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1. INTRODUCAO 

0 presente trabalho tem por objetivos estudar os efeitos da formagao 

profissional do (a) cavalariano (a), junto ao Regimento de Polfcia Montada 

"Coronel Dulcidio", eo que leva ao exodo de militares do referido local. 

Apesar de varios autores denominarem funcionarios pelos mais diversos 

names, entre eles associados e colaboradores, nao se utilizara tais sinonimos, 

mas apenas servidor publico militar estadual, ou simplesmente Praga1
, quando 

nas fases iniciais, tendo em vista toda e qualquer outra denominagao nao se 

adaptar adequadamente ao servigo militar. 

Portanto, o candidato civil, postulante a carreira militar, ao ingressar na 

Polfcia Militar, atraves de concurso publico com interesse de seguir carreira, o faz 

com os mais variados prop6sitos, e apesar de saber que o interesse coletivo esta 

acima do individual, boa parte dos calouros nao se preocupa nem sente qualquer 

constrangimento no tocante a alcangar seus objetivos pessoais e nada mais. 

De outro lado esta o profissional ja formado, responsavel pela formagao dos 

futuros Pragas, o qual tambem apesar de ter compromissos assumidos, nao 

apenas com a instituigao estatal, mas com a propria sociedade, pois apesar do 

servigo executado ser de carater publico, o cidadao comum na maioria das vezes 

trata o servigo policial militar como se fosse privado, e nesse prisma o profissional 

ja formado, muitas vezes Oficiais2 ou Graduados3
, apesar de serem classificados 

como gerentes, podem contradizer as expectativas criadas ao seu redor. 

E assim sendo, depara-se com os fatores instrutor e aluno (aprendiz), no 

que o primeiro representa a parcela de funcionarios publicos responsavel pela boa 

formagao dos segundos, e portanto, a qualidade da mao-de-obra preparada e 

fundamental, todavia, deve ser executada atraves da obediencia a dinamica das 

leis, normas e diretrizes, e principalmente da opiniao publica e modismos a parte. 

1. PRA<:;:A: indivfduo que na hierarquia militar se situa abaixo de 2° Tenente; 

2. OFICIAL: qualquer militar das Fon;as Armadas ou Policias Militares de nfvel hierarquico acima de Aspirante; 

3. GRADUADO: designac;:ao generica de militar do nfvel de sargento ou suboficial. 
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Ressalta-se que o presente estudo abrange apenas os profissionais da 

area de seguran9a publica, que ingressaram na Polfcia Militar, e mais 

precisamente no Regimento de Poll cia Montada, como Soldado1
, ah§m dos 

seus instrutores, podendo assim trabalhar com variaveis e hip6teses 

(evid€mcias) que permitam ao experimentador deliberar sabre os fenomenos 

naturais, culturais internes, externos e pessoais, que sistematicamente estao 

relacionados na forma9ao, escolha e direcionamento dos Oficiais lnstrutores 

dos Cursos de Forma9ao de Soldados2
, e de forma concreta, verificar os 

efeitos que uma variavel tern sabre a outra, para de forma especifica poder 

tra9ar melhores diretrizes para que os objetivos da forma9ao de mao-de-obra, 

nao seja desvirtuada da finalidade basica, a qual pela atual dicotomia entre as 

leis, os objetivos pretendidos e os objetivos possiveis, podem levar ao 

isolamento e forma9ao de castas, com novas posturas e reciclagens por parte 

do Estado, independentemente se os erros sao de origem externa, com 

politicas falhas, ou interna com dificuldade de sanar os problemas com os 

meios existentes. 

Assim, requer no servi90 que o profissional (DRUCKER, 1990) 

"trabalhador com conhecimentos, nas organiza96es modernas, seja urn 

gerente, em virtude de sua posi9ao e desse conhecimento, for responsavel por 

uma contribui9ao que afeta, materialmente, a capacidade da organiza9ao de 

trabalhar e de obter resultados ... Tal homem (ou mulher) deve tamar decis6es, 

nao pode apenas obedecer ordens. Tern que assumir responsabilidade pela 

sua contribui9ao." 

1. SOLDADO: militar situado na hierarquia inicial entre os Pra!fas; 

2. CURSO DE FORMAt;AO DE SOLDADOS: curso interno realizado nos quarteis, logo ap6s a realiza!fiiO de 

concurso publico para soldado, no que os classificados passam por aprendizado e treinamento a fim de melhor 

desempenhar o servi!fo de seguran!fa publica, sendo o referido curso de carater eliminat6rio. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar a formagao profissional de Pragas e Oficiais quando lnstrutores 

do Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio", no que leva ao exodo de 

milicianos do referido Quartel. 

2.2. Objetivos Especlficos 

Avaliar a dimensao dos interesses particulares e profissionais dos 

Pragas, com relagao a atividade fim (policiamento hipom6vel) da instituigao 

(Regimento de Polfcia Montada), de acordo com o questionario formulado na 

Primeira Fase de pesquisa te6rico/empfrica; 

Avaliar a dimensao dos interesses particulares e profissionais dos 

lnstrutores, com relagao a atividade fim (policiamento hipom6vel) da instituigao 

(Regimento de Polfcia Montada), de acordo com o questionario formulado na 

Primeira Fase de pesquisa te6rico/empfrica; 

Avaliar os possfveis problemas que podem ser gerados pelo estresse 

individual, para a instituigao (Regimento de Polfcia Montada "Coronel 

Dulcidio"), quando o interesse individual e colocado acima do coletivo, e em 

detrimento da atividade fim (policiamento hipom6vel), segundo a escala 

elaborada por Cohen-Willianson, na Segunda Fase da pesquisa; 

Propor alternativas e possiveis solugoes para saneamento dos 

problemas detectados. 
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3. REVISAO DA LITERATURA 

Mudan<;:as sociais, culturais, polfticas e tecnol6gicas condicionam a 

cria<;:ao ou o desaparecimento de algumas profiss6es e exigem a constante 

adequa<;:ao da educa<;:ao profissional ao mercado de trabalho. 

Educa<;:ao profissional e a instru<;:ao pratica para o exercicio de uma 

atividade produtiva. Pode apresentar-se da maneira mais simples, puramente 

manual, sem exigencia de muitos conhecimentos, ou exigir urn saber tecnico e 

cientffico de grau media ou mesmo elevar-se ao grau superior, tudo em fun<;:ao 

do estagio de desenvolvimento em que se encontre o pafs, o Estado, a 

organiza<;:ao. 

A propor<;:ao que a educa<;:ao profissional se foi desenvolvendo, sentiu-se 

a necessidade de sua planifica<;:ao, em fun<;:ao de exigencias de ordem 

economica, social e industrial, vista que a prosperidade de cada na<;:ao ou 

institui<;:ao, seu nfvel de vida, as possibilidades de seu crescimento e sua 

propria seguran<;:a muito dependiam da eficacia de seu ensino tecnico

profissional. 

Assim sendo, o ensino tecnico profissional dentro da Polfcia Militar e 

uma das pilastras que sustentam a institui<;:ao, tanto que nao e por menos que 

chav6es do tipo "o Oficial instrui sempre" sao repetidos por entre os muros dos 

quarteis, sendo dado aten<;:ao especial para a questao, com setores ligados 

diretamente para a lide educacional, tais como uma Diretoria de Ensino, uma 

Academia de Polfcia, de nfvel tecnico e superior, alem de urn colegio de 

ensinos fundamental e media. 

Mas a forma<;:ao do profissional nem sempre e vista com os olhos 

tecnicos adequados, principalmente quanta a base da piramide hierarquica, no 

seu nfvel mais baixo, no que tal problema acaba se refletindo por toda a 

organiza<;:ao, e em contrapartida por toda a sociedade, pois com o advento da 

redemocratiza<;:ao do pafs, desde a promulga<;:ao da chamada Constitui<;:ao 

Cidada, de 1988, numa escala crescente, as Polfcias Militares tern procurado 

seu espa<;:o junto a sociedade, porem a liberdade muitas vezes excessiva 
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deliberada aos cidadaos comuns, em hipotese alguma pode e deve ser 

estendida aos orgaos policiais, e principalmente os militares, exatamente pela 

sua peculiaridade de ser uma extensao do Poder Publico, armada e 

direcionada para a preservac;ao da ordem publica, defesa dos poderes 

constitufdos e em obediencia as leis vigentes. 

Portanto, enquanto ao cidadao comum lhe e oportunizado poder fazer 

tudo que nao esta na lei, tudo que esta na lei que lhe convier, e caso 

descumpra a lei, ser protegido por essa propria lei, ao policial militar compete 

fazer apenas o que esta na lei, sem contar que possfveis deslizes podem lhe 

trazer pseudos condenac;6es publicas a revelia, pois independente da 

existencia de provas, ou do proprio cometimento da ac;ao, ou do seu 

cometimento dentro dos preceitos legais da legftima defesa e do estrito 

cumprimento do dever legal, o policial, principalmente o militar, ainda e vista 

pela sociedade nao como um cidadao trabalhador, mas como a reproduc;ao 

mais proxima dos seus Poderes Executive, Legislative e Judiciario, o qual pode 

ser mal tratado, e ate as vezes agredido, ate mesmo porque em boa parte dos 

confrontos sempre animas estao acirrados, e para a ocorrencia de vias-de-fato 

nao requer muito esforc;o. 

Outros fatores podem ser levantados, tal como o paradigma enraizado 

na cultura brasileira, que atrela apenas maldade em tudo que lembra caserna e 

militarismo, principalmente quando nostalgicamente sao lembrados os 

governos militares das decadas de 1960, 1970 e meados de 1980, como se os 

atuais militares tivessem alguma responsabilidade sabre qualquer abuso 

cometido anteriormente, e como se apenas os militares fossem passfveis do 

cometimento de abusos e erros, e os demais integrantes da sociedade fossem 

sempre as vftimas, mas isso e tema para um outro trabalho. 

0 que deve ser observado e que existe um paradigma forte que separa o 

policial militar do cidadao civil, alem e clara das competencias distintas entre 

ambos, no que entre essas duas categorias esta a lei a ser cumprida e os 

interesses particulares, oligarquicos, politicos, religiosos, esportivos, 

economicos entre outros, os quais podem levar a confrontos, e esses 
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confrontos, levam a gerar novos paradigmas, nos quais as Polfcias Militares 

passam a ser responsaveis por quase todas as mazelas administrativas, 

sociais e polfticas existentes no pals, enquanto que os verdadeiros 

responsaveis muitas vezes sequer sao lembrados. 

Nessa dicotomia vivida pelos 6rgaos policiais militares, os quais ainda 

procuram sua afirmagao, trabalham os instrutores policiais militares, os quais 

devem procurar aliar o antigo ao pseudo novo, o necessaria ao exigido, o 

fundamental ao superfluo, porem apesar de suas peculiaridades, de suas 

competencias distintas, e de sua finalidade apesar de definida, porem muito 

ampla (preservagao da ordem publica - Constituigao Federal de 1988, art. 

144 ), tern aquele instrutor, e a propria instituigao o poder e dever de formar 

mao-de-obra qualificada para atender uma demanda cada vez maior, com urn 

aumento das fungoes e servigos da Polfcia Militar, cuja instituigao e a unica do 

Estado instalada em todos os municlpios paranaenses, assim como e a unica 

instituigao que chega em todos os rincoes, e comunidades desprovidas dos 

recursos publicos e das benfeitorias sociais, tendo assim que atuar tambem 

como assistente social, onde nao existe assistencia social, atuar como juiz, 

onde a lei nao e reconhecida, atuar como educador, onde a escola nao chega 

ou falha no cumprimento da sua missao, e atuar como medico, padre, pastor, 

advogado e tantas outras profissoes e fungoes que "in thesis" nao lhe compete, 

mas por forga da necessidade, o faz, por que ninguem mais fara, porem na 

maioria das vezes nao e reconhecido, e ao contrario, e discriminado, muitas 

vezes nao por aqueles a quem acolhe, mas por aqueles que sentem-se 

ameagados por suas agoes, ou que por nao conhecer sao facilmente 

sugestionaveis sob o subterfugio dos paradigmas anteriormente comentados. 

Mas como chegar a eficacia, como o instrutor realmente chegar a ser urn 

gerente, e como a educagao profissional poder ser realmente 

profissionalizante, e o que procura o presente trabalho, pois (DRUCKER, 1990) 

"a eficacia pode ser aprendida- e, tambem, que deve ser aprendida". 
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3.1. Eficacia pode ser aprendida 

Em DRUCKER (1990, p. 001), "a eficacia e uma func;ao do gerente", e 

como ja fora explanado, a func;ao de gerencia na Polfcia Militar compete aos 

Oficiais e Graduados, mas principalmente aos primeiros, os quais desde os 

prim6rdios da criac;ao do militarismo, carregam a missao de ensinar, pois a 

palavra Oficial vern de offcio, de oficina, de local de estudo, pensamento, 

criac;ao e tomada de decis6es, enquanto que Prac;a, vern das Tropas que 

acampavam entorno das cidades, e criavam no acampamento uma prac;a, e 

assim ficaram sendo conhecidos, como aqueles que vinham das prac;as, e que 

eram formados por pessoas de parcos recursos intelectuais, nao 

desmerecendo essa importante e vital parcela do efetivo policial militar, mas 

apenas enfocando as origens de suas denominac;6es, ate mesmo porque, na 

atualidade, a exigencia da conclusao dos ensinos fundamental e media para 

inserc;ao nas fileiras militares, elevou tambem a procura por parte de pessoas 

com cursos universitarios a profissao de policial militar, inclusive nas 

graduac;oes de soldado, atraves dos concursos publicos, alem e clara do 

aperfeic;oamento dos Prac;as ja com estabilidade, o que tern elevado o perfil 

cultural e intelectual da Tropa, exatamente na direc;ao das exigencias do 

mercado de trabalho, que requer urn policial melhor preparado para a com a 

lide das leis, porem e tambem o martfrio para se poder congregar a 

necessidade de pensar com autonomia e obedecer ordens, de agir com forc;a 

necessaria mas dentro do estrito cumprimento do dever legal, solucionar o 

problema com a satisfac;ao de ambas as partes envolvidas, o que na maioria 

das vezes e impossfvel, mas eo que a sociedade exige. 

Como esclarece DRUCKER, nos 07 trechos abaixo (1990, p. 001 a 017): 

M pouca correlagao entre eficacia de um homem e sua inteligencia, 

imaginagao ou conhecimento... mas somente a eficacia pode converte-las em 

resultados. Por si mesmas, elas apenas estabelecem limites para o que pode ser 

obtido." 
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Nesse trecho se observa que a eficacia e a inteligencia nao estao 

necessariamente interligadas, pois para alcanc;ar objetivos o ser nao requer 

para muitos casos de instruc;ao ou habilidades, mas sim da obtenc;ao de 

resultados, o que demonstra que ser tecnico no assunto nao classifica o 

indivfduo como soluc;ao para o alcance facil de eficacia. 

a motiva<;ao depende de ser eficaz, de ser capaz de realizar. Se faltar a 

eficacia em seu trabalho, seu desempenho na fun<;ao e sua contribui<;ao, em 

breve, desaparecerao, e ele se tornara um trabalhador a hora, acompanhando o 

movimento das 9 as 5." 

Nesse outro trecho se comprova que a motivac;ao esta diretamente 

relacionada a capacidade de poder realizar o trabalho exigido. Pois o indivfduo 

incapaz de realizar a contento um determinado esforc;o por imperfcia, e essa 

imperfcia for camuflada pelo indivfduo e nao percebida pela gerencia, levara o 

funcionario a estagnac;ao, assim como a propria instituic;ao, principalmente se o 

funcionario for tambem incapaz de perceber tal problema e procurar ajuda, 

ainda que tardia. 

"Antigamente, o trabalhador manual - fosse operador de maquina ou soldado da 

linha de frente - predominava em todas as organiza<;6es. Poucas pessoas 

eficazes eram necessarias: eram s6 os que se situavam no topo que davam 

ordens para os outros cumprirem ... Em outras palavras, ate recentemente, o 

principal problema da organiza<;ao era a eficiencia do trabalhador manual que 

trazia aquila que lhe diziam para fazer. Os trabalhadores dotados de 

conhecimento nao predominavam na organiza<;ao." 

Essa antiga predominancia do trabalhador com parcos conhecimentos, e 

ainda fracionados, na maioria das sociedades de mercado aos poucos por 

forc;a da sobrevivencia das empresas e organizac;6es, tern deixado espac;o 

para o trabalhador mais esclarecido, o qual requer maiores investimentos, 

sejam de recursos economicos ou de instruc;ao, alem de que, todos os 

indivfduos de uma organizac;ao cada vez mais estao num mesmo patamar de 
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expectativas de produc;ao, com cada vez menos diferenc;a de rendimentos, 

principalmente em pafses de reserva de mercado. 

"Gada vez mais, a maioria das pessoas treinadas para usar os conhecimentos, a 

teoria e os conceitos, mais do que a forga ffsica ou a habilidade manual, 

trabalham em uma organizagao e sao eficazes apenas enquanto podem 

apresentar alguma contribuigao para a organizagao." 

Ser eficaz e contribuir para a organizac;ao, portanto, os indivfduos devem 

estar preparados para manter uma contribuic;ao constante, caso contnkio, o 

descarte pode ser inevitavel, para a propria sobrevivencia da instituic;ao, a qual 

procura competencias quando necessaria, atraves de assessorias, por 

exemplo. 

" ... nao e aplicavel ao trabalho intelectual ... padr6es estabelecidos para o trabalho 

manual." 

Tentar padroes tanto para o trabalho intelectual quanto para o manual, 

pode ser a derrocada de uma empresa, pois nao existe trabalho manual que 

assemelhe-se ao intelectual. 

"0 trabalhador esclarecido, portanto, tem de fazer algo que o trabalhador manual 

nao precisa fazer. Deve prover eficacia." 

Mas seja o servic;o manual ou intelectual, uma coisa e certa, ambos 

necessitam de trabalhadores esclarecidos, para que se fac;a com eficacia. 

"Qualquer trabalhador com conhecimentos, nas organizag6es modernas, e um 

gerente se, em virtude de sua posigao e desse conhecimento, for responsavel 

por uma contribuigao que afeta, materialmente, a capacidade da organizagao de 

trabalhar e de obter resultados ... Tal homem (ou mulher) deve tamar decis6es; 

nao pode apenas obedecer a ordens. Tem que assumir responsabilidade pela 

sua contribuigao." 
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E finalmente DRUCKER, conclui que apesar de existirem fungoes de 

gerencia, de criagao, de supervisao e de construgao, todos devem tomar 

decisoes, e nao apenas obedecer ordens como funcionava nas sociedades ate 

tempos nao muito remotes, pois todos sao responsaveis por suas 

contribuigoes, dentre de cada grau de responsabilidade e conhecimento. 

3.2. 0 dilema quantidade versus qualidade 

Apesar do efetivo da Polfcia Militar ser uma dos maiores entre os 

funcionarios publicos estaduais, ficando atras somente dos prefissionais da 

educagao, fica cada vez mais latente que faltam policiais nas ruas, seja pelo 

aumento das estatisticas. de criminalidade, seja pela deterioragao das celulas 

familiares e dos Poderes constitufdos, e em contrapartida do desrespeito ao 

proximo e as leis que regem a boa conduta em sociedade, seja pela assungao 

da instituigao em assumir servigos e fungoes de outres 6rgaos, que nao 

prestam servigos a contento ou em tempo, local e escalas suficientes, 

acarretando sobrecarga das organizagoes policiais militares, as quais por 

serem de carater militar alicergados na hierarquia e na disciplina, nao estao 

atrelados a Consolidagao das Leis do Trabalho, nao podem formar sindicatos, 

muito menos reivindicar melhores salaries e condigoes de trabalho, tais como 

Fundo de Garantia, vale transporte, vale alimentagao, adicional noturno e por 

ser servigo ininterrupto, escalas mais adequadas, inclusive com horas extras, 

alem e clare de acumulo de fungoes e execugao de servigos fora de sua 

classificagao funcional. 

E clare que o servigo policial militar e "sui generis", e deve ser tratado 

como tal, pois em cases extremes de calamidade publica, entre outres, cabe a 

esta instituigao a preservagao da ordem publica, seja atraves da seguranga da 

populagao, dos meios empregados e dos Poderes constitufdos, ou pela ajuda, 

resgate e salvamento na agao como defesa civil, e assim sendo a Polfcia 

Militar deve ser auto-suficiente, o que consta em seus alfarrabios, porem pela 
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necessidade de aten<~ao aos problemas cotidianos, e as polfticas publicas, leva 

os servi9os de manuten9ao da maquina administrativa e operacional a ser 

muitas vezes debilitada e terceirizada, em detrimento da institui9ao e da 

propria sociedade como urn todo, mas esse tambem e urn tema para outre 

trabalho. 

Portanto, como as popula96es crescem, e requerem mais escolas, 

creches, hospitais, postos de saude, empresas, fabricas, postos de trabalho, 

areas de lazer, moradia, transporte, entre outros, tambem requer aumento do 

efetivo policial, porem as escalas de aumento populacional e aumento de 

efetivo policial militar nao se encontram afinadas e alinhadas, e as polfticas 

publicas para todas as areas, nao apenas na seguran9a, e render mais com o 

mesmo efetivo e material, e ate quem sabe melhorar os rendimentos ainda 

com menos, o que pode ser muitas vezes alcan9ado, o que e uma tendencia 

mundial, porem nem sempre e possfvel, ao menos de forma eficaz, e quem 

sabe eficiente, como se encontra em DRUCKER, nos 06 trechos abaixo (1990, 

p. 007 a 117): 

"E 16gico que duas centenas de pessoas podem realizar muito mais trabalho 

que um hom em s6. Mas nao quer dizer que produzam au contribuam mais ... 0 

trabalho esclarecido nao e definido pela quantidade. Nem par seu custo. E 
definido par seus resultados." 

0 dilema quantidade contra qualidade s6 pode ser resolvido com 

resultados positives, e caso o desempenho seja mantido ou melhorado com 

menor mao-de-obra, entao a resposta certa e nao precisa de quantidade. 

Porem, se com o aumento da quantidade se alcan9ar bons resultados, e se 

produzir eficacia, entao o aumento de efetivo pode ser salutar, mesmo que se 

aumentem os custos, desde e clare que os resultados sejam os esperados e 

superem os custos. 

" ... o administrador venha a ser sobrecarregado com todos as problemas que 200 

homens trazem ao seu trabalho e que provocam nas suas interliga<;6es. Ele 

podera ficar tao ocupado "administrando" que nao tera tempo para pesquisa de 
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mercado e para decis6es fundamentais ... as quais final mente pod em provocar a 

derrocada de sua companhia." 

Quanto mais funcionarios, quanto mais subordinados, mais problemas 

internos, e isso deve ser analisado antes de cada solicita<;ao de aumento de 

efetivo ou de assun<;ao de servi<;os ou fun<;oes, pois pode-se perder muito 

tempo administrando o interior da empresa, nao sobrando tempo para aplicar 

no publico externo, no consumidor final, o que com certeza e prejudicial a 

qualquer organiza<;ao que queira se manter no mercado. 

" ... na verdade, a menos que os gerentes trabalhem para se tornarem eficazes, a 

realidade de sua situagao os empurrara para a futilidade." 

Estagna<;ao e a palavra chave, pois a primeira coisa que se espera de 

uma ger€mcia, e percep<;ao apurada, porque e impossfvel saber tudo, mas e 

possfvel perceber que as coisas estao erradas ou menos produtivas, e 

procurar ajuda e aperfei<;oamento e missao constante de uma gerencia que 

nao queira cair na futilidade. 

"... Quanta men or o numero de empregados, o tamanho e a atividade interna, 

tanto mais perto da perfeic;ao estara a organizagao ... " 

Esse trecho recupera o segundo trecho comentado, o qual diz que: -" ... 

ser sobrecarregado com todos os problemas que 200 homens trazem ao seu 

trabalho e que provocam nas suas interliga<;oes ... " - Mas deve estar bern 

esclarecido que, nem todo servi<;o a ser executado pode e deve ser reduzido o 

numero de funcionarios, sob a amea<;a de improdutividade da gerencia, a qual 

com o intuito de cortar gastos e diminuir a maquina interna, deixa o 

atendimento ao publico deficitario, o que caso nao levar a empresa a 

derrocada, pode custar ao retrocesso das decisoes anteriores, com perdas 

diversas para a organiza<;ao, ate mesmo morais. 
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"Quanta mais alto subir na organizagao, tanto mais sua atengao sera conduzida 

para problemas e desafios do interior e nao para os acontecimentos exteriores." 

Ascensao funcional esta diretamente ligada ao aumento da 

responsabilidade e do envolvimento com problemas internos da empresa. 

"Quanta maior o animal se torna, tanto mais meios devem ser dedicados a massa 

e as fungoes internas ... " 

Assim como o trecho comentado acima, DRUCKER e feliz ao comparar 

urn ser vivo unicelular a uma pequena empresa, e urn animal do topo da cadeia 

alimentar a uma grande empresa, pais ambas almejam a mesma coisa, o Iuera, 

ou nesse caso, a manutengao da vida e sua perpetuagao, o que faz com que 

as fungoes desenvolvidas par urn ser primario sejam bern mais simples e 

rapidas do que as fungoes desenvolvidas par urn animal de grande porte, o 

qual para manter sua estrutura requer muito mais atengao para seus 6rgaos 

internos, o que nao pode ser delegado nem ignorado, sob pena de fal€mcia dos 

6rgaos, e da morte do corpo, assim como da empresa. 

3.3. Soluc;oes rapidas versus soluc;oes eficazes 

Na realidade os problemas publicos nao esperam solugoes, eles tendem 

a se agravar com o passar do tempo, e na grande parte dos problemas as 

solugoes sao de carater multifuncional, de trabalho de media a Iongo prazos, e 

requer o empenho de varias instituigoes, 6rgaos e pessoas, alem de certa 

vontade polftica. 

Todavia, o imediatismo e uma constante nas polfticas publicas, 

principalmente no quesito seguranga publica, o que reverte as insatisfagoes da 

sociedade quando tais medidas nao alcangam os objetivos esperados pela 

populagao de bern, e assim sendo mais urn quesito e acrescido entre os varios 

itens que corroboram no inchago do paradigma criado entre sociedade civil e 
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Polfcia Militar, no que por ser ostensiva, estar identificada nas ruas, do lado do 

cidadao, a ela e direcionada todo o rancor por toda e qualquer falha, por mais 

que a instituic;ao nao possua verba orc;amentaria suficiente em todos os 

setores, e nao possa administrar seus recursos de forma tecnica, apesar de 

muitos entraves existirem entre seu proprio publico interno, o qual em muitos 

casos ainda nao aprendeu a agir de forma gerencial, na procura da satisfac;ao 

da clientela, a qual e exigente e deve ser atendida da melhor maneira posslvel, 

dentro dos preceitos legais, como salienta DRUCKER, nos 02 trechos abaixo 

(1990, p. 010 a 157): 

" ... quatro realidades principais ... 1. 0 tempo do gerente parece que tende a pertencer 

a qualquer outra pessoa. .. 2. Os gerentes sao forc;ados a se manter em 

"funcionamento", a nao ser que fac;am alga positive para alterar a realidade em que 

vivem e trabalham ... 3. A terceira realidade que conduz o gerente para a eficacia e 
que ele pertence a uma organizac;ao. lsso quer dizer que ele s6 e eficaz se quando 

outras pessoas pod em usar aquila com que ele contribuiu ... 4. Finalmente, o 

gerente e parte de uma organizac;ao ... Mas a organizac;ao e uma abstrac;ao." 

DRUCKER apresenta que o tempo limitado, o constante funcionamento e 

abstrac;ao da organizac;ao, sao uma constante no cotidiano de urn gerente, o qual 

deve ter ci€mcia disso, sob pena de padecer no mercado de trabalho. 

"Os pr6prios resultados dos neg6cios, por exemplo, sao produzidos por um fregues 

que transforma os custos e esforc;os do neg6cio em Iueras por sua vontade de 

trocar seu poder aquisitivo por produtos ou servic;os da organizac;ao ... De qualquer 

modo, quem toma a decisao esta fora, e nao dentro, da organizac;ao." 

DRUCKER ainda procura abrir os olhos das ger€mcias, sobre o fato 

inevitavel de que, as decisoes finais de uma empresa ou organizac;ao, nao estao 

dentro da organizac;ao, mas fora, na decisao da clientela, e claro num mercado de 

livre concorr€mcia, pois a carterizac;ao ou ainda o monop61io, podem ferir essa 

maxima, de que 0 "fregues sempre tern a razao." 
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3.4. Medi~ao de for~as 

Urn gerente ou administrador expressa suas qualidades na auto-sufici€mcia 

de gerenciar ou administrar, sem a necessidade de urn aparato repressor, mas 

atraves da organizagao, da criagao de trabalho, alimentagao, e de toda infra

estrutura necessaria para gerar tranquilidade aos demais funcionarios 

(servidores), pais urn gerente ou administrador que gerencia ou administra de 

maneira comedida, buscando evitar tudo que julgue fonte de erro ou dana, que 

incentive seus subordinados e pares quando necessaria, conseguira a gratidao, e 

jamais sera abandonado par eles, porque tambem jamais o abandonara, mesmo 

nas mais graves crises. 

Todavia, as crises dificilmente acontecerao num Iugar onde todos sao livres, 

felizes e gratos. 

L6gico que para urn sistema policial militar, falar em liberdade pode parecer 

ut6pico, porem a vida na caserna remete a uma certa liberdade, quando se possui 

consciencia dos seus deveres e obrigag5es, e do respeito aos pr6ximos e 

principalmente daqueles que nao estao pr6ximos, pais e urn servigo de certa 

doagao, altrufsmo e servidao, e assim a felicidade e a gratidao podem 

acompanhar facilmente qualquer policial militar que assim pensar, agir e acima de 

tudo acreditar, tal como afirmou MACHIAVELLI (1469-1527, Ediouro 1998, p. 068 

a 070): 

" ... passu em boa artilharia e tern sempre nos celeiros publicos o que comer e beber 

e combustfvel para urn ana. Alem disso, para que a plebe nunca sofra fame, tern 

sempre em comum, par um ana, trabalho para lhe dar naquelas atividades que 

sejam o nervo e a vida da cidade e industrias das quais a plebe se sustente. Mais 

ainda: estimam grandemente os exercfcios militares que sao regidos par boas leis. 

Assim um principe que tenha uma cidade forte e nao se tome odiado, nao pode ser 

atacado e, mesmo que o fosse, o atacante regressaria de cabega baixa. Porque as 

coisas do mundo sao assim tao variadas que seria impassive! que alguem 

permanecesse ociosamente urn ana a assedia-lo." 



24 

3.5. Fazer o que tern de ser feito 

Anteriormente fora comentado sobre a dificuldade em ter autonomia e saber 

obedecer ordens e regulamentos, pois o prepare do policial militar esta atrelado a 

hierarquia e a disciplina, porem o pais em que essa instituigao existe encontra-se 

num regime democratico de direito, onde e chavao dizer "que todos tern o direito 

de ir e vir", "que todos sao inocentes ate que se prove em contrario", "que todos 

sao iguais perante a lei", "eu sei dos meus direitos", e "voce nao sabe com quem 

esta falando?" 

Pois bern, essa dicotomia e e deve ser intensamente trabalhada, pois o 

policial militar, mesmo os mais experientes, muitas vezes nao sabem como agir, 

por exemplo, quando sabem quem e o traficante, assaltante, arrombador, etc, mas 

nao 0 podem prender porque nao existe a oportunidade do flagrante naquele 

momento, bern como sabe que qualquer deslize pode responder por abuso de 

autoridade (Lei 4898), pois diversas instituig6es sobrevivem desse tipo de 

parasitismo, seja a imprensa, principalmente os meios de comunicagao de massa, 

sejam as ONG's (Organizag6es Nao Governamentais) intituladas de defesa dos 

direitos humanos, mas que raramente lutam pelos direitos humanos de policiais, 

seus familiares e das vitimas de celerados das mais diversas torpes, ou ainda por 

pessoas e instituig6es que almejam cargos politicos, no que se estabeleceu na 

sociedade brasileira que os bons exemplos sao sempre estrangeiros, nao 

encontrando falhas nesses exemplos, mas apenas nas ag6es policiais de seu 

pais, bern como utilizar das famosas e enfadonhas comparag6es com policias de 

outros paises, principalmente lnglaterra e Japao, porem nao se sabe se passam 

para a populagao esses erros crassos, seja pela tentativa de massificagao atraves 

da intensificagao e repetigao, como se fosse uma "lavagem-cerebral", onde tenta

se instalar na chamada "opiniao-publica" urn modele "magico" de policia, 

denegrindo 0 modele existente, 0 qual nao e suficiente, e ultrapassado e deve ser 

contido, evidentemente, com diversos outros interesses muitas vezes exclusos. 

Ou ainda seja porque falta a esses 6rgaos urn melhor assessoramento, ou ate 
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mesmo uma melhor e mais n1pida resposta das pr6prias Polfcias Militares, quando 

estas sao atacadas indevidamente, assim como seus integrantes, os quais quando 

acusados indevidamente, na maioria das vezes nao recebem apoio dos 6rgaos 

governamentais, no que comparar urn pals continental como o Brasil, com 

mil hares de quilometros de fronteiras "secas" com diversos outros palses, as quais 

requerem melhor fiscalizac;:ao, aiE§m das diferenc;:as culturais, estruturais, "renda

per-capta" entre outros, tais como tanto a lnglaterra quanta o Japao, possuem 

territories que somados cabem no Brasil, alem de serem duas ilhas, o que facilita 

todo e qualquer tipo de centrale policial. 

Assim sendo, o policial militar alem de todos os empecilhos acima 

explanados, ainda corre muito mais possibilidade de ser alvejado e ficar com 

sequelas ou vir a 6bito em confrontos com celerados, tanto que ate surgiram 

dados estatisticos que alegam que urn policial corre ate 5 (cinco) vezes mais 

chances de ser assassinado do que urn cidadao comum, fato que inclusive leva a 

maioria das Empresas de Seguros, ou a nao realizarem seguros de vida para 

policiais ou quando realizam, cobrar valores mais elevados do que para qualquer 

outra profissao. 

Portanto, como fazer o policial militar fazer o que tern de ser feito? 

Seria atraves da empunhadura dos regulamentos militares de forma 

energica? 0 que acarreta a baixa do indivlduo aos 6rgaos de saude, angariando 

baixas hospitalares e para tratamento de saude de diversos meses, sempre com 

amparo legal e muitas vezes sem apresentac;:ao de satisfac;:ao para seus 

com andantes (gerentes ). Ou ainda consegue transfen§ncias para servic;:os e 

func;:oes que lhe convem, conforme a adequac;:ao de seus horarios familiares, de 

faculdade, de servic;:os externos, tudo com a cit§ncia dos escaloes superiores, 

sempre e clara esquivando-se do servic;:o-fim, que e a finalidade da existemcia da 

Polfcia Militar. 

Salienta-se que geralmente quanta maier o grau de instruc;:ao do policial, 

mais dificil e mante-lo no servic;:o de rua, porem o servic;:o de rua, o patrulhamento 

ostensive preventive fardado deve ser executado cada vez mais par policiais 
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melhores preparados e treinados, de melhor e maior instruc;ao, como 

anteriormente explanado. 

Entao cabe exclusivamente a geremcia gerenciar tal problema, tal como 

NELSON (2003, p. 001 a 134) nos apresenta nos 04 trechos abaixo: 

"Ser capaz de corresponder a expectativa suprema e uma virtude que todo 

trabalhador possui, mas que poucos parecem demonstrar. Fazer o que precisa ser 

feito por sua propria iniciativa e a marca registrada da excel€mcia profissional. .. 

ajudar um colega de trabalho, dar uma sugestao para economizar dinheiro, 

desenvolver uma ideia ou aprimorar um processo sao ag6es esperadas de todos os 

colaboradores a partir do memento em que eles sao contratados ... eu nao conhego 

nenhuma empresa hoje em dia que possa sobreviver com funcionarios que apenas 

sigam ordens. 0 ambiente competitive, o numero de mudangas e a velocidade dos 

negocios na maioria dos mercados sao intensos demais para os colaboradores 

agirem de outra forma. A empresa que espera que os funcionarios fagam apenas 

aquilo que os gestores lhes pedem e uma seria candidata a cair fora do negocio em 

uma questao de tempo. Compare a sua empresa com qualquer concorrente. 

Provavelmente, voces tem produtos, servigos, tecnologia, canais de distribuigao e 

estrategias de mercado semelhantes, entre outras coisas. 0 que faz com que uma 

empresa tenha sucesso e outra lute para sobreviver? Sao as pessoas, e a iniciativa 

diaria, a energia e o empenho com que elas trabalham, sem esperar que lhes digam 

o que devem fazer. Os dias de "superiores" e "subordinados" pertencem ao passado. 

0 trabalho hoje e uma parceria, todos trabalham em conjunto. A natureza do 

trabalho - do negocio em si - esta mudando com tanta rapidez que os funcionarios 

nao podem esperar uma diregao. Precisam estar sempre a postos. Os colaboradores 

e que sabem melhor como fazer seu proprio trabalho. Eles conhecem bem os 

problemas que surgem no emprego e todas as necessidades dos seus clientes. Eles 

veem e sentem em primeira mao o que os gerentes mais graduados podem apenas 

deduzir a partir de relatorios. Com colaboradores de todos os niveis motivados e 

preocupados em fazer seu trabalho da melhor forma possivel, a empresa pode ser 

mais receptiva aos seus clientes - e mais competitiva para atingir suas metas." 

No trecho acima, NELSON apresenta que, o maior patrimonio de uma 

empresa sao as pessoas, as quais conhecem os problemas da organizac;ao e 

precisam de motivac;ao, para fazer a diferenc;a num mercado de competic;ao. 
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"Fa<;a sempre o que tem de ser feito, nao espere que lhe pe<;am." 

lniciativa, e a palavra chave para esse trecho, mas apenas para o que deve 

ser feito, nao se esquecendo das responsabilidades que advem das decis6es 

tomadas. 

"N6s o contratamos para fazer um trabalho, porem, mais importante que isso, n6s o 

contratamos para voce pensar, usar seu discernimento e agir segundo o interesse da 

empresa em todos os momentos." 

0 interesse da empresa, acima de tudo e 0 principal fundamento para a 

sobrevivencia do emprego de qualquer funcionario, pais a empresa requer Iuera, e 

para que isso ocorra existem leis a serem cumpridas e diversos gastos no 

transcorrer de urn determinado perfodo, e cabe aos·funcionarios, e principalmente 

a gerencia, agir com discernimento, afinal, o contrato de qualquer funcionario esta 

atrelado ao usa de suas competencias e de sua inteligencia em beneficia da 

empresa, e nao de si proprio, pais para isso existem leis trabalhistas, benfeitorias 

sociais e vencimentos mensais que sao trocados par essa competencia, e par 

esse contrato para pensar em prol da empresa. 

"Pense, o que deve ser feito... procure mais desafios em seu trabalho... como as 

coisas pod em ser melhoradas ... fa<;a perguntas ... transforme as necessidades em 

oportunidades ... nao viva se queixando ... fa<;a seu dever de casa ... aprenda primeiro 

o que voce nao sa be ... entenda que nem todos comprarao suas ideias ... assuma a 

responsabilidade par suas a<;6es (e ina<;6es) ... seja perseverante ... reorganize-se 

quando suas ideias encontrarem resistencia ... " 

NELSON apresenta ainda que procurar desafios e ser perseverante e 
primordial para urn born funcionario, pais cada indivfduo e responsavel par sua 

ascensao, toda vez que transforma as necessidades em oportunidades, e se 

recicla quando necessaria, reorganizando-se quando encontrar resistencia, 

sempre e clara, dentro dos interesses da empresa. 
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3.6. Velhos "pseudo" antiquados versus evolu~ao ou modismos 

A Policia Militar do Parana como 6rgao do Estado e como institui<;ao 

sesquicentenaria, possui diversas tradi<;6es e regulamentos especfficos, que a 

tornam peculiar e de facil distin<;ao. Tais elementos colaboram para a preserva<;ao 

da institui<;ao, porem seus fortes vfnculos nao sao assim por acaso, mas foram 

construfdos atraves dos tempos, exatamente para sanar problemas e procurar 

evita-los. 

Entao, por exemplo, prestar continencia que nada mais e do que uma 

sauda<;ao, que dependendo do horario pode significar "bom-dia", "boa-tarde" ou 

"boa-noite", foi criado para em princfpio facilitar, e acima de tudo diferenciar o 

militar de um civil, no que no infcio ate as vezes o militar atraves dos regulamentos 

sente-se "obrigado" a prestar continencia, porem tal gesto nao deve ser impasto, 

mas deve ser um sinal de respeito do subordinado para com o superior, no que na 

vida civil seria geralmente do mais jovem para com o mais idoso. Tanto que o 

proprio regulamento militar determina que a primeira vez que um subordinado 

avistar seu superior hierarquico, deve prestar a continencia regulamentar, de 

forma energica e a uma distancia que forne<;a possibilidade da retribui<;ao do 

gesto, por parte do superior, a qual tambem e regulamentar, sendo que tal gesto 

pode e deve ser tambem praticado entre os pares, e nao deve ser reeditado a 

mesma pessoa durante aquele mesmo segmento do dia, pois se fora falado "bom

dia" para alguem, seria deselegante e importuno repetir a mesma frase toda vez 

que avista-se a mesma pessoa num intervalo de quatro a cinco horas. 

Muitos devem se perguntar, mas como e donde surgiu tal gesto puramente 

militar, o qual e praticamente uma "marca registrada", no que para fins ilustrativos 

pode-se remontar para a ldade Media, quando cavaleiros com suas armaduras de 

metal defendiam castelos, reis e rainhas. Esses cavaleiros nada mais eram do que 

os militares daquela epoca, e nao se sabe bern quando nem onde, tornou-se 

habito desses cavaleiros, levantar a viseira do elmo (capacete) para falar com 

outros cavaleiros e nobreza em geral, sempre a tim de poder olhar nos olhos, em 
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sinal de respeito e acima de tudo educa<;ao, pois a retirada total do elmo 

geralmente tornava-se diffcil e incomoda. 

E assim os seculos passaram, mas a tradi<;ao permaneceu, e como 

comentado acima, tais tradi<;6es e peculiaridades dos militares sempre 

apresentam bons propositos, pois toda e qualquer organiza<;ao que se preze 

baseia-se em preceitos militares para poder organizar-se, manter-se e evoluir, tal 

como hierarquia e disciplina entre outros, no que muitas institui<;6es civis sao 

muito mais rfgidas e militares do que a propria Policia Militar. 

Portanto, em detrimento de muitas formulas e solu<;6es existentes e de 

conhecida eficacia, mas com o intuito de reformula<;6es, da gera<;ao de pseudos 

avan<;os, da rotula<;ao de marcas e gestoes na maior parte passageiras, metodos, 

regulamentos e formas de conduta sao alterados, prejudicando a frui<;ao dos 

servi<;os operacionais e administrativos, dificultando a a<;ao do policial, e acima de 

tudo muitas vezes denegrindo a imagem de uma institui<;ao, como acima escrito, 

sesquicentenaria. 

E obvio que em momenta algum se pode ser contra os avan<;os 

tecnologicos, pois a evolu<;ao e necessaria para a preserva<;ao de qualquer 

institui<;ao, porem toda e qualquer mudan<;a deve ser muito bem analisada antes 

de ser colocada em pratica, a fim de se evitar modismos e a fal€mcia das a<;6es, 

porque os deveres e a responsabilidade inerentes de um policial militar, vao alem 

daqueles exigidos de qualquer servidor estadual, ou ainda de qualquer cidadao 

civil, pois de um policial militar nao lhe sao cobradas apenas a quase excelencia 

no servi<;o, o qual e "sui generis", mas uma conduta exemplar tambem na vida 

familiar e pessoal, na maioria das vezes nao sendo tolerada qualquer mancha em 

sua reputa<;ao, porque tais cobran<;as nao sao uma mera formalidade da 

organiza<;ao, mas um conceito da propria sociedade, a qual nao admite apenas o 

bom policial e o bom servi<;o, mas exige no mfnimo o otimo. 

Assim, como consta em HOFFMANN (1998, p. 018 a 034): 

" ... a necessidade que se tem em encontrar "mecanismos seguros", "instrumentos 

sofisticados" em avaliac;:ao, antes de questionar o verdadeiro significado dessa 

pratica... muitas vezes criam novas instrumentos de seguranc;:a, mas nao se 
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preocupam em formar trabalhadores que tomem consciencia do que tal equipamento 

significa para sua sobrevivencia. Os educadores em geral, discutem muito "como 

fazer a avaliagao" e sugerem metodologias diversas, antes, entretanto, de 

compreender verdadeiramente "o sentido da avaliagao na escola"." 

Ou ainda como em DRUCKER (1990, p. 005): 

" ... o computador- potencialmente, sem comparagao, o instrumento gerencial de 

maior utilidade - poderia tornar os gerentes cientes de seu isolamento e libera-los 

com mais tempo para o exterior. Em curto prazo, porem, ha o perigo de 

"computadorite" aguda. E uma doenga seria ... " 

E finalizando tambem com DRUCKER (1990, p. 017), observa-se que nao 

se pode ser 6timo ou excelente em tudo, porem compete aos gerentes, 

administradores e comandantes saber colocar as pessoas certas nos locais 

certos: 

"Temos de dirigir nossa organizagao com os homens tais como sao ... a raga humana 

indica fortemente que o (mico tipo de oferta abundante e o incompetente universal. .. 

Teremos ... de equipar nossa organizagao com pessoas, no mfnimo ... excelentes em 

uma habilidade ... " 

3.7. Sucesso do ensino e desenvolvimento do educando 

No ensino militar, por uma questao tecnica para promog6es, adota-se e 

enfatiza-se uma classificagao, a qual e constantemente reforgada atraves de 

competig6es, sendo sempre prestadas as honras e oferecidos os "louros da 

vit6ria" aos primeiros colocados, os quais carregam ap6s o termino dos curses, 

beneffcios para futuras ascens6es hierarquicas, o que teoricamente e salutar para 

incentivar os estudos, o aprofundamento e aperfeigoamento tecnico-cientffico, pais 

afinal, os primeiros colocados receberao promog6es antes, e promogao rima com 
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aumento de vencimentos, no que para a manutenc;ao do sistema, requer uma 

certa classificac;ao, mas antes de existir uma classificac;ao deve haver uma 

integrac;ao, uma socializac;ao, um amadurecimento. 

Nao existe nenhum preparo no tocante a formac;ao do carater do indivfduo, 

apesar do "slogan" ser: "- Aqui se forja o carater do miliciano" - pais uma escola 

meramente classificat6ria, nao esta verdadeiramente preocupada com o 

aprendizado integral e coletivo, mas com a nota dos participantes, porque e 

totalmente diferente derramar conteudo e que sobrevivam os melhores, do que 

preparar a todos para a sua missao, para a profissao. 

Salienta-se que estar entre os melhores, ou classificar-se com merito dentro 

da chamada media, nao significa que o aluno assimilou o conteudo, mas pode 

significar que este apenas "decorou" para a prova, para o teste, ou ainda pior, 

apenas soube disfarc;ar, dissimular uma chamada "cola" e assim passou par 

merito, quando na verdade infringiu todas as normas e conceitos marais e 

deontol6gicos possfveis, alem de que, acaba ocorrendo um certo desestfmulo 

para com aqueles que nao brigam "par medalhas", porque tanto faz ser o quarto 

ou o ultimo colocado, e nisso a instituic;ao perde, a sociedade perde, como num 

campeonato de pontos corridos e sem rebaixamento, no qual somente os tres 

primeiros serao agraciados, e tres equipes despontam, e assim caso uma unica 

equipe se distancie das demais e na metade do campeonato ja se saiba quem e o 

vencedor, qual estfmulo as demais equipes terao para participar? 

Salienta-se ainda que se enquadrar ao sistema nao quer dizer que se aceita 

o sistema, ou que se entende o sistema, pode na maioria das vezes, apenas 

comprovar que o ser humano e capaz de amoldar-se ao meio ambiente em que 

esta, sempre com o intuito de sobreviver e perpetuar a especie. Talvez o motivo 

pelo qual a mao-de-obra disponfvel nem sempre e a necessaria, e ao inves de 

colaborar, passa a ser fator negativo na instituic;ao, com um elemento que prolifera 

problemas e apresenta maus exemplos os quais sao facilmente seguidos par 

aqueles indivfduos que nao apresentam comprometimento com a instituic;ao, com 

o servic;o, mas apenas um compromisso, pais o segundo, esta no contrato, e e 

cumprir suas obrigac;oes cotidianas, entre elas cumprir religiosamente os horarios 
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e realizar somente o que lhe e determinado, porem o primeiro, estar 

compromissado, e apresentar-se preocupado com os rumos da instituic;ao, estar 

preocupado e agir quanta as falhas de seu semelhante, e fornecer urn "plus", urn 

alga a mais, e como se diz na caserna: - Estar compromissado e como o boi no 

bife-a-cavalo, porque a galinha tern o compromisso de por o avo, o qual vai no 

bife, a vaca tern o compromisso de dar o Ieite, que apos industrializado vira queijo, 

que vai no bife, mas somente o boi esta compromissado, porque ele deu alga a 

mais, deu sua propria carne, deu alga a ele valioso, alem de seu proprio 

compromisso legal. 

De forma alguma, com a fabula acima se quer que ocorram sacriffcios na 

empresa, a ponto de cadaveres serem estendidos nos corredores, mas que o 

indivfduo nao pode estar alheio ao que ocorre a sua volta, como se os problemas 

nao fossem seus, tal qual a famosa "Lei _de Gerson", tao difundida na decada de 

1970, onde num comercial de TV, o ex-jogador de futebol da selec;ao brasileira, 

com o intuito de vender cigarros, proclamava a frase que se tornou numa sfntese 

do carater do cidadao brasileiro desde entao: "- 0 que importa e levar vantagem 

em tudo! Certo?!" - Acreditamos que nao, porque o ser humano, o brasileiro em 

especial pode e deve ser mais do que uma pessoa insensfvel e egofsta. 

Assim sendo, observamos em DRUCKER (1990, p. 005): 

" ... educagao e o investimento de capital mais oneroso que jamais se conheceu ... e 

a (mica area, portanto, em que a mais rica de todas as sociedades... tem uma 

vantagem genufna ... " 

Ou ainda como em HOFFAMNN (1998, p. 027 a 032): 

"Ate entao venho repetindo, em diferentes contextos, o termo QUALIDADE. E esse 

termo, tambem em avaliagao, encontra muitas interpretag6es. Ele esta presente em 

textos te6ricos, em resolug6es dos 6rgaos oficiais de educagao, nos regimentos das 
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escolas, nas falas dos professores e, hoje, toma um grande impulso a partir das 

empresas, que divulgam programas de "qualidade total". (Muitas escolas particulares 

estudam esses programas e a teoria que os fundamenta. Convem, portanto, tratarmos 

dele em relac;ao a avaliac;ao, na introduc;ao da terceira questao: 0 sucesso de um 

aluno na escola tradicional representa o seu desenvolvimento maximo possfvel? 

Muitos professores, principalmente, parecem discutir hoje o "aluno nota 10". Pais, que 

sao educadores, entre outros, nem mesmo pretendem que seus filhos tenham tal perfil. 

Observamos, com frequencia, est6rias contradit6rias de maus alunos que se tornaram 

excelentes profissionais. Ou o inverso, a lunas nota 10 em cursos superiores que 

realizam estagios profissionais medfocres. Par outro lado, nem sempre os comentarios 

dos professores sabre falta de concentrac;ao, ausencia de raciocfnio 16gico, 

desinteresse em participar das atividades e outros estao de acordo com a percepc;ao 

que temos dos filhos em situac;oes extra-escolares. Aonde pretendo chegar a partir de 

tais considerac;oes? A seguinte pergunta: Em que medida a escola parece hoje 

alcanc;ar um ensino de qualidade no sentido de desenvolver as possibilidades dos 

educandos? 0 sucesso alcanc;ado par alguns (notas altas, primeiros lugares) 

representa, de fato, sua formac;ao no sentido de um indivfduo capaz de descobrir 

alternativas para enfrentar o mundo atual, descobrir-lhe os enigmas e enfrenta-los 

corajosamente? ... pretende alertar em seu texto e sabre a desvinculac;ao dos objetivos 

da escola tradicional como desenvolvimento maximo possfvel dos alunos." 

Ou ainda como em KAMII (1991, p. 014 ): 

"Os pesquisadores descobriram que 25% ou pouco menos eram capazes de s61idas 

operac;oes formais. No ambito moral, nao precisamos de nenhuma evidencia de 

pesquisa para saber que a maioria dos adultos e subdesenvolvida em relac;ao ao seu 

potencial. Basta abrir o jornal diariamente para constatarmos a corrupc;ao na vida 

publica e varios atos imorais na vida privada. A maioria dos adultos parou num nfvel 

bastante abaixo do seu potencial." 
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"A parte que nao se sobrep6e ao circulo a direita ... refere-se as respostas "corretas" 

que os estudantes aprenderam somente para satisfazer o professor e passar nos 

exames. A maior parte desse tipo de "aprendizado" e esquecida assim que o exame 

termina." 

3.8. Profissao acima de qualquer suspeita 

Alem dos paradigmas ja comentados, existe um que apesar da 

profissionalizagao da profissao policial militar, inclusive com curso de nfvel 

superior reconhecido pelo Ministerio da Educagao para varios postos, e com 

cursos profissionalizantes de nfvel p6s-medio, ainda persiste o preconceito de que 

todo e qualquer policial militar e analfabeto e em contrapartida, outro pre-conceito, 

ignorante. 

Pois vejamos, nao necessariamente uma pessoa analfabeta ou semi

alfabetizada e ignorante, bem como nao necessariamente todo policial militar e 

analfabeto, como era a maioria dos militares num passado nao muito distante. 
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Afinal, o conceito atual de escola e ensino publico, laico e gratuito em nosso 

pafs e recente, remonta sua implanta9ao a era do entao presidente da republica 

Getulio Vargas, entre os anos de 1930 e 1954. 

Portanto, ate a Segunda Grande Guerra Mundial (1938/1945), estudar em 

escola convencional era acessfvel, via de regra, apenas as elites. E considere-se 

integrante da elite, aquele que possui as oportunidades, porque estas eram para 

poucos. 

Assim sendo, observamos que nao somente na Polfcia Militar existiam 

analfabetos, mas em todos os ramos da sociedade, ate mesmo porque muitas 

profissoes sequer eram regulamentadas, e e clara, o acesso social era muito 

menos democratico. 

Entao, os 6rgaos policiais militares ainda carregam esse paradigma, ao 

ponto de certas pessoas dizerem: "- Bern feito, quem mandou nao estudar?!" -

Como se a profissao de policial fosse meramente bra9al, sem qualquer 

especializa9ao e nao apresenta-se aspectos dinamicos, que requerem 

conhecimentos diversos, no que depara-se com outro paradigma, acima ja 

comentado, porem com outro enfoque, no que se pergunta: - Como o cidadao 

pode exigir um servi90 de seguran9a publica no mfnimo 6timo, de tratamento de 

"primeiro mundo", se nao conhece, nao da credibilidade e nem respeita o policial?! 

- Afinal, qual seria o verdadeiro valor do servi90 policial militar? 

Tal pergunta para muitos deva ser uma incognita, para outros pode ser que 

o policial receba vencimento muito alem do que produz, pois seria s6 para ficar em 

pe numa esquina, e ainda para outros pode ser que o policial ganhe pouco, 

porque como homem (e mulher) da lei deve receber o bastante para possuir uma 

vida digna, e manter-se Ionge da corrup9ao. 

Mas para quem interessa urn policial incorruptfvel? Mas isso e assunto para 

outro trabalho. 

Voltando ao tema, para a maior parte da sociedade, o policial militar serve 

para "guardar", para guardar a casa do indivfduo quando este viaja, para guardar o 

celerado, a prostituta, o menor-de-rua bern Ionge de seu trabalho, clube, igreja e 

residencia, entre outros. Ou ainda para assustar criancinhas e faze-las obedecer e 
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respeitar os interesses de pais, maes e demais responsaveis legais, quando estes 

choram ou manham, quando querem urn presente caro ou fora de epoca ou hora, 

ou ainda quando se recusam em comer urn pouco de salada, nao e diffcil de se 

ouvir nos shopping's por ai a fora: - Quieta, se nao o guarda vai te prender! - Ou 

ainda: - Pare! Se nao chama o guarda! Ele nao gosta de crianc;a manhosa! -

Como se o policial militar, ou popular "guarda", fosse o malfeitor das crianc;as pelo 

mundo. Mundo o qual, pelo menos nas metr6poles em solo brasileiro, as crianc;as 

de muito tempo deixaram de ter medo do "bicho-papao" e de outros monstros do 

"tempo da carochinha", pais seres muito mais arrepiantes sao encontrados em 

jogos virtuais, filmes e desenhos animados, o que tornou banal o "bicho-papao", e 

para substituf-lo nao fora utilizado a pessoa de urn delinquente, mas exatamente a 

pessoa que representa a lei e a ordem, no que ao inves dos pais e responsaveis 

legais pelas crianc;as estarem fazendo urn bern para seus filhos, na verdade estao 

de forma inconsciente, passando informac;oes de que 0 policial e do mau, "e 

prejudicial", e inimigo das crianc;as. 

Com isso, os adultos transferem para o policial a responsabilidade pela 

vigilancia de crianc;as, que se tornarao adolescentes e logo ap6s pessoas adultas, 

as quais mesmo sabendo da ilegalidade de certas ac;oes ou omissoes, o farao, 

porque o policial (guarda) nao esta por perto para "prende-lo", e assim pode 

infringir a lei sem qualquer problema de consciencia, pais e naturalmente normal. 

Portanto, como ser urn policial militar acima de qualquer suspeita? 

As alternativas sao poucas, porque a lei e clara e compete ao policial fazer 

somente o que esta na lei. Mas como fica a retaguarda do principal profissional de 

seguranc;a publica que conhecemos? Como fica sua familia, levando-se em conta 

que a maior parte dos policiais pertencem as classes sociais menos abastadas, e 

muitas vezes e obrigado a morar em areas de invasao, de ver seus entes queridos 

estudando e frequentando os mesmos lugares de celerados da mais alta 

periculosidade. Entao qual seria a soluc;ao? Vontade polftica? A resposta sera 

diferente dependendo o ponto-de-vista de cada indivfduo, mas com toda certeza, 

existe uma unanimidade, a de que alguma coisa deve ser feita. 
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Observemos entao o que diz BOBB (2002, revista Super Interessante, 

Especial Seguranga, p. 028), dirigente chefe do Police Assessment Resource 

Center (PARC), que e urn centro de monitoramento de atividades policiais com 

sede na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da America do Norte: 

"Acima de tudo, os cidadaos devem ter confian<;a na honestidade, na integridade e na 

dedica<;ao da policia. Virar policial deveria ser como se tornar medico ou advogado. 0 

profissional recebe um salario razoavel em troca de uma competencia. Por isso, sua 

licen<;a deve estar sujeita a revoga<;ao se os padr6es da carreira nao sao atendidos. E 

ele deve ser submetido a disciplina e multa se age com negligencia. Devem ser pages 

salaries suficientes para diminuir o risco de que os policiais suplementem seus magros 

vencimentos com propina. Mas a corrup<;ao entre policiais e superiores precisa ser 

tratada com tolerancia zero. Nao pode haver diferentes padr6es de conduta entre os 

policiais menos graduados e o alto comando. Com isso, os cidadaos estarao mais 

inclinados a estabelecer uma alian<;a com a polfcia." 

3.9. lnstrutor ou professor e avaliac;ao mediadora 

E praxe e ate e normatizado nas instituigoes militares, denominar o docente 

de instrutor, e na Polfcia Militar nao e diferente, sendo encontrados manuais desde 

as decadas de 1970 e 1980, em que apontam a pessoa do instrutor militar como 

sendo urn elemento moderno, atuante e atualizado alem de boa capacidade de 

expressar ideias, sendo dado especial atengao a comunicagao oral. 

Salientavam ainda tais manuais que onde nao havia comunicagao 

forgosamente haveria problemas humanos, no que dependia para uma boa 

comunicagao: - Experi€mcia em comum dos participantes, significagao em comum 

dos sfmbolos e atengao a mensagem. 

Outros aspectos abordados eram a forma de expressar-se, timbres de voz, 

expressao corporal, gesticulagoes, movimentagao em sala de aula, vestuario, 

habitos e vfcios, contato visual, postura, fisionomia entre outros. Porem a maior 

enfase ficava para a "tecnologia do ensino", com tecnicas de perguntas gerais, 
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redistribuidas, reversas e dirigidas, sendo o primeiro tipo lanc;ado pelo instrutor 

para toda a turma, o segundo quando urn aluno lanc;a a pergunta para o instrutor e 

este devolve a pergunta, seja para a turma, seja para outro aluno, a terceira, 

quando o aluno pergunta ao instrutor e este reverte para o proprio aluno, e 

finalmente a quarta, a pergunta dirigida, e quando 0 instrutor pergunta diretamente 

para urn aluno em especial. 

Dentro ainda da tecnologia do ensino, encontrava-se a necessidade do 

instrutor em trac;ar urn objetivo geral e depois subdividi-lo em comportamento, 

condic;oes e criterios de avaliac;ao, sendo esmiuc;ado como agir em sala de aula, 

como fazer urn plano de aula, estudo dirigido, estudo de caso, dinamicas de 

grupo, instruc;ao programada, meios auxiliares de instruc;ao (quadro de giz, 

flanelografo, imantografo, quadros didaticos, cartazes, album seriado, 

transparencias, graficos, filmes, gravadores e toea-discos), e par ultimo era 

despendido atenc;ao especial para a "avaliac;ao da aprendizagem", que 

apresentava o conceito de que: "- E o processo metodico, continuo, acumulativo 

de verificac;ao do desenvolvimento da aprendizagem do aluno, que mostra 

mudanc;as comportamentais." - Atuando principalmente atraves de provas, 

trabalhos manuais, trabalhos em grupo e observac;oes sabre o desempenho do 

aluno, sendo que atraves dos proprios manuais e ainda atraves de normas 

anexas, eram inclusive pormenorizado como deveria ser uma prova, com cada 

elemento e item necessaria para ocorrer uma boa avaliac;ao. 

Assim com observa-se em Cel. MASTECK (1987): 

"Aprovac;ao de manual. .. resolve ... aprovar e mandar por em execuc;ao o Manual do 

lnstrutor da PMPR. .. tendo como objetivo especffico auxiliar o instrutor na diffcil 

missao de ensinar. Os conhecimentos que concorrem para a execuc;ao do processo 

de aprendizagem devem ser do domfnio dos Oficiais e Graduados, a fim de que haja 

uma (mica linguagem aplicada, trazendo, naturalmente, resultados positives aos 

instruendos." 

Observa-se que a existencia de manuais para auxilio de instrutores nao era, 

e nao e prejudicial ao aprendizado, muito pelo contrario, porem no proprio 
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enunciado observa-se que tais meios eram para "auxflio", e nao simplesmente 

para ser utilizado de forma fundamentalista, de forma fanatica, sem a leitura do 

meio ambiente, dos corpos discente e docente, e acima de tudo da finalidade 

desejada que e 0 aprendizado do aluno. 

A didatica atual apresenta que manuais, livros e apostilas entre outros, sao 

meios auxiliares, e "muletas", porque servem para ajudar a ensinar e nao 

simplesmente como donos da verdade e delimitadores do pensamento e 

raciocfnio. 

Tambem tal observac;ao cabe aos quesitos como provas, testes e 

avaliac;oes. 

Nao se pode pensar num modele generico de avaliac;ao, num modele que 

funcione para toda e qualquer disciplina, para toda e qualquer ocasiao, porque 

apesar de ser salutar existirem modelos para confecc;ao de avaliac;oes, sempre 

com o intuito de "auxiliar" e ate facilitar sua confecc;ao, todavia, nao se pode 

imaginar uma generalizac;ao, ate mesmo porque as pessoas sao diferentes, e 

muitas vezes as abordagens devem ser diferentes. 

Outre fator importante e a certa confusao criada entre prova, teste e 

avaliac;ao. Na atualidade, provas e testes sao aplicados para se saber o 

conhecimento do indivfduo naquele determinado momenta. L6gico que esse 

pseudo conhecimento avaliado pode ser distorcido por fatores climatol6gicos, de 

saude e principalmente psicol6gicos, porem ainda nao se encontrou melhor 

alternativa para se conceituar e classificar candidates, por exemplo em 

vestibulares e concursos publicos. Mas e totalmente diferente quando se fala em 

aprendizado escolar, pois a sala de aula e local para aprender, e nao para ser 

classificado e ate muitas vezes "rotulado". 

A sala de aula e local para errar, aprender e assimilar o certo, pensar, 

filosofar, criar e enfim, e na sala de aula, e na escola que se criam ou se castram 

lfderes, gerentes, cientistas, inventores e acima de tudo profissionais e cidadaos, 

na mais ampla conceituac;ao da palavra. 

Quando um aluno nao assimila ou nao entende o conteudo, sempre o 

problema e a instituic;ao, seja por nao saber ensinar e avaliar de forma correta, 
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seja par nao perceber que nao alcanc;ou a atenc;ao e necessidades do aluno, seja 

par nao ter verificado os fatores internes e externos que influenciam na 

aprendizagem, tais como visao, audic;ao, material didatico, m6veis entre outros; 

seja par nao ter percebido que as avaliac;6es devem ser repetidas quantas vezes 

necessarias, porque avaliac;ao nao e para saber o que o aluno nao sabe, mas para 

saber o que o aluno sabe, o que o aluno aprendeu durante um determinado lapso 

temporal, e caso os objetivos nao tenham sido alcanc;ados, deve se retornar para 

o que nao fora compreendido de forma correta, pais as duvidas de hoje, podem 

perdurar par muito tempo, dificultando aprendizados futuros; porem e importante 

salientar que as pessoas sao diferentes, podem possuir necessidades e 

competencias diferentes, no que o facil para alguns pode ser diffcil para muitos, e 

vice-versa, e af deve entrar a percepc;ao e o "olho clfnico" do bam instrutor ou 

professor, como queiram, sempre com o intuito de ajudar, mas nao apenas o 

indivfduo, mas tambem a instituic;ao, porque certas habilidades sao fatores "sine 

qua non", ou seja, fundamentais para a execuc;ao do servic;o policial militar, e se o 

indivfduo nao apresentar condic;6es mfnimas que o indique para o servic;o, 

infelizmente deve ser orientado a procurar outra profissao. 

Portanto, avaliac;ao e constante e nao pode ser classificat6ria, deve ser para 

avaliac;ao do aprendizado e possfvel retorno aos t6picos nao assimilados 

corretamente, e provas e testes sao para "provar e testar'' conhecimentos, com a 

unica finalidade de "classificar'' pessoas "in thesis" pelos seus conhecimentos em 

um determinado momenta. 

0 diffcil e fazer fluir nos bancos escolares do meio militar esses conceitos, 

pais como ja explanado anteriormente, a competic;ao e a "in thesis" necessidade 

constante de classificac;ao para efeitos legais para promoc;6es entre outros, faz 

com que nao se atente para o detalhe do verdadeiro aprendizado. 

Outro fator importante e o fato da competic;ao constante, levar muitos a reter 

informac;6es de grande relevancia, reter tecnologias, e enfim, nao compartilhar 

conhecimentos, tecnicas e acima de tudo ajudar o proximo quando necessaria e 

possfvel, porque a informac;ao e o conhecimento sao tratados muitas vezes como 

"moeda de troca". 
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Assim sendo, reflitamos em HOFFMANN (1998, p. 185 a 188): 

" ... Referindo-me a posturas de vida que se revelam na pratica dos professores, nada 

e mais forte que o significado conferido a avaliagao na escola versus o sentido da 

avaliagao em nossa vida. Hoje, privilegio ainda mais tal discussao ... me alerta para a 

dicotomia fortemente estabelecida por todos: a avaliagao na escola carrega um 

significado muito diferente da avaliagao no nosso dia-a-dia. Na escola ela ocorre num 

tempo programado (dia de prova, dia de fazer boletim, dia de apresentar resultados), 

num espago caracterfstico e artificial (classes separadas para fazer provas, provas em 

papel timbrado e revisado, classes limpas, professores vigilantes), com gosto de dever 

cumprido, obrigado, julgamento necessaria. Para educadores e educandos, para a 

sociedade, avaliagao na escola e obrigagao: penosa, um mal necessaria ... No en tanto, 

se falamos em avaliagao dos nossos atos diarios, da nossa situagao financeira, isso 

significa refletir para mudar, para tentar melhorar nossas vidas. Fazemos isso todo o 

dia, todo o tempo, sem programag6es ou registros formais sabre nossos descaminhos 

ate entao. Tentamos varias vezes descobrir melhores solugoes para um determinado 

problema e amadurecemos a partir de algumas tentativas frustradas ... o sentido da 

avaliagao na vida ... nao e o senti do da avaliagao na escola. Atraves da formalizagao 

do processo, perdeu-se o bom sensa em relagao ao seu significado. 0 homem e o 

Cmico ser provido de razao, portanto, capaz de refletir diante dos seus atos e agir 

diferentemente dos outros. Esse e o sentido de toda e qualquer reflexao. Nossas 

agoes sao carregadas de intengoes, reveladoras de posturas diante da vida. Nao ha 

como separar o agir e o pensar. Mas nao e assim que se imagina que acontega na 

escola? Ha o tempo de agir (dar aulas, explicagoes, fazer exercfcios), separado do 

tempo de refletir, julgar resultados (corrigir, verificar, atribuir notas e conceitos, fazer 

pareceres). Os professores dizem que gostam muito de dar aulas, mas nao gostam de 

avaliar! E essa dicotomia e possfvel, pensando-se no verdadeiro sentido das agoes 

avaliativas? Na Bfblia esta que Deus estabeleceu jufzos de valor sabre sua criagao. Ao 

analisar seus feitos, considerou-os bons. Mas ao perceber o homem sem companheira 

julgou que "nao estava bom" e imediatamente tomou providencias. E hist6rico o 

sentido primeiro do "jufzo de valor": tamar imediatamente providencias diante de jufzos 

negativos. Mas o tamar providencias na escola nao absorve o sentido do 

imediatamente ou entao se resume na declaragao dos jufzos feitos. Nesse ultimo caso, 

quer 0 professor queira ou nao, 0 ciclo agao-reflexao-agao efetivou-se de qualquer 

forma. A agao, entretanto, teve o grave carater de omissao: julgar que nao esta bom e 

nada fazer a respeito!" 
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No tocante a nominagao instrutor militar, apresentada no infcio nesse t6pico, 

pode-se encontrar em dicionarios o significado de tal nome, porem por que 

chamar de instrutor e nao professor? 

Nao fora encontrado motive, e entao o confronto dos significados, talvez nos 

ajude a compreender esse dilema. 

Em CELINSKI (2006, Apostila CEAP/ESP, p. 15), observa-se o significado 

de instrugao: 

"lnstruc;ao: processo de transferemcia e retenc;ao de determinadas habilidades." 

Ja no dicionario AURELIO (1999, 2a Ed., p. 953) encontra-se: 

"lnstruir: ... transmitir conhecimentos a, ensinar; adestrar, habilitar: instruir um 

recruta; receber instruc;ao, adquirir conhecimentos ... " 

"lnstrutor: ... que ou aquele que instrui, que ensina, que adestra ... " 

"lnstruc;ao: .. . instruc;ao primaria, instruc;ao militar... conhecimentos adquiridos ... 

explicac;ao dada para um determinado fim ... " 

Portanto, instruir seria urn processo abstrato, impessoal, pratico e 

normative, para transferencia e retengao de habilidades e conhecimentos, para 

uma determinada finalidade, utilizado principalmente em instituig6es militares, e 

assim, instrutor seria o indivfduo que aplica a instrugao. 

Todavia, segundo o dicionario AURELIO (1999, p. 1397 e 1398), professar e 

professor recebem os seguintes conceitos: 

"Professar: ... preencher as func;6es inerentes a um cargo ou profissao; ensinar na 

qualidade de professor, lecionar, professorar ... " 

"Professor: ... aquele que professa ou ensina uma ciencia, uma arte, uma tecnica, uma 

disciplina ... " 
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Assim sendo, professar seria o ato de ensinar, uma arte, tecnica ou 

disciplina, e na continuidade, professor seria o indivfduo que ensina, leciona, e 

lecionar pode ser dar lic;oes, instruir, ensinar e doutrinar, bern como ensinar nada 

mais e do que transmitir conhecimentos, dar aulas, pregar, doutrinar. 

Portanto, enquanto instruir e abstrato, impessoal, pratico e normativo, ja 

professar e ensinar, e doutrinar, e instruir, e assim sendo, 0 professor esta para 0 

instrutor, mas 0 instrutor nao esta para 0 professor, porque 0 primeiro (instrutor) e 

pratico e normativo, talvez por isso muito utilizado na formac;ao de profissionais na 

caserna. Ja o segundo (professor) e muito mais amplo, engloba o primeiro, requer 

melhor e maior preparac;ao, bern como requer habilidade especffica para tal 

mister, pois enquanto ser instrutor pode "in thesis" ser aberto para qualquer 

indivfduo, geralmente com ascensao hierarquica, ser professor nao abre e nem 

pode fornecer essa possibilidade, afinal o compromisso e principalmente o 

comprometimento pode ate parecer iguais, mas vai muito mais alem de apenas 

transferemcia de habilidades e conhecimentos para uma (mica finalidade, vai para 

o preparo da lide com a vida, pois como ja exaustivamente explanado, o policial 

militar na atualidade nao pode limitar-se a apenas ficar em pe fardado numa 

esquina durante urn determinado tempo, ou ainda realizar abordagens e revistas 

pessoais de forma "robotizada", pois o "crime" evolui sempre, e requer tambem 

evoluc;ao no seu combate. 

3.1 0. Estresse 

Submetido a estresse, o corpo humano Iibera uma substancia qufmica 

denominada adrenalina, que aumenta os batimentos cardfacos, acelera a 

respirac;ao e provoca tensao muscular. Descontrolado e acumulado, esse 

fenomeno cria ou agrava problemas de saude, mas dentro de certos limites, 

funciona como estfmulo a realizac;ao. 
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Estresse e o estado que se caracteriza por um conjunto de reac;oes 

psicofisiol6gicas do organismo a situac;oes que desencadeiam tensao. Sao fatores 

estressantes os acontecimentos que provocam ansiedade, agitac;ao ou tristeza. A 

vida nas grandes cidades propicia inumeras situac;oes favoraveis ao estresse, 

fen6meno especial mente frequente nas modernas sociedades industriais. 

Em 1936, o cientista e medico austrfaco HANS SEYLE (1959), apresentou 

pela primeira vez em biologia o conceito de estresse. Definindo-o como uma 

"sfndrome geral de adaptac;ao", ou seja, um conjunto de reac;oes sistemicas e nao

especfficas que surgem quando ocorre exposic;ao do organismo a agentes 

agressores. Observou tres fases de resposta adaptativa: ( 1) rea gao de alarme, 

que corresponde ao estresse agudo, quando se da a liberac;ao de adrenalina; (2) 

perfodo de resistencia, corresponde ao estresse cr6nico, quando e secretado o 

horm6nio glicocortic6ide; e (3) fase de exaustao, que corresponde ao perfodo pre

ag6nico, em que ha falencia organica multipla. 

Acredita-se que a capacidade de um indivfduo para controlar situac;oes 

potencialmente estressantes pode ter profundos efeitos sabre suas fungoes vitais. 

Pesquisadores encontraram uma relac;ao estatfstica entre doenc;as coronarianas e 

indivfduos que apresentam padroes de comportamento muito estressante, com 

estilo de vida caracterizado por impaciencia e sentimento de urgencia, excesso de 

competitividade e preocupac;ao em cumprir prazos, como se observa em LIMA 

(2002, p. 12): 

esfon;:o de adaptac;ao do organismo para enfrentar situac;6es que considere 

ameac;adoras a sua vida e a seu equilibria interno." 

Varias estrategias se aplicam com sucesso no tratamento do estresse. 0 

alfvio do estresse moderado pode ser obtido por meio de exercfcio ffsico ou de 

qualquer tipo de meditac;ao, como a ioga. 0 estresse grave pode demandar 

tratamento psicoterapeutico para trazer a tona as causas subliminares e ataca-las. 

Algumas vezes, a mudanc;a de ambiente ou de modo de vida produz boa resposta 

terapeutica. 
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Salienta-se que na maioria das vezes o estresse e necessaria e faz parte do 

cotidiano dos seres vivos, pais e atraves da liberagao de doses necessarias de 

adrenalina, que faz com que os animais, incluindo o ser humane, possam 

desempenhar certas atividades que requerem "explosao" e agilidade, tal como 

praticas esportivas e a propria preservagao natural da especie. Gada indivfduo, 

responde de forma diferente para cada tipo de estresse, no que demonstra que 

certos tipos der trabalho podem nao ser recomendados para certas pessoas, as 

quais nao poderao corresponder adequadamente ao "modus operandi" esperado. 

0 trabalho Policial Militar e estressante por natureza, estando entre os mais 

estressantes, conforme publicado na Revista Saude, Edigao Especial no 04 

(2005): 

ATIVIDADES MAIS ESTRESSANTES 
10 Policiais 
20 Controladores de v6o 

Motoristas de 6nibus urbanos 
30 Profissionais de saude 

Profissionais de atendimento publico 
Executivos 
Bancarios 

40 Profissionais deslocados para areas diferentes daquela em que se formaram 
so Jornalistas 

Fonte: Revista Saude, Edic;:ao Especial, n° 04, Estresse, junho, 2005, Editora Abril S/A, Sao Paulo, SP. 

Assim sendo, o trabalho Policial Militar, requer atengao especial dos 

administradores e gerentes publicos, a fim de se evitar problemas, entre eles, 

exodo de profissionais formados para outras areas, trazendo transtornos para a 

corporagao e a sociedade que investiram no profissional em questao. 
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4. 0 REGIMENTO DE POLiCIA MONT ADA DO PARANA 

0 Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio", e a Unidade 

Operacional mais antiga da Corporagao Polfcia Militar do Parana, tendo sua 

criagao em 28 de Junho de 1890, atraves do Decreta-Lei numero 94 do entao 

Governador do Parana, America Lobo Leite Pereira, recebendo na epoca a 

denominagao de Esquadrao de Cavalaria. 

Entretanto desde antes da criagao da propria Polfcia Militar do Estado do 

Parana, ainda em 10 de Agosto de 1854, o embriao da Cavalaria ja se fazia 

presente, porque na mesma Lei 07 que criou a Companhia da Forga Policial da 

Provincia, incorporava uma Segao de Cavalaria, composta de urn Segundo 

Sargento, urn Cabo e dez Soldados. 

A Lei 06 de 26 de Margo de 1860 previa urn Alferes (Tenente) como 

Comandante, e muitas outras sancionadas posteriormente tambem mandavam 

vigorar as previsoes anteriores mas, a Segao de Cavalaria nao foi organizada na 

epoca, por absoluta falta de espago no barracao que servia de quartel e onde a 

Forga Policial esteve alojada pelo espago de mais de vinte anos, nas esquinas das 

Ruas Marechal Deodoro com Marechal Floriano Peixoto, no centro de Curitiba/PR. 

Somente em 28 de Agosto de 1879 e que foram adquiridos OS primeiros 

equines, em numero de seis, bern como os respectivos acess6rios, importando 

tudo na quantia de 662$540 reis, cuja compra foi efetuada pelo Tenente Coronel 

Manuel Eufrasio de Assungao, Comandante do entao Corpo de Polfcia do Parana, 

nome que passaria a ter a antiga Companhia. 

Ainda em 13 de Outubro de 1879, por determinagao presidencial, o 

Comandante do Corpo de Polfcia mandou construir seis baias gastando, com a 

prontificagao delas e do rancho para os Pragas, a importancia de 205$230 reis, 

salientando que "esforgou-se em obter uma obra s61ida com o mfnimo de 

disp€mdio para os cofres publicos". 

Na epoca, as estrebarias foram construfdas num terrene cedido pelo 

cidadao Luiz Antonio Biquissio, nas esquinas da Rua Marechal Floriano Peixoto 

com Rua Jose Loureiro. 
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Porem os seis animais foram sobrecarregados de servic;os e dais faleceram, 

sendo que urn evadiu-se das baias, permanecendo apenas tres deles, os quais 

foram leiloados, haja vista o descontentamento do T enente Coronel Antonio Ennes 

Bandeira, entao Comandante Geral, sendo suprimido a Sec;ao de Cavalaria par 

oito anos. 

Somente com o advento da Republica e que ocorreram melhoramentos para 

a Cavalaria, e em 28 de Junho de 1890, o Decreta Orc;amentario 94 previu uma 

Sec;ao de Cavalaria. 

Desde entao a Cavalaria passou a ser atuante em todos os acontecimentos 

politicos e sociais que envolveram o Estado, tais como Revoluc;ao Federalista, 

Campanha do Contestado, revoluc;oes de 1924, 1930, 1932 entre outros fatos 

hist6ricos. 

Em 1954, 0 Esquadrao passou a denominar-se Corpo de Polfcia Montada 

Hipomotorizada, sendo no ana seguinte suprimida a palavra hipomotorizada, de 

conformidade com a Lei 2.526 de 09 de Dezembro de 1955. 

Acantonada par muitos anos no Quartel do Comando Geral, a Cavalaria foi 

transferida para o bairro do Taruma, onde em 19 de Dezembro de 1968, foram 

inauguradas oficialmente pelo entao Governador Paulo Cruz Pimentel, as 

instalac;oes atuais do Regimento de Polfcia Montada (RPMon). 

A Lei 5.797 de 24 de Junho de 1968, deu a denominac;ao a Unidade de 

Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio"1
, e em conformidade da divisao 

administrativa, passou a integrar o Comando do Policiamento da Capital (CPC). 

Ressalta-se que de meados da decada de 1970 ate o ana de 2006, o 

Regimento de Polfcia Montada tornou-se uma Unidade hfbrida, atuando tanto no 

policiamento hipom6vel (a cavalo), quanta no policiamento de radio-patrulha. 

1. Homenagem ao ex-Comandante Geral da Polfcia Militar do Estado do Parana, que tombou no "Cerco da 

Lapa" em 1894, em defesa dos princfpios republicanos e unidade federativa, quando da Revolur;:ao 

Federalista), sendo organizado em quatro Esquadr6es, pela lei 6.774 de 08 de Janeiro de 1976 (Lei de 

Organizar;:ao Basica da PMPR). 



48 

Nos prim6rdios de sua cria<;ao, o Regimento de Cavalaria do Parana atuava 

em Estado, e na decada de 1970, passou a ser responsavel apenas pelo 

policiamento ostensive preventive fardado no municipio de Curitiba/PR e sua area 

Metropolitana, mas no fim da mesma decada, passou a ser responsavel apenas 

pelos bairros localizados na area leste da Capital paranaense, estendendo sua 

atua<;ao da regiao do Atuba ao Alto Boqueirao. 

Esse tipo de estrutura levou o RPMon a fornecer maior aten<;ao aos 

policiamentos a pe e radio-motorizado, deixando apenas uma quinta parte de seu 

efetivo para o policiamento a cavalo, com abrangencia teoricamente em todo o 

Estado, porem efetivamente apenas na cidade de Curitiba/PR. 

Em 15 de Fevereiro de 2006, o Governador do Estado do Parana, Roberto 

Requiao, encaminhou a Assembleia Legislativa do Estado, Mensagem 

transformando o RPMon em Unidade exclusivamente de cavalaria, podendo atuar 

em todo o territ6rio paranaense, o que ocorreu com a cria<;ao do 20° Batalhao de 

Polfcia Militar, Unidade que ocupou a area de circunscri<;ao deixada pelo RPMon, 

e assim o Regimento de Polfcia Montada passou a ser Unidade exclusivamente de 

Cavalaria , atuando no auxflio de diversas opera<;6es no interior, Capital e literal, 

em apoio as demais Unidades Operacionais, prestando a modalidade de 

policiamento hipom6vel. 

Portanto, o Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio", o qual apesar 

de continuar subordinado ao Comando do Policiamento da Capital (CPC), tern sua 

area de atua<;ao nos 399 municfpios paranaenses, fato que leva tal Unidade 

Policial a ser de vital importancia para a Secretaria de Estado de Seguran<;a 

Publica (SESP), e a propria Polfcia Militar do Estado do Parana. 

Atualmente o RPMon possui urn efetivo de cerca de 270 (duzentos e 

setenta) policiais de ambos os sexos, e urn plantel de mais de 120 (cento e vinte) 

equines, com previsao de aumento para 250 ( duzentos e cinquenta) anima is ate o 

fim do a no de 2.007. 

Observa-se que o efetivo humano do Regimento de Cavalaria esta aquem 

do previsto inicialmente e acima de tudo necessaria, pois com a cria<;ao do 20° 
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BPM, a maior parte do efetivo fora deslocado para essa Organizagao Policiai 

Militar. 

0 RPMon nao possui verba orgamentaria, e apesar de ser chamada de 

"arma ligeira", na atualidade necessita de boa loglstica de apoio para poder atuar 

com rapidez e eficacia em pontos remotes de sua sede administrativa, pois os 

equines necessitam de transporte motorizado, seja em trailers para dois a tres 

animais, ou ainda atraves de "caminh6es-box", para o transporte de ate doze 

conjuntos, pois para urn policiamento hopom6vel adequado, faz-se necessaria a 

utilizagao de tres equines (cavalos ou eguas), por isso chamado de "trio", e cada 

animal montado (policial mais equino ), recebe a denominagao de "conjunto", e 

assim atraves da facilidade de movimentagao (quando no local do policiamento ), 

facil identificagao, boa visualizagao e maior capacidade de reagao e forga, faz com 

que 0 policial montado esteja ligeiramente operacionalmente a frente dos demais 

tipos de policiamento, desde e claro que em situag6es de agao policial militar, 

envolvendo indivlduos a pe, montados em animais, ou ainda em terrenos 

acidentados, congestionamentos, locais de diflcil acesso ou grande aglomeragao 

de pessoas (praias, feiras, jogos de futebol, turfe, pragas, parques, policiamento 

rural, policiamento ambiental, policiamento ostensive geral, etc). 
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5. 0 POLICIAMENTO HIPOMOVEL 

A atividade-fim do Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio" e a 

realizagao do policiamento hipom6vel, ou policiamento ostensive montado em 

equines, apesar da diversidade do usa de animais em outras regioes, tal como o 

bufalo no Estado do Para, principalmente na ilha de Maraj6. 

0 policiamento montado ainda pode ser realizado atraves de motocicletas, 

como se observa no Anexo I do C6digo de Transite Brasileiro (CTB - Lei 

9.503/97): 

" ... Motocicleta: vefculo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por 

condutor em posigao montada." 

Porem o policiamento montado que nos interessa nao e par auto-propulsao, 

mas par propulsao animal, e esse tipo de policiamento requer habilidade com a 

lide animal, fazendo do policial nao apenas urn elemento isolado, mas urn conjunto 

de duas vidas trabalhando em prol da seguranga publica, com maior enfase no 

policiamento comunitario, sendo uma atragao principalmente para o publico infantil 

e desde que bern utilizado, uma pega de marketing inteligente e de facil aceite na 

opiniao publica, como observa-se nas palavras do Cel. RR !tamar dos Santos 

(FONSECA, 2006): 

"Sabe-se que o policiamento ostensive montado, variagao do policiamento ostensive 

geral, e o mais tradicional em praticamente todas as corporag6es policiais do mundo, 

vindo de tempos remotes onde a ligagao homem/cavalo era quase que a (mica forma 

de se realizar patrulhamento de seguranga publica com eficacia. E sabido que o 

emprego do cavalo no policiamento proporciona flexibilidade, mobilidade, rapidez de 

agao, facilidade de comando, alem da ilimitagao quanta ao tipo de terrene e Iugar de 

emprego. Por fim, alie-se a tudo isso, a grande atragao que o cavalo exerce sobre a 

comunidade, sobretudo entre as criangas, propiciando que o policial tenha facilitada 

a sua tarefa de interagir comunitariamente com a populagao." 
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Mas apesar do policiamento a cavalo exercer urn certo fascfnio, sua pratica 

tern sido muitas vezes diffcil, pais o policial militar alem de exercer a func;ao de 

policial, tern que aliar a sua performance habilidade de cavaleiro para os homens 

ou amazona para as policiais do sexo feminino. 

Em epocas nao muito remotas, o transporte a cavalo ou em Iomba de mulas 

e carros-de-boi fazia parte do cotidiano de todo e qualquer cidadao, tanto que 

varias cidades do Brasil surgiram nos caminhos "Das Tropas", na epoca do 

"Tropeirismo", quando a nac;ao era levada em lombos de equinos de norte a sui, 

de leste a oeste, mas que nos ultimos sessenta anos, assistiu a praticamente 

extinc;ao dessa modalidade de transporte, sendo substitufda par estradas de 

rodagem e vefculos automotores dos mais variados tipos e tamanhos, tornando 

urbana a vida da populac;ao que ate a decada de 1950 era em sua maioria rural, 

inchando as metr6poles e suas regi6es metropolitanas, criando pequenos 

brasileiros, que acreditam que o Ieite nasce em caixinhas longa-vida, que avos sao 

produzidos em fabricas, e que cavalo e meio de transporte de pessoas humildes, 

excetuando as elites que tornaram o turfe e o hipismo alga inacessfvel para a 

maioria da populac;ao, ajudando em muito na crenc;a que o transporte par trac;ao 

animal e ultrapassado, que local de animal e no zool6gico e na pior das hip6teses 

num pet-shop. 

Assim sendo, a dificuldade de se encontrar o efetivo para atuar no 

policiamento hipom6vel esta cada vez mais diffcil, seja pela falta de interesse dos 

indivfduos, seja pela falta de habilidade, seja par exigir uma maior doac;ao do 

policial, tanto no seu servic;o quanta na sua vida particular, mas principalmente 

porque se criou dentro da propria Organizac;ao Policial Militar o paradigma de que 

cavaleiro e sinal de grosseria, exatamente o contrario da origem do cavaleiro, que 

virou cavalheiro para distinguir do piao da fazenda, alem do paradigma de que o 

equino e violento, fato que ocorre pelo desconhecimento do animal, e 

principalmente porque para muitos candidatos a vaga de policial, o equino e lhes 

apresentado de perto na Escola de Formac;ao, pais cavalo, pato, galinha, vaca, 

entre outros animais nao expostos em zool6gicos ou apresentados em circos, sao 

apenas personagens de filmes, novelas, desenhos animados e comerciais de 
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televisao, no que uma ma apresentagao, aliado a um aprendizado equivocado, 

pode levar um possfvel 6timo cavaleiro ou amazona, a criar sentimento de repulsa 

pelo animal, e esse sentimento de repulsa levar ao seu descontentamento por 

fazer parte de um Regimento de Cavalaria, engordando os paradigmas anteriores, 

prejudicando o policiamento e por ultimo a propria comunidade, a qual fica sem o 

policiamento a cavalo nas ruas. 

Essa repulsa transcende os muros dos quarteis a ponto de certa parcela da 

populagao acreditar que o policiamento a cavalo deva ser extinto, porque a 

criminalidade esta motorizada, porque cavalo defeca na frente das residencias, 

porque cavalo escorrega nas calgadas de petit-pave, ou outras desculpas 

empfricas que fazem parte do cotidiano do cidadao brasileiro, o qual nasceu 

entendendo tudo sabre futebol, polftica e seguranga publica, e como autodidatas 

parecem sempre saber o que e certo ou errado, e assim conduzem suas vidas de 

forma empfrica num mundo globalizado e cientffico, o que em muito facilita a 

adogao de medidas por parte dos governos, e a experimentagao constante do 

acerto e erro, das variagoes sabre o mesmo tema, das repetigoes constantes das 

agoes e programas com apenas novas names e roupagens, mas quase sempre 

sem o aprendizado dos erros e falhas, num ciclo vicioso de imediatismo como ja 

comentado anteriormente. 

Entao, como formar um policial militar para atuar no policiamento hipom6vel, 

amado por muitos, repelido por tantos, e a intengao do presente trabalho, como 

vista nos Objetivos Especfficos: - Avaliar a dimensao dos interesses particulares e 

profissionais dos Pragas, com relagao a atividade fim da instituigao; Avaliar a 

dimensao dos interesses particulares e profissionais dos lnstrutores, com relagao 

a atividade fim da instituigao; Avaliar OS possfveis problemas que podem ser 

gerados para a instituigao, quando 0 interesse individual e colocado acima do 

coletivo, e em detrimento da atividade fim; e por ultimo: Propor alternativas e 

possfveis solugoes para saneamento dos problemas detectados. 
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6. METODOLOGIA 

lnicialmente buscou-se o plena conhecimento das atividades relacionadas 

ao policiamento hipom6vel, bern como do processo de treinamento e 

aprendizagem dos policiais militares, Pra9as e Oficiais que atuam no Regimento 

de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio". 

0 primeiro cantata constituiu-se em uma entrevista com o comando da 

Organiza9ao Policial Militar, com o intuito de esclarecer os objetivos do trabalho e 

obter autoriza9ao para visitar e observar os Esquadr6es Policiais Militares (EPM) e 

Pelotao de Comando e Servi9os (PCS), durante os turnos de trabalho. 

Para melhor elabora9ao desde trabalho, foram consultados documentos e a 

legisla<;§o pertinente a modalidade de policiamento a cavalo. 

A pesquisa em fontes bibliograficas constituiu-se na analise de CERVO e 

BERVIAN (2002, p. 65) como a explora9ao de urn problema a partir de referencias 

te6ricas publicadas em documentos. Atraves desta busca-se conhecer e analisar 

as contribui96es culturais ou cientificas do passado existente sabre determinado 

assunto, tema ou problema. 

Ressalta GIL (1999, p. 45), que a principal vantagem da pesquisa 

bibliografica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 

de fenomenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente. 

Fora utilizado o nfvel de abordagem setorial, sendo o objetivo de estudo os 

Pra9as ligados ao policiamento a cavalo e seus Oficiais lnstrutores. 

A pesquisa de base te6rico/empfrica, foi dividida em duas fases, sendo que 

a primeira constituiu-se na aplica9ao de urn questionario com as seguintes 

categorias de analises: Sexo; Tempo de servi9o na Polfcia Militar; Faixa etaria; 

Forma9ao anterior ao ingresso na Polfcia Militar; Curses realizados ap6s ingresso 

na Polfcia Militar; lntensidade de utiliza9ao no cotidiano do servi90, quanta aos 

conteudos recebidos quando de sua forma9ao na Polfcia Militar; lntensidade de 

aprendizado no servi9o diario que nao recebeu quando da forma9ao; lntensidade 

de incentives internes (PMPR) que recebe para continuar no servi9o que executa; 
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lntensidade de incentives externos que recebe para continuar no servi9o que 

executa; Se gosta e sente prazer no servi9o que executa; Por que fez o Curso de 

Forma9ao de Soldados (CFSd), ou ministrou aulas para o mesmo Curso em 

questao; Qual fora o empenho desprendido quando do CFSd, seja como aluno, 

seja como instrutor; e Se possui afinidade com a atividade fim do Regimento de 

Polfcia Montada (policiamento hipom6vel). 

A segunda fase constituiu-se na aplica9ao de urn formulario para a 

avalia9ao do estresse do policial montado, de acordo com a escala de estresse 

percebido, elaborado por Cohen-Willianson (LIMA, 2002, p. 19). 

6.1. Questoes de pesquisa 

Avaliar a dimensao dos interesses particulares e profissionais dos Pra9as, 

com rela9ao a atividade fim (policiamento hipom6vel) da institui9ao (Regimento de 

Polfcia Montada), de acordo com o questionario formulado na Primeira Fase de 

pesquisa te6rico/empfrica; 

Avaliar a dimensao dos interesses particulares e profissionais dos 

lnstrutores, com rela9ao a atividade fim (policiamento hipom6vel) da institui9ao 

(Regimento de Polfcia Montada), de acordo com o questionario formulado na 

Primeira Fase de pesquisa te6rico/empfrica; 

Avaliar os poss1ve1s problemas que podem ser gerados pelo estresse 

individual, para a institui9ao (Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio"), 

quando o interesse individual e colocado acima do coletivo, e em detrimento da 

atividade fim (policiamento hipom6vel), segundo a escala elaborada por Cohen

Willianson, na Segunda Fase da pesquisa. 
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6.2. Caracterizac;ao do estudo 

0 estudo realizado fora te6rico/empirico a partir de dados primarios e 

secundarios, sendo utilizado dais tipos de pesquisa, o primeiro bibliografico, 

constituido principalmente de artigos cientificos e livros que permitem a cobertura 

de diversos fenomenos de maior amplitude, e ainda a pesquisa documental. 

Apesar da pesquisa documental ser semelhante a pesquisa bibliogratica, 

difere por fornecer acesso a documentos, tais como peri6dicos, relat6rios de 

pesquisa, documentos oficiais, etc. 

Apesar de nao terem sido encontradas obras diretamente relacionadas ao 

assunto, as fontes de estudo e fundamentagao te6rica e bibliogratica de diversos 

doutrinadores puderam em muito colaborar com o tema em estudo, pelas 

correlag6es encontradas. 

6.3. Metodo utilizado 

0 metoda utilizado fora o de pesquisa explorat6ria do tipo Survey 

Quantitativa, com utilizagao de estatistica simples, somat6rio dos resultados e 

aplicagao da media no resultado das avaliag6es realizadas mediante estudo de 

campo. 

0 metoda quantitativa fora utilizado em fungao do Trabalho de observagao 

das atividades dos servidores publicos militares estaduais em questao, em seus 

respectivos locais de trabalho. 

0 metoda utilizado incluiu visitas aos quatro Esquadr6es de Policia, e 

Pelotao de Comando e Servigos do Regimento de Policia Montada "Coronel 

Dulcidio", com entrevistas com Pragas e Oficiais, com a finalidade de se conhecer 

o cotidiano do servigo de policiamento hipom6vel. 

Fora ainda acompanhado e analisado o processo de trabalho dentro do 

Regimento de Policia Montada, com o intuito de comparar o trabalho que deveria 
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ser realizado de acordo com as normas e o trabalho real desenvolvido pelos 

militares. 

0 estudo de campo quantitativa fora utilizado a fim de se obter informagoes 

com dados numericos que permitissem verificar a ocorrencia ou nao da situac;ao 

em estudo. Aqui foi utilizada a tecnica da observac;ao participants, a qual teve 

como foco, a interpretac;ao que os militares possuem da situac;ao em estudo. 

0 presente trabalho, tambem levou em considerac;ao, o entendimento das 

atitudes, crenc;as, valores, percepc;ao e conduta dos funcionarios publicos militares 

estaduais, Prac;as e Oficiais, objetivando a obtenc;ao da compreensao do objeto 

em estudo, o que nao pode se obter apenas com a aplicac;ao de questionarios. 

6.4. lnstrumento de coleta de dados 

Atraves de entrevista com os militares estaduais no Quartel Sede do 

Regimento de Polfcia Montada, foram realizadas perguntas que constitufram dois 

questionarios, o primeiro te6rico/empfrico, e o segundo atraves da escala 

percebida de Cohen-Willianson, sendo preservada a identidade quanta ao 

anonimato dos entrevistados. 

Salienta-se que a participac;ao fora totalmente voluntaria, mediante a 

informac;ao dos objetivos da pesquisa e da garantia de que seriam confidenciais 

as informac;6es, sendo estas utilizadas apenas estatisticamente, sem o 

conhecimento de dados individuais por parte dos comandantes do Regimento de 

Polfcia Montada, Comando do Policiamento da Capital e Comando Geral, ou ainda 

qualquer outro 6rgao responsavel direta ou indiretamente pelo policiamento 

hipom6vel. 

Numa segunda fase fOra aplicado urn formulario para avaliac;ao do estresse 

percebido, elaborado por Cohen-Willianson, tambem obedecendo aos mesmos 

compromissos acima assumidos com os participantes das pesquisas. 
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6.5. Universo da pesquisa 

Foram objetos da presente pesquisa os funcionarios publicos militares 

estaduais, Pra9as e Oficiais lnstrutores, que trabalham no Regimento de Policia 

Montada "Coronel Dulcfdio", da Polfcia Militar do Estado do Parana. 

6.6. Tabula~ao dos dados 

A analise das quest6es especfficas do objeto em estudo utilizada, foi a 

escala proposta por Rensis Likert, que compreende uma serie de afirma96es onde 

os entrevistados sao solicitados, nao somente a concordarem ou discordarem das 

afirma96es, mas tambem a informarem qual seu grau de concordancia ou 

discordancia. 

A pontua9aO total obtida e fornecida pela media do somat6rio das 

pontua96es para cada pergunta/resposta. 

6.7. Apresenta~ao das limita~oes do estudo 

Urn dos fatos limitadores, e que urn dos entrevistadores trabalha no 

Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio". 

Outro fato limitador e 0 sistema de promo96es de Pra9aS e Oficiais, OS quais 

por serem meramente classificat6rios, levam muitos militares a optar nao pelo 

trabalho ou curso de maior afinidade e aptidao, mas pela oportunidade de angariar 

pontos, conceitos ou indica¢es para futuras promo96es, o que, apesar de muitas 

vezes ser evidente, nao e assumido pela classe miliciana. 

Urn terceiro fator, e que o RPMon e uma institui9ao militar, local em que 

todos seus integrantes estao sujeitos a c6digos disciplinares, e a uma hierarquia 

rfgida, o que pode, exercer influencia sabre a pesquisa. 
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7. ANALISE DOS DADOS 

7.1. Avalia~ao do estresse 

Para a avaliac;ao do estresse foi utilizado formulario de avaliac;ao da 

dimensao da percepc;ao de estresse, de acordo com a escala de estresse 

percebida elaborada por Cohen-Willianson. 

7.1.1. Dimensao da percep~ao do estresse 

Como urn guia vital deve ser tratada a escala de estresse percebida 

elaborada por Cohen-Willianson. Todavia, por nao ser urn instrumento preciso, 

como ocorre em todo avaliac;ao de cunho psicol6gico e subjetivo, deve ser tratado 

com atenc;ao, pais as reac;oes sao distintas conforme as pessoas, o lapso 

temporal e a influencia do meio-ambiente. 

Pon§m, continua sendo urn excelente meio para mensurar o reflexo do 

estresse no plano psicol6gico, na tensao fisiol6gica e no sentimento do controle 

sabre a situac;ao. 

Na literatura cientffica brasileira nao sao encontradas normas que avaliem 

esse teste, mas, mesmo assim continua sendo este de grande utilidade para o 

acompanhamento da evoluc;ao, porque as escalas sao necessarias a fim de servir 

de referenda para o exame de evoluc;ao do estresse. 
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QUADRO DE AVALIACAO DO ESTRESSE PERCEBIDO DE COHEN-WILLIANSON. 

7.2. Avaliac;ao da formac;ao do cavalariano 

A analise das quest6es especlficas do objeto em estudo foi mediante a 

utiliza<;ao de entrevista com o preenchimento de questionario, compreendendo 

treze perguntas de op<;6es diretas e objetivas, de tn3s op<;6es de resposta cada, 

porem com apenas a possibilidade de escolha de uma unica alternativa, cujas 

op<;6es apresentadas aos entrevistados levam nao somente a estes concordarem 

ou discordarem, mas tambem a informar o grau de concordancia ou discordancia. 

Diretamente apresentadas, as perguntas abrangem os aspectos de 

forma<;ao profissional, intelectual e grau de satisfa<;ao com o trabalho e a 

institui<;ao. 

Tais afirma<;6es ou nega<;6es, representam a base para a tomada das 

medidas necessarias para sanar os problemas detectados durante a confec<;ao do 

presente trabalho. 



60 

QUESTIONARIO UTILIZADO NA ENTREVISTA DA PRIMEIRA FASE DO TRABALHO. 

FONTE: Autores deste trabalho. 

7.2.1. Dimensao da percepc;ao do cavalariano 

A percepgao do cavalariano esta atrelada diretamente ao seu vinculo com a 

Unidade em que trabalha ou serve. Pais afinal, o cavalariano somente pode ser 

assim chamado quando passa efetivamente a fazer parte de uma organizagao 

abstrata, mas com sentimentos familiares, com pianos de vida em comum, tendo a 

camaradagem como elo de ligagao entre as demais Unidades de Cavalaria, sejam 

do Brasil ou do exterior. 
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A propria linguagem utilizada dentro das Organizagoes Militares de 

Cavalaria, as distingue das demais, e alicergado em suas vestimentas e seus 

uniformes, tornam o cavalariano elemento caracterfstico, de facil e simples 

acesso, sabedor de seus deveres e obrigagoes, e acima de tudo respeitoso das 

tradigoes, de seus antepassados e principalmente dedicado ao seu fiel e 

inseparavel amigo equino, o qual e elemento fundamental de sua identidade. 

7.3. Analise da aplica~ao dos formularies 

A aplicagao dos formularies alcangou 50% dos Pragas e 50% do efetivo de 

Oficiais lnstrutores, totalizando 130 entrevistados (09 Oficiais do sexo masculine e 

01 do feminino, alem de 102 Pragas do sexo masculino e 18 do sexo feminino ), 

tanto para o questionario da primeira fase, de cunho profissional, quanta o da 

segunda, de cunho psicol6gico, conduzindo a avaliagao de que o servidor militar 

estadual que atua no Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulddio" necessita 

de maior atengao, pois esse tipo de profissional nao se encontra algumas vezes 

concatenado com a dinamica evolutiva da sociedade brasileira, a qual prima por 

solugoes rapidas, para problemas complexos, e nesse prisma, muitas vezes o 

policial montado e visto como elemento arcaico, ultrapassado e de eventual 

substituigao por tecnologia de maior agilidade e controle virtual. 

Tanto que a intengao quanta os prop6sitos dessa pesquisa foram muito bern 

aceitos pelos policiais militares em questao, e como os formularies aplicados eram 

constituidos de perguntas diretas e de facil resposta, assim como ligadas a lide do 

cavalariano, despertou em muitos uma maior abertura e sentimento expressive de 

que nao estao sozinhos, os quais em sua maioria, clamam por mudangas. E claro 

que as mudangas que muitos solicitam nao pod em ser atendidas, seja por forga de 

regulamentos, seja pela necessidade do servigo, porem a maioria das solicitagoes 

sao de mudangas quanta a forma de administrar as diversas agoes executadas 

diariamente dentro da caserna, o que sera apresentado na Conclusao do presente 

Trabalho. 
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Salienta-se que a totalidade do efetivo nao fora alcanc;ada por motivo de 

cumprimento de escalas diversas, incompatibilidade de horarios, ferias , licenc;as, 

motivos de saude, atendimentos de ocorrencias, entre outros. 

7.3.1. Avalia~ao do questionario da primeira fase 

GRAFICO N° 01 

PRACAS ENTREVISTADOS -SEXO 

15% 

85% 

Efl PRA<;AS ENTREVISTADOS MASCULINO 

• PRA<;AS ENTREVISTADOS FEMININO 

FONTE: Dados da pesquisa 

Observa-se que apesar da Polfcia Militar do Estado do Parana, aceitar em 

seus quadros profissionais do sexo feminino desde 1977, o Regimento de 

Cavalaria "Coronel Dulcldio", trinta anos depois, apresenta em seus quadros 

apenas 13,7°/o de mulheres, e em um total de 270 (duzentos e setenta) 

integrantes, 37 (trinta e sete) sao do sexo feminino, sen do entrevistadas 18 

(dezoito) policiais, que totalizam 15°/o dos Prac;as entrevistados e mais de 48o/o do 

efetivo geral de mul heres. 

Salienta-se que a atual legislac;ao oportuniza que quando dos concursos 

publicos para preenchimento de vagas na Pollcia Militar no Parana, possam ser 

aceitas ate 50°/o de mulheres para a totalidade das vagas, sendo que na 

atualidade, OS quadros para promoc;6es sao unificados, nao existindo distinc;ao 

entre homens e mulheres. 

Porem, apesar da grande abertura, e da grande procura de mulheres pela 

atividade policial militar, a sua grande maioria nao aceita trabalhar no servic;o fim 
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da Corpora<;ao, que e o policiamento preventive ostensive fardado, tendo que 

atuar toda vez que a preserva<;ao da ordem estiver amea<;ada. Assim sendo, os 

chamados Batalhoes Operacionais, raramente conseguem grandes efetivos de 

policiais militares femininas, pois estas alem de facilmente serem transferidas para 

servi<;os burocraticos, muitas vezes fora da Policia Militar, ainda sua maioria nao 

entendeu o "esplrito" do servi<;o, o qual e servir, porem mais da metade dos 

efetivos femininos incorporados, planejam gravidez logo ap6s as formaturas das 

Escolas, principalmente de soldados, fazendo da policial militar do sexo feminine , 

um policial que atua pela metade, pois nao pode atuar no servi<;o fim a partir da 

concep<;ao do feto , e muitas vezes o investimento que a sociedade realizou para 

formar uma policial militar do sexo feminino somente sera alcan<;ado no mlnimo 23 

(vinte e tres) meses ap6s sua inclusao na policia, pois ap6s 09 (nove) meses de 

curso de forma<;ao, 09 (nove) meses de gesta<;ao, 04 (quatro) meses de licen<;a 

maternidade e mais (01) mes de ferias regulamentares , a policial 23 (vinte e tres) 

meses depois podera ser aplicada no servi<;o de rua , isso e claro , se nao for 

transferida para servi<;os burocraticos enquanto amamenta seu filho e planeja 

nova gravidez. 

GRAFICO N° 02 

OFICIAIS ENTREVISTADOS - SEXO 

10% 

90% 

I 0 MASCULINO • FEMININO I 

FONTE:Dados da pesquisa 

Atualmente, o efetivo do Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcldio", 

e formado por apenas uma unica Oficial do sexo feminine . Tal disparidade que 

constata que apenas menos de 5°/o do total de Oficiais sao mulheres, pode 
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parecer algum tipo de preconceito formado, porem a diferen<;a ocorre nao por 

motives machistas, mas por total falta de interesse por parte das Oficiais em 

trabalhar num quartel de cavalaria, e apesar de existir uma maier consciencia 

entre as Oficiais quanto a suas responsabilidades, estas ainda preferem trabalhar 

em servi<;os de apoio e burocraticos, ao inves do servi<;o fim da Organiza<;ao. 

GRAFICO N° 03 

TEMPO DE SERVI~O- PRA~AS 

42% 

23% 

EJTEMPO DE SERVI<;O PRA<;AS ATE 05 ANOS 

•TEMPO DE SERVI<;O PRA<;AS 06 A 10 ANOS 

0 TEMPO DE SERVI<;O PRA<;AS 11 OU MAIS ANOS 

FONTE: Dados da pesquisa 

Os Graficos 03, 04, 05 e 06 apresentam uma visao do tempo de servi<;o dos 

efetivos de Pra<;as e Oficiais, no que se observa uma certa distribui<;ao entre os 

Pra<;as de soldados a subtenentes, com ligeira vantagem para os integrantes com 

mais de 11 ( onze) a nos de servi<;o e 36 (trinta e seis) a nos de idade, o que 

confirma ser o servi<;o de cavalaria uma modalidade especializada, que requer 

alem de aptidao para tal mister, aperfei<;oamento constante, o que faz com que 

parte de seu efetivo seja formado por policiais mais experientes. 
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GRAFICO No 04 

TEMPO DE SERVICO- OFICIAIS 

0% 

I DATE 05 ANOS • 06 A 10 ANOS D 11 ou MAIS AN~ 

FONTE: Dados da pesquisa 

Nao quer dizer que nao ocorram reposig6es de efetivo humane, como numa 

ultima Escola de Formagao de Soldados realizada no Regimento de Polfcia 

Montada "Coronel Dulcldio", no anode 2006. 

GRAFICO N° 05 

FAIXA ET ARIA - PRACAS 

15% 

I o 18 A 24 ANOS •25 A 35 ANOS o36~ ~~?iJ 

FONTE: Dados da pesquisa 

Dos 115 (cento e quinze) formandos, inclusive com a aplicagao de aulas de 

equitagao e policiamento montado, os quais deveriam permanecer nas fileiras do 

referido Regimento, apenas 62 (sessenta e dois) policiais permanecem ap6s a 

conclusao do curso, isso menos de 01 (urn) anos ap6s suas promog6es a Soldado 

de Primeira Classe. 
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GRAFICO N° 06 

F AIXA ET ARIA - OFICIAIS 

0% 

I D 18 A 24 ANOS • 25 A 35 ANOS D 36 ou MAtS AN~ l 
FONTE: Dados da pesquisa 

Ja entre os Oficiais, talvez por ser o curso de forma<;ao mais extenso (tres 

anos em regime integral), aliado aos fatos acima elencados, faz com que 70°/o do 

seu efetivo seja forma do por Oficiais com mais de 11 ( onze) a nos de servi<;o, o 

que e salutar quanta ao quesito experiencia, porem cada vez mais os Cadetes na 

Academia Policial Militar do Guatupe (APMG), Faculdade pertencente a Polfcia 

Militar do Estado do Parana, estao distantes do policiamento hipom6vel, e a 

reposi<;ao de efetivo passa a ser preocupante para os pr6ximos anos. 

GRAFICO N° 07 

FORMACAO ANTERIOR AO 
INGRESSO NA PM - PRACAS 

48% 

17% 

il NiVEL TECNICO • NiVEL SUPERIOR 

D S/CLASSIFICA<;AO 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Os Graficos 07 e 08 constatam urn crescimento na incorpora<;ao de Pra<;as 

ja formados em cursos de nfvel superior (17°/o), o que e urn avan<;o para uma 

institui<;ao que ainda na decada de 1970 aceitava para ingresso nas primeiras 

fileiras (sold ado), pessoas semi-alfabetizadas. 

GRAFICO N° 08 

FORMACAO ANTERIOR AO INGRESSO 
NA PM - OFICIAIS 

60% 

I [3 NIVEL TECNICO • NIVEL SUPERIOR 0 S/ CLASSIFICACAO I 

FONTE: Dados da pesquisa 

Por ser o Curso de Forma<;ao de Oficiais (CFO) reconhecido pelo Ministerio 

de Educa<;ao como de nfvel superior, leva a maier parte da oficialidade a ter 

diploma de 3° grau, com exce<;ao atualmente para os Oficiais dos quadros 

administrativos, porem e salutar salientar que a pesquisa mostra que 1 0°/o dos 

atuais Oficiais do Regimento, ao ingressarem na Polfcia Militar, ja eram formados 

bachareis ou tinham licenciaturas diversas, o que estava se tornando uma 

tendencia ap6s as forma<;6es na APMG, porem com as diversas faculdades recem 

criadas em todos os rinc6es do solo brasileiro, e a necessidade de se ter urn 

policial nas ruas melhor preparado intelectualmente, mostra uma nova tendencia , 

a do profissional formado em outras areas que procura na Polfcia Militar a 

estabilidade, e a certeza de urn vencimento mensal , numa sociedade cada vez 

mais competitiva e seletiva. 
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CURSOS REALIZADOS APOS 
INGRESSO NA PM - PRACAS 
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11£1 NENHUM • 01 A 02 CURS OS D 03 OU MAIS CURS_O~ 

FONTE: Dados da pesquisa 
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0 que de certa forma tambem se constatam nos Graficos 09 e 10, os quais 

demonstram a ainda tendencia dos Oficiais em fazerem curses ap6s formados, 

seja pela necessidade de angariar pontos para promoG6es, ou para melhoria de 

sua prestaGao de serviGOS. 

GRAFICO N° 10 

CURSOS REALIZADOS APOS 
INGRESSO NA PM - OFICIAIS 

0% 

l l£1 NENHUM • 01 A 02 CURSOS D 03 ou MAIS CURSOS I 

FONTE: Dados da pesquisa 

0 que nao quer dizer que entre OS PraGaS nao exista 0 interesse da 

realizaGao de curses, porem sao poucos os curses internes voltados para 

soldados e cabos, os quais formam a maior parte do efetivo dentro dos quarteis, o 

que to rna o resultado da pesquisa um alerta, pois no RPM on 41 °/o de seu efetivo 

de PraGas, ap6s formados, nunca realizaram um unico curse de aperfeiGoamento, 
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o que e preocupante para uma classe que atua diretamente na lide com o cidadao, 

ou seja, eo "cartao de visitas" da Pollcia Militar. 

GRAFICO No 11 

INTENSIDADE DE UTILIZACAO 
DIARIA DE CONTEUDOS RECEBIDOS 

NAFORMACAO-PRACAS 

25% 19% 

56% 

I 12] POUCO • MAIS ou MENOS D MUlTO I 

FONTE: Dados da pesquisa 

Os Graficos 11 e 12 apresentam uma grande diferenga entre as opini6es de Pragas 

e Oficiais, no tocante ao uso dos conteudos recebidos em sala de aula quando de suas 

formag6es. 

GRAFICO N° 12 

INTENSIDADE DE UTILIZACAO DIARIA 
DE CONTEUDOS RECEBIDOS NA 

FORMACAO - OFICIAIS 
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FONTE: Dados da pesquisa 

No que enquanto os Oficiais responderam que utilizam seus conhecimentos 

aprendidos 80%, os Pragas responderam que utilizam apenas 25% em sua totalidade, o 

que leva a crer em tres possibilidades: (1) ou os currlculos dos curses de forma gao de 
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soldados devam ser repensados, (2) ou os conteudos ministrados nao foram executados 

de forma a ensinar o aluno, o qual apenas cursou o curse, e nao assimilou os conteudos, 

(3) ou se esta cobrando pouca responsabilidade das Prac;as, os quais toda vez que se 

encontram em situac;oes de estresse e tomada de decisoes, chamam por urn Oficial para 

tamar as decisoes e assumir as responsabilidades por eles. 

GRAFICO N° 13 

INTENSIDADE DE APRENDIZADO NO 
SERVICO DE INFORMACOES NAO 

RECEBIDAS NA FORMACAO
PRACAS 
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FONTE: Dados da pesquisa 

Os Graficos 13 e 14 mostram que realmente e dificil formar urn profissional apenas 

nos bancos escolares, com aulas te6ricas, praticas e estagios, pois a formac;ao verdadeira 

e integral alia teoria a pratica, ciemcia ao em pi rico, certeza ao experimento com criac;ao de 

tecnologia. 

GRAFICO N° 14 

INTENSIDADE DE APRENDIZADO NO 
SERVICO DE INFORMACOES NAO 

RECEBIDAS NA FORMACAO- OFICIAIS 
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40% 
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FONTE: Dados da pesquisa 
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Urn profissional de respeito requer anos de aprendizado e trabalho, o que confirma 

a necessidade do policial recem formado de trabalhar no servi<;o-fim , no servi<;o de rua, 

atendendo ocorrencias, principalmente nos primeiros anos de carreira, e nao atendendo 

telefonemas e despachando viaturas, administrando secretarias e se<;6es, secretariando 

outras sem conhecer os crimes, suas peculiaridades, sem conhecer a cidade, suas ruas e 

bairros, sem aceitar que ao ingressar na Policia Militar, o fez para ser policial militar, e nao 

apenas ser policial rodoviario , policial florestal , musico da banda, medico, dentista , 

secretario, motorista, telefonista entre outros. 

GRAFICO N° 15 

INTENSIDADE DE INCENTIVOS 
INTERNOS PARA PERMANECER NO 
SERVICO QUE EXECUTA- PRACAS 

9% 

43% 

I D POUCO • MEDIO 0 MUIT~ 

FONTE: Dados da pesquisa 

Os Graficos 15, 16, 17 e 18 apresentam as opini6es de Pra<;as e Oficiais, no 

tocante aos incentives internes e externos que recebem para continuar nos 

servi<;os que executam. 

GRAFICO N° 16 

INTENSIDADE DE INCENTIVOS 
INTERNOS PARA PERMANECER NO 
SERVICO QUE EXECUTA- OFICIAIS 

I D POUCO • MEDIO 0 MUlTO I 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Tais incentivos foram apresentados dos mais variados tipos, tais como 

salario, competitividade no mercado de trabalho, familia , distancia da residencia 

com relagao ao local de trabalho, aspirag6es pessoais e profissionais, dfvidas 

economicas, entre outros. 

GRAFICO N° 17 

INTENSIDADE DE INCENTIVOS 
EXTERNOS QUE RECEBE PARA 
CONTINUAR NO SERVICO QUE 

EXECUTA-PRACAS 

43% 

33% 

loPouco • MEDIO oMUITO I 

FONTE: Dados da pesquisa 

Dentre os Pragas apenas cerca de 10% alegaram receber muito incentivo 

tanto interno quanta externo para permanecerem no trabalho que executam, ja 

entre os Oficiais, os mesmos responderam que recebem muito mais incentivos da 

propria instituigao, cerca de 24o/o, para permanecerem trabalhando no Regimento 

de Polfcia Montada, contra nenhum ou pouco incentivo externo. 

GRAFICO N° 18 

INTENSIDADE DE INCENTIVOS 
EXTERNOSQUERECEBEPARA 

PERMANECER NO SERVICO QUE 
EXECUTA- OFICIAIS 
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FONTE: Dados da pesquisa 
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Demonstrando que a oficialidade "in thesis" apresenta uma maior propensao 

a desestabilidade familiar, tanto pela maior responsabilidade assumida, quanto 

pelas muitas vezes constantes transferencias, o que pode ser prejudicial para a 

saude do indivfduo, nao possuir na familia 0 amparo adequado, salientando que 

muitos Oficiais nao se preocupam com incentives externos, por causa da "a priori" 

estabilidade profissional, o que pode levar muitos Oficiais a estagna<;ao dentro da 

carreira, ou a uma preocupa<;ao excessiva apenas com promo<;6es e fun<;6es 

melhores remuneradas dentro da caserna. 

GRAFICO N° 19 

GOSTAE SENTE PRAZER NO 
SERVI~O QUE EXECUTA- PRA~AS 
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I 0 SIM • NAO 0 MAIS ou ME NOS I 

FONTE: Dados da pesquisa 

Os Graficos 19 e 20 apresentam que tanto Oficiais (1 00°/o) quanto Pra<;as 

(87o/o), gostam e sentem prazer no servi<;o que executam. 

GRAFICO N° 20 

GOSTA E SENTE PRAZER NO SERVI~O 
QUE EXECUTA-OFICIAIS 

100% 

l oSIM •NAO oMAIS ou MENOS I 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Porem 6o/o dos Pra<;as nao gostam do servi<;o que executam, e acham 

penoso trabalhar no Regimento de Cavalaria, o fazendo por for<;a de regulamento 

e necessidade de trabalho com vencimentos mensais, o que dificilmente 

encontraria fora da caserna, e sem a especializa<;ao adequada. 

GRAFICO N° 21 

POR QUE FEZOCURSO DE 
FORMACAODESOLDADOS 

PRACAS 

2% 13% 
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I D PELO SALARIO • POR GOSTO 0 FUI OBRIGADO I 

FONTE: Dados da pesquisa 

Os Graficos 21 , 22, 23 e 24 dizem respeito aos Cursos de Forma<;ao de 

Soldados, para Pra<;as como alunos, e para Oficiais como instrutores. 

GRAFICO N° 22 

POR QUE FOIINSTRUTOR DE CURSO 
DEFORMACAODESOLDADOS

OFICIAIS 
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FONTE: Dados da pesquisa 
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No que se observa que a maioria dos Pragas e Oficiais, cerca de 80°/o de 

ambos os Iadas, participaram dos curses porque gostam da profissao ou porque 

gostam de lecionar e preparar mao-de-obra adequada e qualificada. 

GRAFICO N° 23 

INTENSIDADE DE EMPENHO 
QUANDO REALIZOU 0 CURSO DE 

FORMA~AO-PRA~AS 

19% 

81% 

I D MAIS ou ME NOS • MUlTO I 

FONTE: Dados da pesquisa 

Porem ainda existem policiais militares que atuam na corporagao nao por 

afinidade, mas por slntese do mercado de trabalho, sejam como Pragas, sejam 

como alunos, sejam como Oficiais lnstrutores. 

GRAFICO N° 24 

INTENSIDADE DE EMPENHO QUANDO 
FOIINSTRUTOR DE CURSO DE 

FORMA~AO DE SOLD ADOS - OFICIAIS 

80% 

I EJ POUCO • MAIS ou ME NOS D M~ 

FONTE: Dados da pesquisa 

Nao e novidade em nenhuma profissao a execugao de servigos 

exclusivamente pelos vencimentos, mas deve ser uma pratica combatida, porque 

profissionais descontentes e desmotivados, sao prejudiciais aos bons 
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desempenhos de uma organiza<;ao, e no caso de urn policial militar, tambem 

prejudicial ao Estado como Governo, e a sociedade que espera muito mais dos 

profissionais da area de seguran<;a publica, alem do simples cumprimento de 

horarios. 

GRAFICO N° 25 

AFINIDADE COM 0 POLICIAMENTO 
HIPOMOVEL- PRACAS 

17% 

I D SIM • NAO D MAIS ou ME NOS I 

FONTE: Dados da pesquisa 

Os dados colhidos na pesquisa e apresentados nos Graficos 25 e 26 

demonstram que mais de 70o/o do efetivo do RPMon apresenta afinidade com o 

servi<;o-fim, ou seja , o policiamento hipom6vel, o "policiamento a cavalo", o que e 

primordial para a execu<;ao do policiamento e preserva<;ao da institui<;ao. 

GRAFICO N° 26 

AFINIDADE COM 0 POLICIAMENTO 
HIPOMOVEL- OFICIAIS 

JosiM • NAo oMAIS ou MENOS I 

FONTE: Dados da pesquisa 
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E mesmo aqueles individuos que se dizem "mais ou menos" com afinidade, 

30°/o Oficiais e 17°/o Pra<;as, caracteriza que apesar das dificuldades que tern em 

montar bern urn equino, e de muitas vezes nao possuirem a habilidade especifica, 

sao conhecedores da eficacia e da necessidade dessa importante modalidade de 

policiamento. A preocupa<;ao fica quanta aos 9°/o de Pra<;as que se dizem sem 

nenhuma afinidade e se sentem descontentes em trabalhar no Regimento. 

7.3.2. Avalia~ao do questionario da segunda fase 

80% 

GRAFICO N° 27 
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Os dais primeiros graficos da segunda fase (27 e 28), voltada a area 

psicol6gica, no tocante ao estresse, o qual pode ser fator preponderante para 

exodo de policiais, apresentam pouca varia<;ao entre Pra<;as e Oficiais, na lide 

com acontecimentos inesperados, os quais as vezes sentem-se incomodados com 

tais problemas (cerca de 45°/o). 
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A diferenc;a ficou para com os Oficiais no tocante a 25°/o estar sempre 

incomodado com acontecimentos inesperados, fato comum na Polfcia Militar na 

atualidade, a qual num regime democratico de direito ainda em formac;ao , faz com 

que 6rgaos Policiais sejam utilizados de forma polftica, e ordens e contra-ordens 

sao muito comuns, podendo desestabilizar emocionalmente os profissionais da 

area. 

GRAFICO N° 29 

DIFICULDADE DE CONTROLE DE 
COISAS IMPORT ANTES - PRA<;AS 
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Os Graficos 29 e 30 apontam para a dificuldade de controlar coisas 

importantes, nao apresentando muita variac;ao entre Oficiais e Prac;as. 
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Po rem cerca de 1 0°/o dos Oficiais estao sempre com dificuldade de controle 

de tais a<;5es, seja par serem mais cobrados resultados, e esses resultados cada 

vez mais de forma imediata, e por ser o Oficial urn "gerente" de sua Organiza<;ao, 

sua gerencia pode ser conceituada nao pel a sua habilidade individual, mas pel a 

sua habilidade de gerenciar e conseguir resultados positives de seus 

subordinados, o que nao quer dizer que bons resultados nao estejam intercalados 

de maus resultados, porque no servi<;o policial militar, o elogio de uma das partes 

envolvidas, geralmente e acompanhado de crfticas da (s) outra (s) parte (s) 

envolvida (s), pois se alguem e acolhido pela lei, urn outro a infringiu, e se sao 

presos, detidos, recolhidos, multados pela pratica de suas a<;5es delituosas, o que 

causa urn descontentamento e dificilmente o policial militar consegue agradar a 

todos quando executa seu servi<;o, diferentemente de outras profissoes, como 

mediCOS, bombeiros e rep6rteres, OS quais quase sempre agradam a maioria dos 

cidadaos. 



GRAFICO N° 31 

SENTIMENTO DE ESTRESSE E 
NERVOSISMO- PRACAS 

FONTE: Dados da pesquisa 

0 
u 
::> 
0 
a.. 

(/) 
(f)w 

<C[j 
> 

<(W 
_jf-
::>z 
(.9W 
w~ 
0:::0::: 

w 
0::: 
a.. 
~ 
w 
(/) 

80 

Os Graficos 31 e 32 apresentam ligeira vantagem para os Pra<;as na lide 

com o sentimento de estresse e nervosismo. 
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GRAFICO N° 32 
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Talvez ainda em detrimento do apresentado no grafico 30, os Oficiais 

estejam mais suscetfveis ao estresse na caserna, apesar de que sao exatamente 

Pra<;as os a baixar em maior quantidade aos 6rgaos de saude mental em procura 

de tratamento, pois para estes, tais baixas nao acarretam problemas na carreira 

no tocante a promo<;6es, a nao ser que estejam como Graduados nos quadros de 

sargentos. 
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FONTE: Dados da pesquisa 
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Apesar de pensar e agir serem coisas diferentes, os graficos 33 e 34, 

demonstram claramente que quem esta na fun<;ao de gerencia e quem esta na 

fun<;ao de subordinado, pois raramente os Pra<;as pensam que nao poderiam 

assumir suas tarefas cotidianas na caserna. 

-

GRAFICO N° 34 

PENSAMENTO DE NAO ASSUNCAO 
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Ao contrario entre os Oficiais, os quais apesar de obedecerem a ordens 

dentro de urn regime disciplinar e hierarquico, mesmo assim, pela maior carga de 

responsabilidades, necessita pensar antes de tomar decis6es que afetam nao 

somente a sua pessoa, mas muitas vezes muitos outros indivfduos, seja de forma 

direta ou indireta, seja de dentro da corpora<;ao, ou fora da mesma. 
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Os Graficos 35 e 36 confirmando o constante nos graficos de 27 a 34 . 
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GRAFICO N° 36 

BOM GERENCIAMENTO DE 
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Os graficos ainda apresentam que exatamente pela peculiaridade da 

fun<;ao, que sao os Oficiais os melhores a gerenciar tens6es dentro da caserna, 

ate mesmo porque e peculiar de sua fun<;ao gerenciar crises e solucionar 

problemas. 
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Em ambos os casas, tanto Oficiais (50o/o) quanta Pra<;as (44°/o), apresentam 

nos Graficos 37 e 38, as vezes, certa irrita<;ao por acontecimentos sem controle. 

GRAFICO N° 38 

IRRITACAO POR ACONTECIMENTOS 
SEM CONTROLE - OFICIAIS 
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Mas o que preocupa e exatamente pelos Oficiais estarem mais suscetfveis 

ao estresse, pais revelam que 20o/o deles estao sempre irritados, contra 6°/o dos 

Pra<;as, e levando-se em considera<;ao que dos 270 (duzentos e setenta) 

integrantes do Regimento de Poll cia Montada "Coronel Dulcfdio", apenas 20 

(vinte) sao Oficiais, faz com que esse universo seja ainda mais preocupante, pais 

o estresse em demasia e prejudicial a saude, e no caso dos Oficiais, prejudicial 

para a institui<;ao, Estado e coletividade, tanto que pode em muito influenciar na 

forma<;ao de futuros policiais militares, quando das Escolas de Forma<;ao. 
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Os graficos 39 e 40 mostram paridade entre Oficiais e Pra<;as, onde 40o/o de 

ambos pensam sempre em melhorar a qualidade de vida . 
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FONTE: Dados da pesquisa 

Porem sao os Oficiais os mais preocupados com tal ascensao, tanto que se 

forem so mad as as alternativas, as vezes, regularmente e sempre, 1 OOo/o dos 

Oficiais pensam na melhoria da qualidade de vida, contra 84°/o dos Pra<;as, dos 

quais 16o/o estao satisfeitos com a qualidade de vida que possuem, o que pode 

refletir no quesito estresse, onde o indivlduo de bern com a vida e contente com 

suas aquisi<;6es e ganhos, estara menos suscetlvel aos males da vida moderna, 

como o estresse, dares de cabe<;a, dares cronicas diversas, entre tantas outras. 
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Os Graficos 41 e 42 mostram que 42°/o dos Pra<;as nunca enfrentam 

dificuldades sem controle , contra ?Oo/o dos Oficiais que acumulam pouca ou certa 

quantidade de problemas. 

GRAFICO N° 42 

ACUMULACAO DE DIFICULDADES 
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Somando as alternativas, as vezes, regularmente e sempre, tanto Pra<;as 

quanta Oficiais acumulam exatamente 30°/o de dificuldades, a ponto de poderem 

perder o controle , o que comprova ser o servi<;o policial militar altamente 

estressante. 
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0 enfrentamento com sucesso de pequenos problemas, apresenta nos 

Graficos 43 e 44, uma disparidade muito grande entre Pra9as e Oficiais, pois 

enquanto 52°/o dos primeiros alegam que sempre enfrentam com sucesso tais 

problemas, apenas 20o/o dos Oficiais concordaram com tal afirmativa, talvez 

porque a no9ao de propor9ao e de quantidade (ponto-de-vista e experiencia) no 

tocante aos problemas, possa influenciar tais respostas . 
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FONTE: Dados da pesquisa 

Evidente e que somando as alternativas regularmente e sempre, 1 00°/o dos 

Oficiais resolvem com sucesso pequenos problemas quando os enfrentam, contra 

85°/o dos Pra9as. 
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Tanto 30°/o dos PraGas quanto 30°/o dos Oficiais alegam nos Graficos 45 e 

46, que possuem sempre bom dominio das situaG6es. 
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L6gico que tais afirmativas ainda estao atreladas aos graficos ja 

apresentados anteriormente, porem apesar dos PraGas informarem que sempre 

apresentam bom dominio das situaG6es, a oficialidade, somando as alternativas 

regularmente e sempre, apresenta 90°/o de concordancia, contra 81 °/o dos PraGas, 

nos quais 2o/o informaram que possuem pouco dominio das situaG6es em que se 

envolvem. 
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"A priori" , 60o/o os Oficiais alegam enfrentar sempre, melhor e com eficacia 

as mudan9as na vida, contra 46o/o dos Pra9as. 
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0 caso dos Oficiais lidarem melhor com o as mudan9as na vida, ja fora 

comentado no presente trabalho, exatamente par sua forma(fao e estilo de vida , o 

qual o coloca ligeiramente a frente em situa96es de estresse, com melhor preparo, 

porem mais suscetlvel a doen9as. 
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Tambem como ja vista nos graficos 45 e 46, as informa<;6es colhidas nos 

Graficos 49 e 50, levam praticamente a mesma resposta. 
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Desta vez no quesito confian<;a para resolver problemas pessoais, 59o/o dos 

Pra<;as, contra 40°/o dos Oficiais, alega sempre te-la, o que comprova que "quanta 

mais sei, mais sei que nada sei, e se sou feliz em minha ignorancia, por que ser 

triste ao col her sabedoria?" 
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Os dais ultimos graficos (51 e 52), nao menos importantes, apresentam 

entre os Oficiais uma perfeita discordancia quanta as respostas, quando o quesito 

e born gerenciamento do tempo, pais enquanto os Pra~as concordam que 44°/o 

destes regularmente gerenciam de forma satisfat6ria seus tempos, entre a 

oficialidade, 30°/o afirma que pouco consegue, 30°/o diz que as vezes consegue, e 

outros 30o/o opinam que regularmente obtem sucesso, sendo ainda que 24°/o dos 

Pra~as afirmam que sempre conseguem gerenciar o tempo, contra apenas 1 0°/o 

dos Oficiais. 
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Assim sendo, ou esta sobrando tempo para os Prac;as e esta faltando tempo 

para os Oficiais, ou ainda, os Oficiais estao assumindo func;oes e servic;os em 

demasia, muito aiE§m de suas disponibilidades, ou finalmente, os Oficiais devem 

aprender a gerenciar melhor o seu tempo. 

7.4. Analise das observac;oes no local de trabalho 

0 Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcfdio" (RPMon) possufa ate o 

segundo semestre de 2006, cerca de 680 (seiscentos e oitenta) policiais militares, 

homens e mulheres, dos quais 125 eram recrutas recem formados pela instituic;ao, 

com o prop6sito de permanencia nos proprio Regimento. 

Com a criac;ao do 20° Batalhao de Policia Militar (20° BPM), Unidade 

Operacional Policial Militar (OPM) que assumiu a area de circunscric;ao do RPMon 

no municipio de Curitiba/PR, com a finalidade de exercer o policiamento ostensivo 

preventivo fardado nas modalidades "a pe" e "radio-motorizado", parte do efetivo 

do entao "hfbrido" Regimento de Cavalaria, passou para o recem criado Batalhao, 

com sede no Bairro do Boqueirao na Capital paranaense. 

Ocorre que a proposta era para ser criada uma nova Unidade Operacional, 

e sua estrutura iria assumir "a priori" apenas os ate entao Esquadroes de radio

patrulha, com cerca de 3/4 do efetivo total, com excec;ao dos recrutas recem 

formados, os quais haviam sido preparados para permanecer para a feitura do 

policiamento hipom6vel, o que daria ao todo cerca de 295 (duzentos e noventa e 

cinco) integrantes para atender a modalidade de policiamento a cavalo em todo o 

territ6rio paranaense, com especial atenc;ao para Curitiba e Regiao Metropolitana. 

Porem, em Marc;o de 2007, o Regimento de Polfcia Montada "Coronel 

Dulcfdio", apresentava o efetivo de 270 (duzentos e setenta) policiais militares, af 

desde o seu Comandante ao Soldado mais moderno1, sendo que existe ainda a 

possibilidade da perda de mais 40 (quarenta) integrantes para o policiamento de 

1. SOLDADO MAIS MODERNO: ultimo soldado a ser promovido entre os integrantes de uma determinada 
organizac;:iio militar, pois dentro do militarismo existem as antiguidades relativa e absoluta, sendo a primeira 
entre individuos do mesmo posto ou graduac;:iio e a segunda entre individuos de postos e graduac;:oes 
diferentes. 
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radio-patrulha, ate o termino do primeiro semestre de 2007, o que deixaria no 

Regimento de Cavalaria praticamente a mesma estrutura que possufa para 

administrar e operacionalizar o policiamento hipomovel, quando era uma Unidade 

hfbrida, e era obrigada muito mais a atender ocorrencias policiais ja em fase de 

conclusao (fazer Boletim de Ocorrencia, colher e resgatar vftimas, alem de tentar 

deter os celerados e suas a<;6es delinquentes), do que na tentativa de preveni-las, 

como manda a missao constitucional das Polfcias Militares, que e a preserva<;ao 

da ordem publica, e preservar e cuidar para nao ser destrufdo, e realizar 

manuten<;ao e manter consertando o que existe para fins de funcionamento 

adequado. 

Portanto, enquanto o Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio" 

ainda era uma institui<;ao que podia acolher policiais que tinham e que nao tinham 

afinidade com o policiamento hipomovel e ja apresentava grande exodo de efetivo, 

com a sua efetiva<;ao como quartel exclusivamente de cavalaria montada, diga-se 

em lombo de eqOinos, muito mais problemas passaram a ser desencadeados 

dentre os muros de sua sede administrativa. 

Assim como existem ideias e posturas contrarias dentro da propria Polfcia 

Militar quanta a existencia de uma Unidade especializada em policiamento 

hipomovel, existem tambem ainda paradigmas a serem quebradas e a<;6es 

internas a serem desencadeadas, as quais serao apresentadas nas Sugest6es do 

presente Trabalho. 

0 ambiente de trabalho dentro do quartel sede do Regimento de Cavalaria 

no Bairro do Taruma na Capital do Estado do Parana, e, e sempre foi de 

cordialidade, apesar dos diversos problemas diarios que ocorrem em qualquer 

institui<;ao, principalmente uma publica, policial e ainda militar. 

Como a prioridade atual eo policiamento hipomovel, a estrutura do Hospital 

Veterinario, localizado nos proprios do Regimento, teve de ser aumentada, em 

muito, com recursos e mao-de-obra da propria institui<;ao. Porem as estruturas de 

baias e o efetivo de animais, ainda estao aquem da necessaria. Tanto que 

eqOinos, sejam cavalos ou eguas, acabam trabalhando muito mais horas do que o 

recomendado, que seria de 06 (seis) horas diarias, pois tais animais quando em 
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condig6es de usa, atuam na patrulha de rua, em eventos esportivos, politicos e 

culturais, ecoterapia (terapia para pessoas portadoras de problemas motores), e 

treinamentos diversos, o que acarreta, com a sobrecarga de trabalho, a 

necessidade de maior permanencia nas baias, cujo local e pequeno para a 

necessidade de espago de cavalos e eguas, e par ser da natureza do animal 

locomover-se para a ocorrencia de uma boa digestao, faz com que muitos equinos 

adoegam principalmente par c61icas, sem falar dos problemas de casco, o qual 

popularmente poderia ser chamado de problema de "unhas"1
. 

0 local de trabalho em estudo e muito peculiar, nao sendo formado apenas 

par homens e animais, mas tambem por caminh6es para o transporte, vefculos de 

apoio para as ocorrencias que assim requeiram, veterinaries, entre outros que 

executam diariamente suas fungoes, sempre com o intuito de melhor conduzir o 

servigo de seguranga publica prestado a populagao paranaense. 

8. CONCLUSOES 

0 presente Trabalho apresentou como objetivo geral, avaliar a formagao 

profissional de Pragas e Oficiais enquanto instrutores do Regimento de Polfcia 

Montada "Coronel Dulcfdio", e o que leva ao exodo de milicianos da referida 

organizagao. E assim foi procedido, sendo atraves da Revisao da Literatura, onde 

foi constatado que mudangas sociais, culturais, polfticas e tecnol6gicas 

condicionam a criagao ou desaparecimento de algumas profiss6es e exigem a 

constante adequagao da educagao profissional ao mercado de trabalho. 

1. 0 casco do eqi.iino nada mais e do que sua unha, a qual deve ser protegida com a ferradura, porem podem 

ocorrer trincas, lascas, quebras, inflama<;6es, o que requer baixa dos animais para recupera<;ao, sem falar de 

problemas musculares, cortes e outros provenientes do mau uso, ou de acidentes diversos. 
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Assim, os objetivos especfficos que levaram a avaliar as dimensoes dos 

interesses particulares e profissionais de Pragas e Oficiais lnstrutores, com 

relagao a atividade-fim do Regimento de Cavalaria, conduziu tambem a descobrir 

os possfveis problemas gerados pelo estresse individual, principalmente quando o 

interesse pessoal e colocado acima do coletivo, e em detrimento da atividade-fim, 

a qual salienta-se ser o policiamento hipomovel. 

Assim, algumas diretrizes foram apresentadas, entre estas, a afirmagao de 

que eficacia pode ser aprendida e e uma fungao do gerente, e nesse caso os 

gerentes sao os Oficiais, os quais gerenciam ou administram em consonancia com 

o dilema qualidade versus quantidade, tendo que se alinhar as polfticas publicas, 

rendendo mais com o mesmo efetivo e materiais, e ate quem sabe melhorar os 

servigos prestados ainda com menos recursos humanos. 

Outros fatores observados foram as solugoes rapidas versus as solugoes 

eficazes. Nao que solugoes rapidas nao sejam eficazes, mas porque, apesar de 

muitas vezes se saber a solugao de determinados problemas, ter que partir para 

solugoes imediatistas somente para satisfazer interesses tambem passageiros, 

seja da sociedade, seja da propria administragao publica, mas o gerenciador deve 

ser sabedor de que a coergao pode ser utilizada somente quando estritamente 

necessaria, pais auto-suficiencia de gerenciar ou administrar esta ligada 

diretamente a nao necessidade de possuir um aparato unicamente repressor, mas 

atraves do estudo, da organizagao e do planejamento. 

Fazer o que deve ser feito1, pode e deve serum dos principais lemas a ser 

seguido, nunca esquecendo os velhos ensinamentos e formulas consagradas, 

com especial atengao para nao cair em modismos passageiros, mas investir em 

tecnologia, reciclando e aproveitando espagos na administragao quando possfvel. 

Somente assim o sucesso vira, principalmente se for dada especial atengao 

ao ensino, com respeito aos profissionais da area de seguranga publica, seus 

instrutores, que devem se tornar professores voltados para uma avaliagao 

mediadora e nao simplesmente classificatoria. 

1. Em NELSON (2003. p. 001 a 134 ). "fazer o que deve ser feito" transcrito para o servigo policial militar, quer dizer 

cumprir o que esta na lei, pais ao PM cabe obedecer e fazer cumprir leis e regulamentos. 
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A atengao deve ser direcionada tambem ao controle do estresse, com o 

intuito de trabalha-lo ao seu favor com profundos efeitos sobre as fungoes vitais, 

porque o Policial Militar requer atengao especial, pois o seu exodo pode trazer 

transtornos nao somente para a instituigao policial militar, mas para toda uma 

sociedade, afinal uma pessoa com treinamento militar com problema mental ou 

exclufdo da caserna a bern da disciplina, e porventura recrutada por facgoes 

criminosas, pode em muito aumentar a criminalidade e de forma mais 

avassaladora do que os delitos praticados por celerados sem instrugao militar e 

conhecimentos belicos, alem de que o investimento perdido pelo Estado quando 

da formagao do indivfduo nao retornara para os cofres publicos, e a lacuna 

deixada pela safda desses militares, sobrecarregara com servigos outros policiais 

militares, podendo diminuir a qualidade do atendimento e a oferta de policiamento 

ostensive fardado para a comunidade em geral. 

Assim sendo, partiu-se para pesquisa de campo, sendo constatado que o 

6rgao pesquisado ja havia possufdo num passado recente, mais de 650 

(seiscentos e cinqOenta) integrantes, porem quando da pesquisa, em Margo de 

2007, apenas 270 (duzentas e setenta) policiais militares faziam parte do referido 

Regimento. E claro que muitos policiais safram tendo em vista a criagao de outra 

Unidade Policial Militar, e em conseqOencia, a migragao da maior parte do efetivo 

para aquela nova Organizagao, tornando o Regimento de Polfcia Montada uma 

Unidade totalmente especializada em policiamento hipom6vel, porem a dificuldade 

em manter policiais militares para a atividade de policiamento a cavalo, continuou 

a ser crftica, e essa carencia partia de urn recrutamento, selegao e principalmente 

formagao, falhas, pois tanto ao recrutar e selecionar os indivfduos, fase 

geralmente sem a intervengao das OPM (Organizagao Policial Militar) e 

administrada por urn Centro de Recrutamento e Selegao (CRS), cuja forma e os 

criterios adotados nao levam em consideragao a aptidao do (a) candidate (a) no 

tocante a lide com equines e o servigo operacional, fato que tambem acaba por 

prejudicar a formagao, quando as OPM, no caso o RPMon, tern por missao na 

maioria das vezes adequar a mao-de-obra existente recrutada as necessidades do 

servigo, missao nem sempre alcangada com exito. 
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Constatou-se que quase a metade do atual efetivo, e formado por policiais 

experientes, com mais de 11 (onze) anos de profissao e 36 (trinta e seis) anos de 

idade, e que cada vez mais sao recrutados indivfduos com formagao a nfvel 

superior, inclusive do sexo feminine, o qual tern aumentado no recrutamento, 

selegao e formagao, mas ainda e reduzido na atividade-fim, porque na maior parte 

das vezes nao se pode contar com grande parte do referido efetivo, seja por 

gravidez, seja por problemas psicol6gicos, seja por incompatibilidade com o 

servigo, seja pela facilidade de transferemcia para outras fungoes na maioria das 

vezes, totalmente diferentes da qual prestaram concurso publico, deixando 

lacunas que nao podem ser preenchidas facilmente, haja vista a dificuldade da 

autorizagao para a abertura de novas concursos, e ainda do tempo de formagao 

basica necessaria para se poder colocar um (a) recruta em condig6es de trabalhar 

no servigo de rua. 

Outra questao constatada foi o fato de que e uma tendencia os Oficiais 

fazerem cursos de especializagao ap6s formados militares, o que nao quer dizer 

que entre os Pragas nao exista o interesse da realizagao de cursos, poretn sao 

poucos os cursos internes voltados para Cabos e Soldados, os quais formam a 

maior parte do efetivo dentro dos quarteis, e em especial no Regimento, sendo 

que 41% do seu efetivo de Pragas, nunca realizou um unico curso de 

aperfeigoamento ap6s declarados Soldados de Primeira Classe, o que e 

preocupante, pois com um efetivo de maioria experiente, porem sem reciclagem e 

aperfeigoamento, pode ser fator desencadeador de muitos problemas. 

Na formagao basica dos Pragas, na pesquisa realizada pelo presente 

trabalho, os mesmos alegaram que pouco utilizam os conteudos aprendidos nos 

bancos escolares dos cursos de formagao de soldados, e que aprendem muito 

mais na pratica diaria, tornando tal afirmativa um dado a ser analisado, no tocante 

aos currfculos de cursos para adequag6es, assim como para melhor atengao 

quanta aos conteudos ministrados sem assimilagao, mas apenas decorados para 

os testes avaliativos, ou ainda se esta realmente sendo exigido dos Pragas a 

responsabilidade devida, pois na atualidade para a sociedade num geral, pouco se 

difere o esperado inicialmente entre um Soldado e um Oficial, com relagao ao 
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servic;o-fim, porque os problemas se cruzam, e o cidadao comum nao quer saber 

posto, graduac;ao ou patente no memento em que precisa de atendimento inicial 

da Polfcia Militar, sendo que o mesmo necessita e que suas necessidades e 

problemas sejam resolvidos de forma rapida e de preferemcia sem prejufzos, e 

somente ap6s isso sao abordados as diferenc;as de responsabilidade e 

expectativas de conhecimento e ac;oes entre Prac;as e Oficiais. 

Para essas expectativas e salutar salientar que e diffcil formar urn 

profissional apenas nos bancos escolares, com aulas te6ricas, praticas e estagios, 

pois a formac;ao verdadeira e integral alia teoria a pratica, ciemcia ao empfrico, 

certeza ao experimento com criac;ao de tecnologia. Portanto, urn profissionai de 

respeito requer anos de aprendizado e trabalho, o que confirma a necessidade do 

policial recem formado de trabalhar no servic;o-fim, no servic;o de rua, atendendo 

ocorrencias e realizando patrulhamento ostensive ou mesmo velado, 

principalmente nos primeiros anos de carreira. 

0 trabalho apontou ainda no tocante a incentives tanto internes quanto 

externos, com o intuito da permahencia do policial militar no local de trabalho, que 

a percepc;ao dos indivfduos, tanto Prac;as quanto Oficiais, que poucos incentives 

recebem, sejam eles salariais, de competitividade no mercado de trabalho, 

logfstica, promoc;oes, entre outros. 

Ligeira diferenc;a fora apontada entre os Oficiais, os quais alegaram receber 

mais incentives internes, seja para fins promocionais, recreativos ou vencimentos, 

diferentemente dos Prac;as, que alegaram receber muito mais incentives externos, 

sejam da manutenc;ao dos encargos familiares ou das exigencias do mercado de 

trabalho, reclamando do pouco incentive da corporac;ao nas suas permanencias e 

ou aperfeic;oamento no servic;o de atividade-fim, sejam atraves de simples 

instruc;oes de tiro peri6dicas, seja com uma atenc;ao e obediencia a regras claras 

de antiguidade e fila de espera, entre outros. 

Esses possfveis incentives "in thesis" insuficientes apontados pelos Prac;as, 

podem se tornar em subterfugios para o abandono, por exemplo, do policiamento 



98 

de rua, o qual e melindroso, requer cada vez mais conhecimentos gerais, e leva os 

policiais mais experientes a dificilmente arriscar ousadias1
, exatamente pel a 

experiencia, e os policiais recem formados nao arriscar ousadias sabedores das 

leis e regulamentos e do desamparo do Estado quando da responsabilidade 

processual, o que pode serum contra-sensa a alegagao dos Pragas na pesquisa 

de que pouco utilizam os conhecimentos aprendidos em sala de aula em seu 

cotidiano profissional, pois trabalhar dentro do estrito cumprimento do dever legal 

e esquivar-se de problemas, mesmo que isso traga a opiniao publica contra as 

ag6es tomadas, com certeza e assimilagao de conteudos aprendidos em sala de 

aula e utilizados no dia-a-dia. 

A maior parte do exodo de policiais militares do RPMon, nao esta na falta de 

afinidade com a lide de equines, mas sim no estresse do servigo, seja por 

acontecimentos inesperados, com dificuldade de controle e fora da atividade-fim, 

quando o policial militar ainda em fase de aprendizado experimenta a reprovagao 

constante (por mais que se esforce e almeje tornar-se um bom cavaleiro ou 

amazona), muitas vezes sem a lide adequada dos responsaveis pela formagao, 

fato que pode estar ligado aos dados fornecidos pela pesquisa, de que os Pragas 

pouco utilizam seus conhecimentos repassados em sala de aula, ou ainda sabre a 

possfvel falta de incentives internes, o que mexe muito com a qualidade de vida de 

cada indivfduo, outro fator apontado na pesquisa e que nao alcangou preocupagao 

total entre os Pragas. 

Portanto, os efeitos da formagao profissional do cavalariano, junto ao 

Regimento de Polfcia Montada "Coronel Dulcfdio" e que pode levar ao exodo, esta 

muito mais para a quebra de regras de administragao do que para a instrugao, 

porque a adogao de regras nao muito claras, desestimula 0 policial militar de 

trabalhar e aperfeigoar-se principalmente nas instrug6es. 

1. OUSADIAS: A'<ao policial realizada no limite do estrito cumprimento do dever legal e da legitima defesa, sendo 

melindrosa e de livre arbitrio do agente, o que pode gerar em certos casas uma falsa no'<ao de excesso par 

parte da opiniao publica, mas que e solicitado pela maioria dos cidadaos de bem, porem pode prejudicar a 

carreira, familia e rendimentos do policial militar, enquanto se defende muitas vezes solitario e em processos em 

instancias judiciais diversas, par mais que a inten'<ao da a'<ao tenha sido boa e surtido efeito positivo no 

combate a criminalidade. 
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Esta muito mais para a instrugao do que para o recrutamento, porque a 
maioria das pessoas podem se surpreender com sua evolugao durante o 

aprendizado, e com a oportunidade gerada crescer como cavalariano (a), mesmo 

que esse nao fosse seu interesse quando incorporara na Polfcia Militar. 

Esta muito mais para o recrutamento do que para os incentivos internos e 

externos, pois nao adiantam diversos incentivos para a manutengao do indivfduo 

na atividade-fim, se o mesmo indivfduo nao apresentar condigoes mfnimas de ser 

policial militar da cavalaria, mesmo que seja submetido ao mais rico dos 

aprendizados. 

E finalmente, esta muito mais para os incentivos internos e externos do que 

para as dificuldades, melindres e peculiaridades do servigo de rua, pois se o 

policial militar receber e aceitar os incentivos que lhe sao direcionados, aliado ao 

aprendizado recebido e a reciclagem constante, tende o cavalariano a superar os 

problemas encontrados no policiamento-fim, porque gostar do que faz, fazer bern 

feito e receber reconhecimento por isso, leva o indivfduo a superar varios 

obstaculos. 

Conhecimento se adquire, habilidade se pratica e confianga se conquista, 

no que uma competencia pode ser aperfeigoada, mesmo que o indivfduo nao 

saiba que a possui, o que e comum entre qualquer pessoa, a qual sabera das 

suas potencialidades somente ap6s ser-lhe oportunizado urn estagio, urn 

experimento, urn treino. Assim sendo, numa sociedade urbana e de baixo poder 

aquisitivo, a pratica esportiva em locais adequados, assim como o acesso a 
cultura e demais praticas sociais, sao tao diffceis quanta conhecer simples animais 

domesticos, quanta mais, equinos para montar. 0 que leva o recruta a ter pavor 

de cavalos, muitas vezes pelo simples fato do desconhecido, o qual e na maioria 

das vezes de cunho psicol6gico, e caso tal problema psicol6gico nao seja bern 

trabalhado, pode levar futuros 6timos cavaleiros e amazonas a precocemente 

abandonarem o policiamento fim, o policiamento hipom6vel, o qual muitos 

enfrentam pelo simples fato de ser condigao fundamental para o ingresso na 

Polfcia Militar, mas que na primeira oportunidade sera abandonada por causa da 
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falta de incentive por causa da pratica ou falta dela e da adogao de medidas 

diferentes entre indivfduos do mesmo quadro. 

9. SUGESTOES 

Ao termino do Trabalho que abordou a formagao e o exodo de policiais 

mil ita res da cavalaria no Estado do Parana entre os a nos de 2006 e 2007, se faz 

necessaria propor sugestoes da implantagao de medidas visando o saneamento 

dos problemas detectados, onde compete a oficialidade ser mais atenciosa e 

voltada para o servigo-fim, estando junto com os Pragas, demonstrando e 

preocupando-se com o policial militar e com o resultado das agoes, e nao somente 

tratar a cavalariga muitas vezes como servigal, e dar mais atengao a competigoes 

de salto1 e de cavalgadas recreativas2
, alem de treinamentos de interesse 

particula~. em detrimento da atividade-fim e do interesse publico, mas ir tambem 

para a linha de frente, seja a pe, montado ou motorizado, mas dar o exemplo, o 

qual arrasta multidoes. 

Priorizar a utilizagao dos animais para a atividade-fim, separar o publico do 

privado, agir com justiga e honestidade sempre, bern como ensinar aprendendo, 

ter consciencia de que nao sabe tudo, e que sempre tern alga a aprender. 

Pensar e agir como gerente, ser eficaz, fazer o que deve ser feito sem a 

necessidade de cobrangas, e com acertos e erros, sempre procurar alocar as 

pessoas certas nos locais certos, e quando isso nao for possfvel, informar o 

motivo quando puder e sempre ressaltar a necessidade, a honra e a importancia 

de cada fungao e servigo, no que como pegas de uma engrenagem, cada trabalho 

desempenhado por cada indivfduo e primordial para 0 alcance dos objetivos e 

felicidade de todos os envolvidos, realizando quando possivel remanejamento, 

reciclagem e aperfeigoamento do efetivo. 

1. COMPETI<;:OES DE SAL TO: ou hipismo, o qual como esporte e recrea<;:ao e necessaria para o trabalho do 

conjunto (animal e ser humano), cujo treinamento ajuda em muito no patrulhamento hipom6vel; 

2. CAVALGADA RECREATIVA: tipo de treinamento com finalidade de diminuir o estresse tanto do animal quanta 

do cavaleiro, tambem necessaria para a boa lide do policiamento de rua; 

3. TREINAMENTOS DE INTERESSE PARTICULAR: treinamentos com equinos realizados em horarios de folga do 

policial militar, tambem com a finalidade de trabalhar o conjunto animal e cavaleiro. 
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9.1. Detalhamento das sugestoes 

a. Sugestoes para qualifica~ao 

Programar e realizar instrw;oes permanentes de reciclagem para as 

equipes, abordando estudos de caso, alteragoes de leis e regulamentos, 

novas tecnologias de execugao de servigos especfficos, entre outros; 

lncentivar a pratica desportiva, principalmente a regulamentar, pais o 

policial militar necessita para a boa execugao do seu servigo estar em 

condigoes ffsicas adequadas; 

lntroduzir atraves de um planejamento criterioso, avaliagoes peri6dicas 

de treinamento em servigo, nao com o intuito de punir, mas com a 

finalidade de sanar problemas instruindo mais detalhadamente o 

profissional, trabalhando almejando uma possfvel qualidade total; 

lncentivar todos os policiais militares sem distingao, a realizar cursos de 

aperfeigoamento, de preferencia sem prejufzo para com o servigo 

normal; 

lncentivar atraves de instrugoes e cursos, os Oficiais a ministrar aulas, 

com a intengao de melhor qualificar a mao-de-obra da instituigao e nao 

apenas pelos vencimentos, o que cabe aos responsaveis pelas escolas 

de formagao escolher criteriosamente cada Oficial que ira atuar nas 

escolas e em cada disciplina. 

b. Sugestao para promo~oes e transferimcias 

Obedecer rigorosamente aos criterios de transferencia, com prioridade 

para antiguidade e tempo de espera em banco de permutas. 
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c. Sugestoes para confraterniza~oes 

lncentivar as confraternizag6es entre os subordinados, em especial com 

a participagao de seus familiares, com o intuito de aproximar os 

indivfduos, trocar informag6es e diminuir o estresse da tropa; 

Realizar dentro de urn planejamento, competig6es e gincanas entre as 

equipes, com o intuito de unir, instruir e diminuir o estresse dos 

indivfduos de forma ludica. 

d. Sugestoes de preven~oes 

Excluir qualquer tipo de atividade "castigo", a fim de nao denegrir o born 

profissional que executa aquela atividade normalmente; 

Evitar escalas que beneficiem alguns em detrimento de muitos, nao 

realizando apenas remanejamentos quando necessaria, mas evitando 

que alguns policiais militares cumpram turnos de servigo aquem do 

normal, e assim possam cursar faculdades, o que na atualidade 

influencia tambem nos vencimentos mensais do indivfduo; 

Fazer programag6es junto a segao de planejamento, para que ocorram 

inspeg6es constantes no ambiente laboral com o intuito de combater a 

ociosidade, a delinqu€mcia1 e os fatores de risco de acidentes; 

lncentivar quando das instrug6es, a pratica religiosa sem fanatismos, 

pois o lado espiritual do policial militar deve ser trabalhado de forma 

sadia para uma melhor produgao do servigo executado; 

lncentivar atraves de instrug6es, cartazes, entre outros meios, que 

policiais de ambos os sexos realizem exames medicos peri6dicos para 

detecgao precoce de doengas diversas, principalmente entre os policiais 

do sexo masculine, os quais menos realizam "check-up"; 

1. DELINQUENCIA: criminalidade. 
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Proibir a utilizagao de mao-de-obra de detentos da Colonia Penal 

Agricola em locais de risco como almoxarifado, restritos como sala do 

comando e segoes, de instrugao inclusive externa que possibilitem o 

aperfeigoamento de celerados, ou que facilitem a fuga principalmente em 

deslocamentos e horario de almogo, sendo que tais servigos em hip6tese 

alguma poderao apresentar os detentos mando sobre policiais ou alunos 

(recrutas), no que tais aplicativos devem ser de conhecimento de toda a 

Tropa, com devida identificagao formal de todos os detentos e 

formalizagao de comando por responsaveis identificados, tanto por parte 

da Colonia Penal Agricola quanto do proprio RPMon; 

Participar os Oficiais do RPMon ativamente dos recrutamentos e 

principalmente das selegoes de candidatos para ingresso na PMPR, e 

em especial no Regimento de Cavalaria. 

e. Sugestoes para organizac;ao do trabalho 

Dar maior prioridade a atividade-fim (policiamento hipom6vel), e menos 

enfase a cavalgadas recreativas e provas hfpicas, que apesar de 

necessarias para a manutengao da boa forma do conjunto, devem ser 

conduzidas como treinamento para a melhor lide do servigo e em 

contrapartida melhor prestagao de servigos a comunidade; 

Dar a mesma enfase a todos os trabalhos e fungoes da Unidade, a fim 

de que todos os policiais tenham orgulho da atividade que realizam, pois 

a valorizagao interna de cada servigo e o conhecimento correto da 

execugao de cada fungao, assim como sua finalidade, seja de 

cavalariga1 seja de hipochoque2
, entre outros, leva a uma engrenagem 

perfeita entre todos os setores da OPM; 

1. CAVALARIQA: individuo que atua nos cuidados de alimenta<;:ao e profilaxia de equinos e suas 

instala<;:6es; 

2. HIPOCHOQUE: policiamento ostensivo montado em equinos, devidamente equipados tanto animal 

quanta cavaleiro, para atuarem em possfveis confrontos hostis envolvendo turbas de diversas naturezas. 
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Sempre que possfvel, remanejar os policiais nas funt;6es e servk;,;os, a 

fim de aperfeit;oar o indivfduo num ciclo completo entre todas as func;6es 

ligadas diretamente ao policiamento hipom6vel, fornecendo assim 

tambem uma melhor equidade de oportunidade para os diversos 

interesses dos indivfduos, no tocante aos horarios das escalas; 

Evitar que nas instalac;6es publicas do aquartelamento sejam alojados 

animais particulares, que acarretam prejufzos ao erario Estadual e cujo 

dispemdio quando ocorrer, deve ser restitufdo aos cofres publicos, sem 

distinc;ao entre os indivfduos; 

Manter as mesmas polfticas de administrac;ao em todas as subsedes; 

Exigir o trabalho prescrito e contido nas normas vigentes. 

f. Sugestao para propaganda 

Promover positivamente atraves da sec;ao de relac;6es publicas do 

RPMon, periodicamente com comerciais e materias jornalfsticas entre 

outros, o policiamento hipom6vel em meios de comunicac;ao de massa 

(radio, jornais escritos, revistas e televis6es aberta e fechada). 
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11. ANEXO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA<;AO GERAL E APLICADA 
CENTRO DE PESQUISA E POS-GRADUA<;AO EM ADMINISTRA<;AO 
CURSO DE ESPECIALIZA<;AO EM ADMINISTRA<;AO DE PESSOAS- ENFASE NO SETOR PUBLICO 

TRABALHO DE ENCERRAMENTO DE CURSO 

Equipe: Cap. QOPM Paredes e 1° Ten. QOPM Washington 

Enunciado: Tendo em vista conclusao de Curso na UFPR em parceria com a Escola de Governo do Parana 
solicita-se responder as perguntas abaixo, marcando apenas uma das alternativas, nao sendo 
necessaria identifica<;ao. Desde ja agradecemos pela colabora<;ao. 
As informa<;oes colhidas sao exclusivamente para fins didaticos. 

Responsavel pelo preenchimento do questionario: Alternativa 
1 ~atln$tt~di!It cC.ul'$0 ~e P~a~o .Oe::~si!~Q<>s POiiciajs,Militare~)lMffl!}J~!fffii; ll ,;: ~ 
2j Prac;:a e ex-aluno de Curso de Formac;:ao de Soldados Policiais Militares 

QUESTIONARIO No 01 • PRIMEIRA FASE 

QUESTIONARIO N° 02 • SEGUNDA FASE 
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