6timas oportunidades ( ) tem muitas oportunidades ( ) tem poucas 
oportunidades ( ) nao tem oportunidades para crescer 
9 - Os insumos ( equipamento, armamento, viaturas ... ) e a instruc;ao oferecidos para 
a execuc;ao do servic;o estao: 
( ) 6timo ( ) bam ( ) regular ( ) pessimo 

10 - lnfluenciado par todas as questoes expostas acima, o atendimento que VOCE 
esta prestando a sociedade paranaense esta: 
( ) 6timo ( ) bam ( ) regular ( ) pessimo 

Muito obrigado par sua colaborac;ao. 

Ten COSTA. 




