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1 INTRODU<;AO 

A mudanga e sempre urn processo diffcil, pois constantemente enfrenta a 

resistencia das pessoas que nao conseguem ver, ou mesmo, nao estao dispostas a 

aceitar uma nova forma de pensar ou agir. Neste contexto, a comunicagao torna-se 

a maior e melhor aliada em qualquer processo de mudanga corporativa. 

A Pollcia Militar do Estado do Parana, sesquicentenaria corporagao, tern na 

populagao uma visao arraigada de ente combativo, repressor do crime. Visao esta 

que e transmitida de pai para filho naquelas velhas hist6rias disseminadas as 

criangas como: "filho, se voce nao obedecer, a pollcia vai te prender". 

Dentro da ideia constitucional1, todos, tanto o Estado e seus representantes, 

quanto as pessoas em geral, sao responsaveis pela seguranga publica. Portanto, a 

PMPR, deve deixar de ser tratada pela sociedade como o velho e assustador 

"cagador de bandidos" e passar a ser vista como uma organizagao gerenciadora da 

seguranga publica. Exemplos de integragao e de responsabilidade solidaria pela 

seguranga entre policiais militares e a sociedade estao nas parcerias desenvolvidas 

pela filosofia da pollcia comunitaria. 

Transmitindo conhecimentos e tecnicas de seguranga aos cidadaos, o 

combate a criminalidade sera ampliado e facilitado. Somando-se ao fato de que o 

cidadao ao diminuir as possibilidades do acontecimento do ato delituoso, permitira 

que a PMPR passe a atuar de uma forma mais proficiente. Diminuindo os delitos 

muitas vezes causados por descuidos dos cidadaos, por exemplo, abandonar 

carteira no consolo do carro ou mesmo deixar o carro ligado na rua enquanto busca 

uma sacola dentro de uma loja, possibilita a pollcia concentrar-se em eventos mais 

crfticos, como coibir o trafico de drogas nas portas das escolas, dentre tantos outros 

que poderiam ser relacionados aqui, porem, pelo fato de nao ser o foco do presente 

trabalho deixam de ser relacionados. 

1 CF/1988 - art. 144 -A seguran<;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
e exercida para a preserva<;ao da ordem publicae da incolumidade das pessoas e do patrimonio, 
atraves dos seguintes 6rgaos: 
... 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares.(grifei) 
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Foi indicada acima, a visao que o cidadao comum tern e por inocencia 

transmite as novas gerac;oes, formando urn ciclo vicioso que acaba por distanciar as 

pessoas da PMPR e dificultando o relacionamento entre as partes. Distanciamento 

que e incrustado no subconsciente das pessoas, pela falsa ideia repressora de que 

a pollcia vai prender a crianc;a, mais urn assunto que fatidicamente poderia ser 

abordado, porem mais uma vez sairiamos do foco do presente estudo. Entao, se 

esta e uma visao que o cidadao tern em relac;ao a pollcia, qual a visao que o policial

militar tern de si? 

1.1 Problema 

Culturalmente a populac;ao tern uma visao distorcida da verdadeira missao 

da PMPR, sendo assim, nao poderia ser diferente a visao que o proprio policial 

militar tern de si mesmo, pais este e colhido do seio da sociedade para servi-la. 

A comunicac;ao organizacional deve ter urn papel relevante nas estruturas da 

PMPR, nao pode ser apenas urn meio de transmissao verbal da vontade de 

implantac;ao de determinado projeto de governo, e atraves dela que se consegue a 

verdadeira disseminac;ao da cultura de uma organizac;ao. Desta forma, a 

comunicac;ao organizacional alem de fazer parte da cultura da PMPR, pode 

estimular urn ambiente mais participativo e, consequentemente, contribuir para o 

desenvolvimento profissional e pessoal do policial militar concomitantemente com 

uma melhor qualidade de vida para a sociedade. 

1.2 Objetivo 

Com base neste estudo pretende-se evidenciar a importancia da 

comunicac;ao na mudanc;a cultural organizacional. 

A comunicac;ao organizacional deve ser pensada de forma estrategica e nao 

simplesmente como suporte au ferramenta de gestao. 

Destaca-se a importancia dos Oficiais, que agindo de maneira positiva, 

serviram como meio de disseminac;ao do processo de mudanc;a cultural, atuando de 

forma direta e contribuindo para o sucesso da mudanc;a. Assim, buscar-se-a: 
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- Verificar se a comunicagao interna na PMPR, serviu para efetivagao das 

agoes de mudanga cultural e para o envolvimento dos policiais-militares, mostrando 

se tal comunicagao tende a urn metodo mecanico ou e urn processo transparente e 

participative. 

1.3 Justificativa 

0 trabalho se fundamenta na obrigatoriedade da elaboragao de urn trabalho 

de conclusao de curso. Sera demonstrado atraves da aplicagao de urn ou mais dos 

conhecimentos adquiridos no curso de especializagao em administragao de pessoas 

com enfase no setor publico, num caso real, estudo este que podera contribuir e ate 

mesmo ser aplicado em situagoes vindouras dentro de uma organizac;ao. 

1.4 Metodologia 

A seguir sao apresentados os procedimentos metodol6gicos adotados para 

elaborar o presente trabalho de conclusao de curso. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado o metodo de pesquisa 

qualitative. 

A pesquisa qualitativa e aquela que trabalha predominantemente com dados 

qualitativos, isto e, a informagao coletada pelo pesquisador nao e expressa em 

numeros, ou entao os numeros e as conclusoes neles baseadas representam urn 

papel menor na analise. Evidentemente, existem alguns metodos mais apropriados a 

tal coleta e analise: entrevistas abertas, observagao participante, analise documental 

( cartas, diaries, impresses, relat6rios, etc.), estudos de caso, hist6ria de vida, etc. 

Conforme Moreira apud Cassel e Symon, (1994, p 54) as caracterfsticas 

basicas da pesquisa qualitativa sao: 

"a) urn foco na interpreta9ao ao inves dena quantifica9ao: geralrnente, o 
pesquisador qualitative esta interessado na interpreta9ao que os pr6prios 
participantes tern da situa9ao sob estudo; 
b) enfase na subjetividade ao inves de na objetividade: aceita-se que a 
busca de objetividade e urn tanto quanta inadequada, ja que 0 foco de 
interesse e justarnente a perspectiva dos participantes; 
c) flexibilidade no processo de conduzir a pesquisa: o pesquisador 
trabalha carninhos que a pesquisa ira seguir; 
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d) orienta9ao para o processo e nao para o resultado: a enfase esta no 
entendimento e nao num objetivo pre-determinado, como na pesquisa 
quantitativa; 
e) preocupa9ao como contexto, no sentido de que o comportamento das 
pessoas e a situa9ao ligam-se intimamente na forma9ao da experiencia; 
f) reconhecimento do impacto do processo de pesquisa sabre a situa9ao 
de pesquisa: admite-se que o pesquisador exerce influencia sabre a 
situa9ao de pesquisa e e par ela tambem influenciado." 

Para Galliano (1986:109): 

"Pesquisa bibliografica e a que se efetua tentando resolver urn problema 
ou adquirir novas conhecimentos a partir de informa9oes publicadas em 
livros ou documentos similares (catalogos, folhetos, artigos etc.). Seu 
objetivo e de desvendar, recolher e analisar as principais contribui9oes 
te6ricas sabre urn determinado fato, assunto ou ideia." 

A pesquisa bibliogratica foi utilizada para o levantamento de subsidios 

te6ricos para a elabora<;ao desse trabalho, a partir de materiais ja publicados e de 

materiais que nao receberam tratamento analitico. Nesse levantamento os seguintes 

temas foram pesquisados: cultura organizacional, comunica<;ao e a implanta<;ao da 

filosofia de policia comunitaria na PMPR. 
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2 REVISAO TEORICA 

Embora o presente estudo seja voltado para determinada area do governo 

estadual, a seguranga publica, mais especificamente a PMPR no projeto Policia 

Comunitaria, impreterivelmente socorrer-se-a a conceitos oriundos e aplicados em 

organizagoes privadas, em virtude da escassez de material voltado a entidades 

publicas e pela facil aplicabilidade desses conceitos no campo delimitado. 

2.1 Conceitos sobre Cultura Organizacional 

Foi somente a partir da decada de 80 que se passou a dar maior importancia 

ao estudo da cultura organizacional, perfodo este em que houve grandes mudangas 

no cenario economico e financeiro das principais organizagoes. 

Segundo Schein (2001 :1 0): 

"hoje em dia, ha uma abundancia de evidencias de que a cultura 
organizacional influencia o desempenho das organizac;oes; sabemos que 
cada vez mais, os lfderes precisam de conceitos e ferramentas para 
trabalhar a cultura de formas variadas e sutis." 

Devido ao cenario atual de constantes mudangas que desestruturou a 

confianga e comprometimento das pessoas, tornou-se necessaria a enfase nos 

valores e dimensiona-los na organizagao possibilitando a sobrevivencia da mesma. 

A cultura organizacional tern bases em conceitos da antropologia e suas 

varias analises advem dos diferentes pressupostos que OS pesquisadores tern a 

respeito do que e organizagao, cultura e natureza humana. 

Conforme Freitas ( 1991 :2) surgem duas lin has de pesquisa da cultura 

organizacional, que sao: a cultura como uma variavel e a cultura como uma 

metatora. 

A cultura como variavel esta ligada ao modelo sistemico da organizagao, tern 

carater normativo e deriva de caracterfsticas externas a organizagao e internas. 

Na abordagem da cultura como metafora, a cultura da organizagao e 

abordada como essencia da propria organizagao. Nesta visao a organizagao e tida 
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como urn fenomeno social. A cultura promove uma visao da organizagao como 

forma expressiva e manifestagao da consciencia humana. 

Existem tres correntes antropol6gicas para embasar a pesquisa sabre 

cultura organizacional indicadas por Freitas (1991 :6): 

"Cognitivista - os pesquisadores que partilham a perspectiva cognitivista 
buscam determinar quais sao as regras e descobrir como os membros 
de determinadas cultura veem e descrevem o mundo. 
Simb61ica - o foco principal esta em saber de que forma a experiencia se 
torna significativa. 
Estruturalista e psicodinamica - constitui-se de signos e simbolos: 
enfase nas express6es dos processes inconscientes." 

Existem alguns pontos comuns entre as tres corrente citadas: a ideia de 

cultura como artiffcio para o estudo das organizagoes como fenomeno social; as 

organizagoes como forma particular de expressao humana; o mundo social e 

organizacional vistas como modelos de relacionamentos simb61icos. 

A grande maioria dos autores diz que as organizagoes tern cultura, ou seja, 

defendem a cultura como variavel na formagao da organizagao, porem, para outros 

autores como Schein a cultura e tratada como algo que a organiza<;ao e, para ele a 

cultura organizacional pode ser definida como: 

"A cultura organizacional e o modelo de pressupostos basicos, que 
determinado grupo tern inventado, descoberto ou desenvolvido no 
processo de aprendizagem para lidar com problemas de adaptac;ao 
externa e integrac;ao interna. Uma vez que os pressupostos tenham 
funcionado bern o suficiente para serem considerados validos, sao 
ensinados aos demais membros como a maneira correta para se 
perceber, se pensar e sentir em relac;ao aqueles problema." 

Este conceito enfoca a for<;a dos pressupostos subjacentes, que sao 

inconscientes e determinam como o grupo percebe, sente e pensa. Tal estudo e 

direcionado a forma como determinados grupos reagem a certos valores. Assim urn 

determinado valor pode determinar a forma como o grupo reagira para solucionar 

determinado problema. Desta maneira urn valor com o passar do tempo vai 

transformando-se num pressuposto subjacente e com o passar do tempo e de sua 

aplicagao passara a ser uma verdade inquestionavel, sendo internalizado deixara o 

nfvel de consciencia. 

Fleury (1994) acrescenta as relagoes de poder e dominagao- a dimensao 

polftica - a defini<;ao de Schein tratando a cultura organizacional como o conjunto de 

valores e pressupostos basicos expresso em elementos simb61icos, que em sua 

capacidade de ordenar, atribuir significagoes, construir a identidade organizacional, 
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tanto agem como elementos de comunica9ao e consenso, como ocultam e 

instrumentalizam as rela96es de domina9ao. 

Freitas (1991: 129-130) destaca que: 

"Atraves do desenvolvimento e da sedimenta9ao de uma cultura forte e 
coesa, as organiza9oes buscam restaurar perdas psicol6gicas nos 
individuos que nelas trabalham, repondo um quadro de valores, cren9as 
e pressupostos orientadores de um comportamento coletivo e 
conveniente aos seus objetivos. E na conquista do afetivo que a cultura 
organizacional marca sua diferen9a enquanto forma de controle." 

Assim, cultura organizacional e urn conjunto de produtos concretos atraves 

do qual o sistema e estabilizado e perpetuado. lncluindo nestes produtos os mitos, 

as sagas, os sistemas de linguagem, as metaforas, os sfmbolos, as cerim6nias, os 

rituais, os sistemas de valores e as normas de comportamento. 

Para Freitas (1991 :9), a cultura organizacional e sistema de significados, 

aceito publica e coletivamente por urn dado grupo em urn dado momento. 

Segundo Freitas (1991 :10), existe uma certa neutralidade entre as diversas 

defini96es: 

"A neutralidade de que o estudo sobre cultura se reveste oculta, ainda, 
os objetivos que ela propoe, as fun9oes que ela percebe e a quem ela 
serve. Podemos depreender deste ocultamento que, mais uma vez, e 
assumida a convergencia de interesses entre a organiza9ao e seus 
membros, como tambem que ambos partilham os mesmos objetivos e 
seus resultados." 

A cultura busca urn consenso entre o comportamento e atitudes necessarios 

e desejaveis para o sucesso organizacional para Freitas (1991 ). Apresenta ainda o 

conceito contra-cultural para tratar das formas de resistencia a cultura dominante e 

revelar a maneira que alguns membros reagem as formas de controle, expressando 

as contradi96es nos sistemas organizacionais de que fazem parte. 

"Essas formas de resistencia e conflitos expressam brechas no sistema 
de poder formal, se manifestando de diversas maneiras, que incluem: 
negar ou esconder informa9oes;resistir ou boicotar inova9oes; falta de 
coopera9ao entre grupos de trabalho; atitudes de cinismo e sarcasmo, 
etc." 

As rea96es voluntarias de grupos informais dentro das organiza96es sao urn 

indicador da limita9ao do poder da cultura. 
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2.2 Cultura Organizacional x Cultura Brasileira 

Neste ponto do trabalho procurar-se-a identificar referemcias te6ricas sobre 

como a cultura nacional e expressa e revelada na cultura organizacional. Como foi 

apresentado anteriormente, a cultura organizacional tern bases em conceitos da 

antropologia. Desta forma torna-se de suma importancia compreender a formagao 

da cultura brasileira para compreender e analisar a formagao da cultura 

organizacional. 

De acordo com Motta & Caldas (1997) a cultura brasileira e formada por tres 

matrizes: a indfgena, a portuguesa e a africana. A mistura dessas ragas em 

proporgoes diversas deu origem a varias subculturas no Brasil e originaram as 

culturas caboclas, mamelucas e sertaneja. Ainda segundo esses autores, a 

presenga de outros imigrantes europeus e orientais tambem trouxe novos tragoes 

culturais a determinadas regioes do pals: 

"0 que parece marcar profundamente a cultura brasileira e o 
aristocratismo iberica, que passa as outras etnias, como marca de 
sucesso e ascensao social. Da mesma foram a escravidao - abolida em 
1888 - esta presente nas relac;:oes inter-raciais, de forma evidente, 
tornando dificil a construc;:ao de uma sociedade verdadeiramente 
igualitaria." 

Segundo os autores, alem das ragas, das etnias e suas combinagoes, as 

classes sociais, instituigoes e organizagoes tambem produzem cultura, pois as 

sociedades filtram e adicionam suas caracterfsticas a outras ideias, assim como as 

organizagoes refiltram essas ideias, costumes e valores. 

"Um dos fatores mais importantes a diferenciar a cultura de uma 
empresa da cultura de outra, e a cultura nacional. Os pressupostos 
basicos os costumes, as crenc;:as e os valores, bem como os artefatos 
que caracterizam a cultura de uma empresa, trazem sempre de alguma 
forma, a marca de seus correspondentes na cultura nacional." 

Hofstede apud Motta & Cladas, realizou uma pesquisa com 160 mil 

executivos e servidores de uma mesma grande multinacional americana, presente 

em 40 pafses, para avaliar as diferengas nos comportamentos, atitudes e valores 

relacionados ao trabalho, de acordo com a cultura nacional. Ele identificou quatro 

dimensoes basicas: 

a) lndividualismo e Coletivismo ~ A cultura coletivista tern 

pressao social externa como forma de controle e a forga da 

vergonha e da desonra e muito forte Na cultura individualista o 
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controle vern de pressoes internas, o que da maior enfase para a 

culpa. 0 Japao e um exemplo de cultura coletivista, pois os 

japoneses acreditam que o grupo deva prevalecer, sobre a crenga e 

os comportamentos dos indivlduos. Ja os EUA apresentam uma 

cultura individualista, pois as pessoas acreditam que cada indivlduo 

deve determinar suas crengas e comportamentos. 

b) Distancia do Poder ----+ Essa dimensao refere-se a forma 

como os membros menos poderosos das organizagoes aceitam a 

distribuigao desigual do poder. Qual a distancia de poder e alta, 

como na Venezuela, lndias e Filipinas, os membros sabem que 

passar por cima de um nlvel hierarquico para desempenhar melhor 

suas fungoes e assumir riscos. 

c) Nlvel em que se procura evitar a incerteza ----+ Esta 

relacionado com o grau de incomodo diante de situagoes amblguas 

e a forma como podem ser evitadas. Um trago das culturas que 

apresentam esta dimensao em nlvel elevada (como Japao e 

Portugal) sao os empregos vitallcios. As culturas que apresentam 

baixo nlvel de busca de evitar a incerteza (como Cingapura e 

Dinamarca) tern grande mobilidade no trabalho. 

d) Masculinidade e Feminilidade ----+ Os dois termos referem-se 

a enfase dada aos valores dominantes na sociedade. 0 primeiro, 

enfatiza a assertividade e a aquisigao material, e o segundo destaca 

o relacionamento pessoal, a preocupagao com o proximo e a 

qualidade de vida global. 

A partir destas dimensoes o autor classifica o Brasil como uma cultura 

coletivista, com grande distancia de poder e elevado nlvel de busca de evitar a 

incerteza, apresentando caracterlsticas da dimensao feminina, mas muito proxima 

da masculina. Relacionando essas caracterlsticas da cultura brasileira para o 

universo corporative, as organizagoes brasileiras apresentam um processo de 

tomada de decisao marcado por intensa integragao social e envolvimento ativo dos 

dirigentes. 

A grande distancia de poder nas organizagoes brasileiras, segundo Motta & 

Caldas (1997:31) lembra a distribuigao de renda nacional eo passado escravocrata. 
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"A forma como as trabalhadores e executives sao tratados parece, de um 
lado, basear-se em controles do tipo masculino, o usa da autoridade e, 
de outro, em controles do tipo feminino, o usa da sedu9ao." 

Os fatores hist6ricos de um pais tambem moldam as culturas 

organizacionais. No Brasil, as caracteristicas da sociedade, como forga militar e 

poder nacionallegal, "manda quem pode e obedece quem tern juizo; voce sabe com 

quem esta falando?" - moldaram uma cultura de concentragao de poder baseada na 

hierarquia e subordinagao. 

Motta & Caldas (1997:34) destacam ainda a construgao de redes de 

relagoes sociais no trabalho, o que leva para o ambito da racionalidade instrumental, 

urn pouco da racionalidade substantiva e da afetiva do mundo de nossa casa, do 

terreno das pessoas. Segundo os autores, personalizando as relag6es, as pessoas 

sentem-se mais seguras e colocam em agao mecanismos de defasa do ego, como 

identificagao, projegao, entre outros. 0 "jeitinho brasileiro" e uma caracteristica da 

cultura brasileira e uma pratica de personalizar as relag6es por identificagao de algo 

comum. 0 "jeitinho" esta proximo da malandragem, porem este ultimo implica em 

ganhar vantagem, passar para tras e ate mesmo enganar. Segundo os autores a 

palavra malandragem e imprecisa e ambigua, como muitos tragos da cultura 

brasileira. Exemplificando, esta caracteristica foi incorporado por urn personagem 

criado por Walt Disney o "Ze Carioca". 
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TRACO CARACTERISTICA CHAVE 

~ Tendencia a centralizac;ao do poder dentro dos grupos 
sociais; 

1. Hierarquia ~ Distanciamento nas relac;oes entre diferentes grupos 
sociais; 
~ Passividade e aceitac;ao dos grupos inferiores 

2. Personalismo 
~ Sociedade baseada em relac;oes pessoais; 
~ Busca de proximidade e afeto nas relac;oes; 
~ Paternalismo: domfnio morale economico. 

3. Malandragem 
~ Flexibilidade e adaptabilidade como meio de navegac;ao 
social; 
~ Jeitinho. 

4. Sensualismo ~ Gosto pelo sensual e pelo ex6tico nas relac;oes pessoais. 

5. Aventureiro ~ Mais sonhador do que disciplinado; 
~ Tendencia a aversao ao trabalho manual e met6dico. . ' . 

Tabela 1: Tra~os braslle1ros e caractenstlcas chaves 
FONTE: Freitas, Alexandre Borges. Tra~os brasileiros para uma analise organizacional. In 

Motta, Fernando C. prestes, Caldas, Miguel P. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. Sao 
Paulo, Atlas, 1997: 44. 

2.3 Elementos formadores da cultura organizacional 

AIE3m da cultura nacional, cuja influencia pode variar de empresa para 

empresa, a cultura de uma organizac;ao tambem sofre grande influencia de seus 

fundadores e Hderes, de seu processo hist6rico e de seu mercado. 

0 estudo da cultura ja e algo claramente visto como essencial as 

organizac;oes, principalmente para o gerenciamento dos processos de mudanc;a os 

quais as organizac;oes passam por diferentes forc;as e cenarios. Schein (2001: 19) 

coloca sua visao sobre a importancia da cultura: 

"a cultura importa porque e um poderoso e muitas vezes ignorado 
conjunto de forc;:as latente que determinam o comportamento, a maneira 
como se percebem as coisas, o modo de pensar e os valores tanto 
individuais como coletivos." 

A partir desta definic;ao verifica-se que os elementos culturais de uma 

organizac;ao sao importantes, pois determinam a estrategia, os objetivos e modo de 

operac;ao da empresa. 

A cultura e conceituada a partir de seus elementos que, em parte ou no todo, 

fornecem uma interpretac;ao para os membros da organizac;ao. 
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De acordo com Schein (2001) a cultura se subdivide em tn3s niveis, que 

devem ser pesquisados e estudados para se descobrir, de fato, a cultura 

predominante em determinada organizac;ao: 

a) Nivel dos artefatos e criac;oes: sao formados pelas 

estruturas e processes visiveis - e tudo o que se ve, ouve e sente 

enquanto de esta em uma organizac;ao: a forma como as pessoas se 

comportam com voce e uma com as outras; como se vestem, como 

falam; o layout da empresa, o estilo de trabalho, entre outros 

elementos. Nesse nivel a cultura e muito clara e tern impacto 

emocional imediato. Porem, apesar de visiveis, sao elementos 

culturais dificeis de serem decifrados para identificar o que de fato 

significam. Para entende-los melhor e necessaria ouvir as pessoas 

e questionar a respeito dos artefatos observados, para entao 

identificar os valores que suportam ou nao tais comportamentos. 

b) Nivel dos valores casados: diz respeito ao entendimento e 

conhecimento real sabre os artefatos, que traduzira os valores da 

organizac;ao, suas estrategias, filosofias e objetivos. Sao as 

justificativas adotadas para aquele tipo de comportamento 

observado nos artefatos. Porem, para compreender de fato a cultura 

da organizac;ao ainda e necessaria decifrar o que acontece num 

nivel muito mais profunda. 

c) Nivel das certezas tacitas compartilhadas (ou dos 

pressupostos basicos ): tratam-se dos pressupostos que determinam 

como os membros de urn grupo percebem, pensam e sentem. A 
medida que urn pressuposto vai se tornando verdade inquestionavel 

(taken for granted, segundo Schein), passa para o nivel do 

inconsciente. Ou seja, se os valores ou crenc;as influenciam o 

sucesso de determinada ac;ao, estes sao compartilhados e tidos 

como corretos, tornando-se certezas tacitas sabre a natureza da 

organizac;ao e sabre como sair-se bern nela. Podemos dizer que 

este e o nivel mais profunda da cultura de uma organizac;ao e 
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tambem o mais complexo de ser identificado e, principalmente, 

alterado. 

Na visao de Freitas (1991) as organizagoes bern sucedidas tern nos seus 

valores compartilhados uma fonte de forga. A partir desta afirmagao, entende-se que 

quando os valores de uma organizagao sao compatrveis com os valores pessoais, 

os servidores percebem maior significado em seu trabalho e sentem-se como parte 

importante da organizagao. Assim, os valores representam a essencia da filosofia da 

organizagao para lograr o sucesso, pois fornecem urn senso de diregao comum para 

os servidores e urn guia para o comportamento diario. 

"Eies formam o coragao da cultura, definem o sucesso em termos 
concretos para os empregados e estabelecem os padr6es que devem 
ser alcangados na organizagao." 

Os valores e crengas tern influencia sobre o desenho da organizagao formal 

a medida que indicam que quest6es sao prioritariamente observadas, que tipo de 

informagao e mais seriamente considerada no processo decis6rio, que tipo de 

pessoas sao mais valorizadas e quao Ionge podem ascender na organizagao. Os 

valores e crengas compartilhados tambem exercem urn papel importante em 

comunicar ao mercado o que ele pode esperar da empresa. Os slogans, em geral 

traduzem essas mensagens. 

Ja para Schein (2001 ), o ponto crucial da cultura esta nos pressupostos e 

nao nos valores, pois revelam as certezas profundas e tacitas das organizag6es. 

Sobre isso, Freitas (1991: 20) faz a seguinte observagao: 

"Enquanto conjunto de pressupostos basicos, a cultura, para Schein, e 
um processo em formagao, uma vez que alguma aprendizagem sobre 
como se relacionar com o ambiente e como administrar as quest6es 
internas esta sempre ocorrendo. No entanto, este processo evolutivo nao 
muda aquelas coisas que ja foram aprendidas e que se tornaram 
estaveis na vida do grupo." 

Ainda sobre os elementos que formam a cultura, o autor coloca que as 

concepg6es, normas, crengas e valores devem ser afirmados e comunicados de 

forma tanglvel aos servidores de uma organizagao, ou seja, por meio de ritos, rituais, 

mitos, cerimonias, est6rias e artefatos. Segundo Freitas ( 1991: 21 ), nos rituais e 

cerimonias se ve uma forma importante de expressar a cultura, tornando-a tanglvel e 

coesa. Ao desempenhar urn rito, as pessoas se expressam por meio de diversos 
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sfmbolos (gestos, linguagens, comportamentos, artefatos). Sao identificados seis 

tipos de ritos: 

a) Ritos de passagem: usados para facilitar mudanc;as de 

papeis, seja em processos de introduc;ao ou treinamento. 

b) Ritos de degradac;ao: usados para dissolver "identidades 

sociais" e retira seu poder, como em processos de demissao, 

afastamento ou substituic;ao de executivos. 

c) Ritos de reforc;o: usados para confirmar a identidade social e 

seu poder, bern como enfatizar o valor social das regras, por meio 

da celebrac;ao publica de resultados e reconhecimento publico de 

realizac;6es individuais. 

d) Ritos de renovac;ao: usados para renovar as estruturas 

sociais, como programas de desenvolvimento organizacional. 

e) Ritos de reduc;ao de conflitos: usados para restaurar o 

equilfbrio em relac;6es sociais, especialmente em negociac;6es 

sindicais. 

f) Ritos de integrac;ao: usados para encorajar os sentimentos 

comuns e manter as pessoas comprometidas, comumente aplicado 

em confraternizac;6es. 

Outro elemento da cultura organizacional sao as est6rias, que funcionam 

como "mapas" que tratam de eventos reais para informar e reforc;ar o 

comportamento existente e o desejado. Ja os mitos sao as est6rias consistentes 

com os valores, porem nao fundamentadas em fatos. Segundo Freitas (1991 :27), as 

est6rias podem ser utilizadas tambem como instrumento de poder para moldar as 

culturas. Sabre isso, ele faz a seguinte citac;ao: 

"Os administradores, certamente, tem op96es na maneira de influenciar 
e lidar com esses mapas, sendo este o mais poderoso e sutil controle. 
lsso significa que a cupula pode dirigir a aten9ao, comunicar prioridades 
e ensinar os princfpios de forma a auxiliar os empregados a colocarem o 
foco no direcionamento enos valores consagrados pelo contexto." 

Ou seja, as est6rias, enquanto sfmbolos da cultura, direcionam as ac;6es 

coordenadas dos servidores para urn objetivo comum, orientando sabre como 

devem agir. 
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Organizagoes mais complexas e com diferentes unidades de neg6cios, 

podem diagnosticar ainda subculturas, formadas a partir das experiemcias comuns 

vivenciadas e compartilhadas par determinados grupos, sejam dessas unidades au 

ate mesmo de cargos ou especialidades dentro de uma mesma empresa. 

Schein (2001) diz que se a organizagao como urn todo vivenciou 

experiencias comuns pode existir uma forte cultura organizacional que prevalega 

sabre varias subculturas existentes. Urn dos fatores importantes na visao do autor e 

o papel dos fundadores da organizagao no processo de moldar seus padroes 

culturais que imprimirao sua visao de mundo aos demais membros e tambem sua 

visao do papel que a organizagao deve desempenhar. 

Schein (2001: 51): 

"Uma empresa pode ter uma m1ssao e estrategia compartilhadas, 
embora as unidades possam se organizar diferentemente em seus 
esforc;os para cumpri-las. Assim, sao criadas as subculturas dentro da 
cultura global da organizac;ao. Conforme as organizac;oes crescem e se 
diferenciam em unidades baseadas em func;ao, produto, mercado e area 
geografica, elas tambem desenvolvem subculturas em torno de cada 
base. As subculturas podem ser altamente funcionais e eficientes, pois 
as partes da organizac;ao tem que ter sucesso em diferentes tipos de 
ambiente". 

E fundamental entender as subculturas existentes na organizagao para 

garantir urn certo grau de alinhamento e, consequentemente, o born funcionamento 

da organizagao. 

0 autor coloca ainda que a organizagao, par ser urn organismo vivo, nao 

deve considerar apenas as fatores internos, como a relagao entre as pessoa, o 

sistema de remuneragao e incentivos, o grau de trabalho em equipe, a relagao 

superior-subordinado e a comunicagao, na avaliagao de sua cultura, pais esses 

fatores interagem constantemente com as certezas do mundo externo. 

Schein (2001 :55) enfatiza que: 

"a cultura nao se refere apenas a pessoas e como gerencia-las. Nao diz 
respeito apenas ao trabalho em equipe e ao sistema de recompensas. 
Com o tempo, desenvolvem-se certezas culturais relativas ao carro
chefe da empresa, a sua missao e a sua estrategia." 

A tabela a baixo foi apresentada par Schein (2001) para ilustrar, os 

elementos que formam o conteudo da cultura, com o objetivo de identificar como a 

cultura organizacional e constituida: 
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ELEMENTOS CARACTERISTICAS 

1. Questoes de sobrevivencia 
~ Missao, estrategia, objetivos 
~ Meios: estrutura, sistemas, processes 

extern a ~ Avaliac;ao: sistemas de detecc;ao de erros e 
de correcao 
~ Linguagem e conceitos comuns 

2. Questoes de integrac;ao ~ ldentidades e limites do grupo 

interna 
~ Natureza da autoridade e dos 
relacionamentos 
~ Alocacao de recompensas e status 
~ Relacionamentos humanos com a natureza 
~ Natureza da realidade e da verdade 

3. Certezas profundas ~ Natureza da natureza humana 
~ Natureza dos relacionamentos humanos 
~ Natureza do tempo e do espaco 

Tabela 2: 0 que a cultura engloba? 
FONTE: SCHEIN, Edgar. Guia de sobrevivencia da cultura 

organizacional. Rio de Janeiro, 2001: 46 - quadro 3.1 

A partir desta tabela, e possfvel perceber que a cultura organizacional e algo 

profunda, extenso e complexo, que interage constantemente com os aspectos da 

realidade e da vida humana, influenciando o modo de pensar, agir e sentir, criando 

significados. 

Para identificar as certezas mais profundas - que sao tacitas e 

inconscientes, Schein (2001 :62) recomenda descobrir onde os artefatos e os valores 

nao se cruzam e questionar o que esta guiando ou determinando os artefatos 

observados e o comportamento. 

"Essas certezas mais profundas muitas vezes sao diffceis de se decifrar, 
embora elas realmente conduzam a forma como a cultura funciona em 
urn nfvel operacional." 

Para Freitas (1991 :42), a cultura e formada por tn3s correntes que formam 

urn modele de evoluc;ao cultural que considera o processo de resoluc;ao de crises e 

o papel de lideranc;as. Essas correntes sao: 
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a) Os fundadores e outros lfderes trazem consigo urn conjunto 

de pressupostos, valores, perspectivas e artefatos que influenciam a 

organizagao e sao impastos aos servidores; 

b) A cultura emerge com a interagao dos membros da 

organizagao para solucionar quest6es e integragao interna e 

adaptagao ambiental; 

c) Os servidores de uma organizagao podem ser "criadores da 

cultura" por meio de solug6es para problemas individuais passadas 

para os novas membros. 

Para este autor, a mudanga cultural e resultado de ocorremcias imprevisiveis 

e esta relacionada com a sustentagao da lideranga presente. 

Freitas (1991: 47) compartilha as ideias de Schein sabre a formagao da 

cultura, mas acredita que as mudangas de comportamento nao levam 

necessariamente a mudangas culturais e que e importante examinar os aspectos de 

conteudo e forga para compreender melhor a cultura. 0 conteudo e derivado do 

conjunto de pressupostos e das experiemcias atuais ou das novas experiemcias de 

aprendizado. Ja a forga, influencia a intensidade do comportamento e esta 

relacionada com a importancia dos pressupostos compartilhados e o quanta eles 

sao compartilhados. 

E importante destacar os pontos apresentados por Schein apud Freitas 

como cuidados para a reflexao sabre a questao da cultura organizacional: 

"- Nao simplificar a cultura. Ela e mais que o comportamento observavel 
e os valores. Sao os pressupostos basicos que definem a realidade 
aprendida para certo grupo; 
- Nao esquecer que a cultura e aprendida. Sea aprendizagem se da pelo 
mecanismo baseado em traumas, as pessoas resistirao as mudan<;as; 
- Nao limitar o raciocfnio ao conteudo da cultura: va alem das rela<;6es 
humanas, veja conceitos fundamentais como realidade, verdade, 
estrutura social e desenho organizacional, como as decis6es sao 
tomadas etc. 
- Nao assumir que e facil mudar a cultura. lsso envolve uma serie de 
mecanismos. 
- Nao assumir que mais cultura ou cultura mais forte e necessariamente 
melhor. 0 que e melhor depende do estagio de evolu<;ao da companhia 
e seu corrente estagio de adapta<;ao. Tentar entender quais sao os 
pontos fortes da cultura existente." 
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2.4 Tipos de cultura organizacional 

Sao poucos os autores que abordam as tipologias existentes da cultur 

organizacional, provavelmente devido as diversas maneiras pelas quais a cultura , 

definida e estudada. 

Assim, serao apresentadas as ideias centrais e caracterlsticas dessa 

tipologias para identificar as diferenc;as entre os autores. 

Segundo Freitas ( 1991 :52), algumas tipologias pod em ser considerada com 

os canais de poder sao refletidos em determinadas estruturas e sistemas: 

a) Cultura do Poder: encontrada com mais frequencia er 

pequenas organizac;oes com estruturas semelhantes a uma "teia' 

com poder concentrado e exercido no ponto central. Existem pouca 

regras e procedimentos e as decisoes sao tomadas com base n 

resultado de urn equilibria de influencia e nao baseadas er 

processes e 16gicas. Geralmente as organizac;oes dessa cultur 

possuem uma grande capacidade para reagir a ameac;as e perigm 

Pessoas com mentalidade poHtica e que gostam de assumir riscc 

tern mais chance de se adaptarem a este tipo de cultura. "Em gera 

as culturas de poder depositam muita fe no indivlduo, julgam pc 

resultados e sao tolerantes em relac;ao aos meios. Embora berr 

sucedidas, podem ser consideradas rudes, sofrer de baixo moral , 

apresentar turnover elevado nas camadas medias" (Freitas, 1991 

53). 

b) Cultura de Papeis: caracterizada pela importancia n 

definic;ao clara de func;oes ou especialidades, que sao coordenada 

pela alta administrac;ao. 0 papel exercido ou a descric;ao do trabalh, 

tern mais importancia que o indivlduo. A posic;ao de poder e 

principal fonte de poder. Sao culturas mais bern sucedidas er 

ambientes estaveis e controlaveis, como monop61ios, por outro lad 

sao culturas lentas para perceber e efetuar mudanc;as necessarias. 

c) Cultura de Tarefa: e orientada para o trabalho ou projetc 

visando garantir a sua execuc;ao a partir dos recursos apropriados , 

das pessoas certas com autonomia. A influencia baseia-se no podE 

do especialista ao inves da posic;ao. E uma cultura que estimula , 
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trabalho em equipe. "Sao adequadas onde a flexibilidade e a 

sensibilidade em relagao ao mercado ou ambiente sejam essenciais, 

bern como a rapidez de reagao e a criatividade sejam exibidas" 

(Freitas, 1991: 54). 

d) Cultura da Pessoa: considerada uma cultura rara. 0 

indivfduo e o ponto central. E encontrada nao nas organizagoes 

enquanto conjuntos, mas nos indivfduos que abragam seus valores, 

quase como se a existencia da organizagao estivesse subordinada 

as pessoas. Esse tipo de cultura e mais encontrado em consultorias, 

associagoes e sociedades de profissionais etc. 

Nos estudos de Freitas (1991 ), a cultura organizacional incorpora aquila que 

a conduz ao sucesso. Os tipos culturais definidos pelos autores consideram dais 

fatores: o grau de risco associado as atividades da empresa e a velocidade dos 

feedbacks dos resultados. 

a) The Tough-Guy/Macho Culture (Cultura Macho): 

caracterizada pela individualidade e alto risco assumido pelos 

membros e necessidade de rapido feedback sabre suas agoes. 

Devido a estas caracterfsticas, essas culturas promovem urn 

ambiente altamente competitivo, com intensa busca pelo melhor e 

alto envolvimento das pessoas. Porem, essas forgas tambem podem 

levar a fracassos devido ao foco no curta prazo e a falta de 

cooperagao estimulada pela competigao extrema e individualizada. 

Segmentos que caracterizam essa cultura: construgao civil, 

cosmeticos, propaganda, esportes, entre outros. 

b) Work Hard/Play Hard Culture (Cultura trabalho duro/diverte 

muito ): sao organizagoes caracterizadas pela combinagao do baixo 

risco e baixo feedbeck que possuem esse tipo de cultura, mais 

visfvel em organizagoes de vendas. 0 valor da qualidade do servigo 

ao cliente tern muita importancia para essa companhias. Porem, par 

valorizarem os "supervendedores", devido ao volume de suas 

produgoes, correm o risco de queda de qualidade. Tambem tendem 

ao curta prazo e as equipes sao mais envolvidas com as agoes do 

que com a empresa, o que pode gerar aumento de turnover. 
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Organizag6es que caracterizam essa cultura: neg6cios voltados a 

vendas diretas. 

c) Bet-Your-Company (Apostar em sua companhia): esta 

cultura esta presente em organizag6es nas quais o volume de 

investimentos e alto e o retorno e de Iongo prazo - combinagao 

entre alto risco e Iento feedback. Seus valores enfocam o futuro e 

decis6es de Iongo prazo, o que atrai pessoas autodirigidas, que 

respeitam a autoridade e compartilham conhecimento. Organizag6es 

que caracterizam esta cultura: industria farmaceutica, centros de 

pesquisa, industria s de bens de capital, companhias de petr61eo, 

etc. 

d) The Process Culture (Cultura de Processo ): ao oposto da 

anterior, nesta cultura existe a combinagao do baixo risco e Iento 

feedback. A perfeigao tecnica e urn dos elementos da cultura. As 

pessoas costumam ser ordenadas, pontuais, atentas a detalhes e 

prestam uma grande atengao aos tftulos e formalidades. Os rituais 

privilegiam os padr6es e conhecimento - uma reorganizagao e 

considerada urn importante ritual. Os segmentos que caracterizam 

esta cultura: bancos, seguradoras, 6rgaos governamentais, 

industrias regulamentadas por lei etc. 

Baseado em Freitas ( 1991 :59) o sistema de recompensas tern uma 

interdependencia com a cultura da empresa, por isso pode ser urn poderoso 

instrumento para administrar a cultura organizacional. Essa interdependencia pode 

se dar pela influencia da cultura no sistema de recompensas, atraves da medigao da 

filosofia de recursos humanos, que pode ser relacionada com a dupla "igualdade x 

conscifmcia da hierarquia" refletindo as recompensas de acordo com status e cargo; 

ou sistema de recompensas influenciando a cultura pelo reforgo seletivo de certas 

crengas ou valores e indiretamente determinando a qualidade dos recursos 

humanos que a empresa deseja manter ou atrair. 

Para a definigao dos tipos de cultura, os autores apresentam ainda a relagao 

de intensidade entre preocupagao com as pessoas ( comprometimento da empresa 

como bem-estar de seus servidores) e preocupagao com performance (expectativas 

da empresa em relagao a atuagao de seus servidores e melhor uso de seu 

potencial). 
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a) Cultura Apatica: baixa preocupagao com pessoas e com 

performance; marcada pela indiferenga e pela lideranga "inapta ou 

alienada". 

b) Cultura Cuidadosa: devido a alta preocupagao com pessoas 

e baixa preocupagao com performance, nao imp6e padr6es de 

desempenho e tende a ser mais paternalista. 

c) Cultura Exigente: mais orientada para performance e com 

pouco foco nas pessoas; as recompensas financeiras costumam ser 

altas e sao variaveis, voltadas ao desempenho individual; 

organizag6es com esse tipo de cultura tern uma atuagao altamente 

agressiva no mercado. 

d) Cultura lntegrativa: alta preocupagao com pessoas, sem ser 

paternalista, e grande expectativa em relagao ao desempenho; as 

recompensas financeiras costumam ser maiores em relagao ao 

mercado; caracterizada pelo "respeito genufno pela dignidade das 

pessoas"; a performance e urn valor central, porem com enfase no 

grupo ou sucesso da empresa como urn todo. 

0 ultimo estudioso das tipologias da cultura apresentado por Freitas e 

Donnely apud Freitas que defende que a cultura esta relacionada ao planejamento e 

a capacidade administrativa e intelectual dos lfderes e dirigentes das organizag6es. 

a) Cultura Excelente: e planejada e as pessoas conhecem a 

missao e os pianos da empresa; o planejamento esta relacionado 

aos procedimentos, padr6es de desenvolvimento e avaliagao. 

b) Cultura Fuzzy (vaga/indistinta): caracterizada pelas 

constantes mudangas no grupo de dirigentes, falta de rumo definido 

e sem estfmulo a inovagao. 

c) Cultura Awful (horrfvel): sao organizag6es que passam por 

crises constantes e as pessoas dao foco a emergencia; o clima e 

frustrante e desagradavel. 
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2.5 Mudan~a Cultural nas organiza~oes 

Nos t6picos anteriores foram apresentadas as principais definig6es e 

conceituag6es sabre cultura organizacional, algumas tipologias e os fatores que as 

constituem, desde a cultura nacional ate elementos que auxiliam na identificagao do 

tipo de cultura presente em determinada empresa. Neste ultimo t6pico sabre cultura 

organizacional, serao discutidas as raz6es das necessidades de mudanga cultural e 

como ela deva ser conduzida nas organizag6es. 

Ate meados da decada de 70, falar em mudanga organizacional era 

basicamente tratar de redesenho organizacional, com foco na modificagao de 

organogramas. A partir dos anos 80, o escopo de mudanga organizacional ganhou 

novas perspectivas em decorrencia tambem das mudangas nos cenarios 

mercadol6gico, politico, economico e financeiro. Para Wood (1992), mudanga no 

contexto organizacional engloba alterag6es fundamentais no comportamento 

humano, nos padr6es de trabalho e nos valores em resposta a modificag6es ou 

antecipando altera<;6es estrategicas, de recursos ou de tecnologia. Ele considera 

tambem que a chave para enfrentar com sucesso o processo de mudanga e o 

gerenciamento das pessoas, mantendo o alto nivel de motivagao e evitando 

desapontamentos. Para ele, o grande desafio e a mudanga que impacta as pessoas 

e a cultura organizacional, renovando os valores para vantagem competitiva. 

Schein (200 1:11) acredita que nao se pode entender urn a organizagao ate 

que se tente muda-la. lsso porque, urn processo de mudanga cultural e impactado 

diretamente pelas caracteristicas, valores, filosofia e personalidade da empresa, de 

seus dirigentes e de seus empregados - incluindo artefatos, valores e pressupostos 

basi cos ou certezas tacitas, tal qual afirma Freitas ( 1991: 115): 

"0 que se entende par mudanc;a cultural a a definic;ao de um outro rumo, 
uma nova maneira de fazer as coisas, alicerc;ada em novas valores, 
sfmbolos e rituais". 

Para Schein (2001) nao existe cultura certa ou errada, melhor ou pior, a nao 

ser ao que a organizagao esta tentando fazer e ao que o ambiente em que ela opera 

permite. 

0 processo de mudanga cultural pressup6e urn grande esforgo ao Iongo de 

varios anos. E importante reconhecer as realidades da cultura da organizagao, antes 

de iniciar qualquer processo de mudanga, alem de considerar as subculturas 
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existentes nos diferentes grupos de servidores au nlveis da empresa. Schein (2001: 

76) destaca ainda a dificuldade desses processos, devido ao fator humano: 

"quando defendemos a mudan9a cultural, estamos, na verdade, pedindo 
para que grupos e comunidades inteiras mudem uma de suas 
caracteristicas compartilhadas. Nao e de espantar que isso seja tao 
dificil. Nao e de espantar que as pessoas resistam tanto a mudan9a." 

Portanto, a cultura e estavel e diflcil de mudar porque representa o 

aprendizado acumulado de urn determinado grupo - suas formas de pensar, de 

sentir e de perceber o mundo e que lhe trouxeram algum sucesso au estabilidade. 

Geralmente, o principal problema em relagao a resistencia as mudangas na 

organizagao se baseia no fato de as questoes culturais nao terem sido consideradas 

pelas liderangas au pelos responsaveis na condugao dos processos nos momentos 

de tomada de decisao. 

A cultura tern importancias diferentes de acordo com estagio de evolugao de 

uma organizagao (Schein, 2001 :27). De acordo com esta definigao, Schein classifica 

as diferentes estagios das organizagoes em relagao ao seu processo cultural: 

"- Organiza96es jovens: como nessas organiza96es a cultura reflete as 
cren9as e valores dos fundadores e donos das organiza96es, a mudan9a 
cultural e uma questao de evolu9ao e refor9o dos elementos culturais. 
- Organiza96es de meia-idade: por conta de sua evolu9ao natural, 
desenvolvem subculturas pr6prias e faz-se necessaria identificar como 
manter os elementos da cultura que continuam adequados; como 
integrar ou alinhar as varias subculturas; e como identificar e mudar os 
elementos menos funcionais da cultura, a medida que ambiente externo 
muda. Segundo Schein (2001 ), a mudan9a cultural nessas organiza96es 
torna-se uma transforma9ao porque alguns elementos culturais antigos 
precisam ser desaprendidos. 
- Organiza96es Antigas: nessas organiza96es, se os elementos culturais 
nao evoluem eles se tornam cada vez mais inadequados e a cultura 
constitui uma seria barreira ao aprendizado e a mudan9a. lsso significa 
que a organiza9ao devera passar pelo mesmo processo de 
transforma9ao, porem de forma ainda mais profunda e lenta. Tera que 
desaprender algumas velhas cren9as, atitudes, valores e certezas, bem 
como aprender novas." 

Schein (2001) ainda apresenta tres caminhos para a cultura organizacional 

em casas de fusoes e aquisigoes: 

"- Culturas separadas e que nao sao integradas, principalmente por 
razoes de neg6cios; 
- Culturas dominantes: geralmente a cultura da empresa "compradora" 
acaba dominado a cultura da empresa "comprada". Porem, isso pode 
ficar "invisivel" por algum tempo por causa da ret6rica do discurso da 
empresa. 
- Culturas misturadas: seria o resultado desejado, mas na pratica a meis 
complexo e questionavel". 
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Segundo Schein (2001 ), urn dos niveis da mistura e criar urn novo conjunto 

de valores sobrepostos e "vende-lo" as varias unidades culturais. 

Para o autor, o objetivo da mudan<;a cultural deve ser algo concreto e 

especificado, com visao clara do estado atual e o futuro desejado, para definir se a 

atual cultura ajudara ou atrapalhara essa mudan<;a, que deve ser planejada e 

gerenciada, por meio de urn processo sistematico que envolva os lideres e equipes 

de mudan<;as. 

As dinamicas da mudan<;a transformadora apresentada por Schein, incluem 

as dinamicas psicol6gicas e sociais envolvidas em qualquer processo de mudan<;a 

que necessite de urn desaprendizado (desconfirma<;ao) e urn novo aprendizado. As 

mudan<;as determinam desequilibrios e a necessidade de ajustes e percebida de 

maneiras diferentes, o que resulta em rea<;6es variadas. A percep<;ao da mudan<;a 

depende principalmente da hist6ria e caracteristicas pessoais dos servidores a da 

cultura da empresa, pois as pessoas nas organiza<;6es aprendem a lidar com as 

rela<;6es em seu ambiente de acordo com cultura existente. 

De acordo com o autor, existem diversos fatores que atuam como 

desconfirmadores, estimulando a mudan<;a (insatisfa<;ao, amea<;as, escandalos, 

fusoes, aquisi<;6es, lideran<;as carismaticas, e educa<;ao e treinamento ). 

A resist€mcia a mudan<;a deve ser algo esperado e visto como urn fenomeno 

natural. Para ocorrer o novo aprendizado, e necessaria que a pessoa sinta-se 

segura psicologicamente. Segundo Schein (2001 ), em termos de principios de 

mudan<;a transformadora, a ansiedade pela sobrevivencia deve ser maior que a 

ansiedade do aprendizado, porem a melhor maneira de chegar a este estado e 

reduzindo a ansiedade do aprendizado. Com isso e possivel criar "seguran<;a 

psicol6gica" e, consequentemente, garantir a mudan<;a cognitiva, internalizando os 

novos conceitos e significados da nova cultura. 0 quadro numero 3 ilustra o modelo 

de mudan<;a transformadora, apresentado por Schein: 
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Estagio Caracteristicas 
Desconfirmagao 

1 - Descongelar: criando a 
Criagao da ansiedade pela sobrevivencia ou da 

motivagao para mudar 
culpa 
Criagao de uma seguranga psicol6gica que 
sobrepuje a ansiedade do aprendizado 

2 - Aprendendo novos conceitos lmitagao e identificagao com modelos 
e novos significados para velhos Exploragao para encontrar solugoes e 
conceitos aprendizado com tentativas e erros 
3 -lnternalizando novos lncorporagao no autoconceito e na identidade 
conceitos e significados lncorporacao nos relacionamentos em evolucao 

Tabela 3: Urn modelo de mudan~a transformadora 
FONTE: SCHEIN, Edgar. Guia de sobrevivencia da cultura 

organizacional. Rio de Janeiro, 2001: 118- quadro 6.1 

Como foi apresentado anteriormente, o autor acredita que as organizagoes, 

de acordo com seu processo evolutivo, possuem diferentes estagios em relagao ao 

seu processo cultural. 0 modelo de mudanga transformadora e recomendado para 

organizagoes de meia-idade e organizagoes antigas. Nas organizagoes maduras, a 

cultura transforma-se num determinado inconsciente da maioria dos acontecimentos 

na empresa, segundo Schein (2001 ), e provavel que os (micos elementos dos quais 

se esteja consciente sejam as opinioes, os valores adotados dominantes, os 

slogans, as normas escritas e outros pronunciamentos publicos sobre o que 

empresa quer ser e apoiar- sua filosofia e ideologia. 

Ainda sobre as organizagoes maduras, Schein (2001: 141) acredita que: 

"poderosas subculturas devem ter se desenvolvido, e e diffcil manter 
uma cultura muito integrada em uma organiza9ao grande, diferenciada e 
dispersa geograficamente." 

E, do ponto de vista cultural, o lider passa a administrar a diversidade de 

forgas subculturais ja operantes. 

Alguns estudiosos sobre o tema defendem que a cultura afeta o 

desempenho e a performance da organizagao, ja que implica diretamente no "jeito 

de ser e fazer as coisas" e envolve urn processo racional e emocional de todos os 

seus membros. Portanto, a cultura deve ser administrada e sua mudanga sempre 

planejada de acordo com as estrategias e objetivos da organizagao. Nos trabalhos 

de Freitas (1991: 11 0) os dados apresentados apontam uma forte evidencia de que 

os aspectos culturais e comportamentais estao intimamente ligados tanto ao 

desempenho a curto prazo como a sobrevivencia a Iongo prazo. 
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Considerando que a mudanga nas organizagoes determina novas pn3ticas e 

valores, inevitavelmente ela tern impactos sabre a cultura organizacional. Assim, 

pode dizer que toda mudanga organizacional tambem e uma mudanga cultural. 

Portanto, em qualquer processo de mudanga, deve-se prever o impacto nos valores 

da organizagao e identificar claramente quais os comportamentos desejados no 

novo cenario e como desenvolve-los, pois sem a mudanga cultural os outros 

processos de mudanga nao terao sustentagao ou sucesso. 0 que, 

consequentemente, ira gerar impacto direto nos resultados dos neg6cios. 
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3 CUL TURA E COMUNICACAO 

3.1 Rela~ao entre Comunica~ao e cultura 

0 conceito de cultura organizacional no infcio da decada de oitenta passou a 

ser analisado como alavanca para o sucesso ou fracasso corporative, tambem se 

passou a reforgar a importancia de se gerenciar a cultura, principalmente em 

momentos de mudanga. As liderangas devem ter a capacidade de reforgar valores, 

bern como disseminar a missao, visao, polftica e diretrizes da empresa para garantir 

o envolvimento e coerencia de todos os membros da organizagao. Segundo Alves 

apud Mota & Caldas (1997), o sucesso de muitas organizagoes esta ligado ao fato 

delas terem uma clara visao de futuro, coerente com os valores desejados, 

envolvente, desafiadora e amplamente conhecida, entendida e compartilhada por 

todos os seus servidores. 

Em todo o processo organizacional, sao as pessoas que pensam, criam, 

inovam e diagnosticam solugoes para melhorar o desempenho da empresa e atingir 

maiores resultados tanto ao neg6cio como a si pr6prias. Os comportamentos 

desejados pelas organizagoes sao adquiridos pelas experiencias e pressupostos 

compartilhados, que formam a cultura. Citando Kunsch (2003:30), reflete bern esta 

premissa: 

" ... as organizac;oes sao formadas par pessoas que carregam dentro de si 
o seu universo cognitivo e, portanto, tem uma maneira propria de ver as 
coisas. Nao hc3 pais, garantia de que aquila que elas pensam que estao 
participando, par meio de sua comunicac;ao, esta sendo assimilado par 
seu publico interno. Oaf a importancia de se considerar a cultura 
organizacional neste contexto." 

A partir da conceituagao de Kunsch, podemos afirmar que as organizagoes 

devem sempre considerar a cultura em seus processes de comunicagao. Porem a 

comunicagao a comunicagao deve ser visto como secundario a cultura ou deve ser 

tratada como elemento da cultura? 

Na visao de Freitas ( 1991 :34) as organizagoes sao vistas como: 

"fen6meno de comunicac;ao, sem a qual nao existiriam" onde o processo 
de comunicac;ao ajuda a criar uma cultura organizacional. 

Para Reis (2004:40) a comunicagao e: 
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"um rico processo social, que alem de fomentar e expressar 
relacionamentos os articula, os reproduz e os viabiliza, via interlocuc;ao, 
a produc;ao compartilhada de sentidos". 

Assim, prop6e que a comunicac;ao e urn elemento que constitui a propria 

organizac;ao. 

Entao, se a comunicac;ao e cultura, conforme foi exposto, e tambem e 

entendida como urn fenomeno da comunicac;ao, sendo a comunicac;ao coadjuvante 

na criagao da cultura, pode-se afirmar que comunicac;ao e cultura sao elemento 

indissociaveis e constituintes da organizac;ao. 

Para Marchiori (2005) a cultura se transforma atraves dos grupos e da 

personalidade da organizac;ao: 

"Os grupos se relacionam, desenvolvendo formas de agir e ser que vao 
sendo incorporadas por esse grupo. A partir do momenta que o grupo 
passa agir automaticamente, a cultura esta enraizada e incorporada". 

As culturas sao criadas, sustentadas, transmitidas e mudadas atraves da 

interagao social entre as pessoas, ou seja, atraves da comunicac;ao. 

Para Freitas (1991:34): 

"0 processo de comunicac;ao inerente as organizac;oes cria uma cultura, 
revelando sua interatividades comunicativas" 

Quando afirma que a comunicac;ao e o meio que estrutura a organizac;ao, a 

autora se refere ao fato de que, por meio da comunicac;ao, os indivfduos 

desenvolvem relag6es e interagem entre si, sendo ela a base da existencia de 

cooperac;ao e integrac;ao entre as pessoas, sedimentando a cultura existente. 

Pelo fato da comunicac;ao e cultura estarem interligadas, uma influencia a 

outra revelando a cultura existente. 

Citando Ferrari (2000:56): 

"a dimensao que a cultura organizacional possui, na definic;ao dos 
valores e comportamentos dos individuos que forma a organizac;ao, e 
influenciada pelo processo de comunicac;ao e vice-versa". 

Neste sentido, quando se fala em mudanc;a cultural na organizac;ao, torna-se 

ainda mais imprescindfvel a avaliac;ao do papel da comunicac;ao neste contexte. 
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3.2 Comunicac;ao e mudanc;a Cultural 

Quando as pessoas dispoem das mesmas informagoes e compreendem que 

sao parte integrantes da vida organizacional, que possuem valores comuns e 

compartilham dos mesmos interesses, os resultados sao potencializados. lsso 

porque as pessoas se sentem mais motivadas e envolvidas com a empresa, tornam

se mais produtivas e comprometidas tambem com os valores e objetivos 

organizacionais. 

Apesar disso, a comunicagao, e usado como instrumento de suporte, nao s6 

em processos de mudanga cultural, bern como em outras frentes de carc~ter 

estrategico na organizagao, quando deveria ser vista como urn importante processo 

estrategico. 

As organizagoes devem ser vistas como organismos vivos, considerando e 

avaliando as causas e sintomas gerados com suas agoes. A cada dia o ser humano 

passa a ser visto como urn fator de diferenciagao latente para o processo das 

organizagoes, ja que muitos produtos e servigos estao se tornando commodities. 

Diante desse cenario, a comunicagao organizacional nao pode se posicionar como 

urn processo mecanicista, desconsiderando a diversidade de publicos e escalas de 

necessidades e motivagoes. A comunicagao deve ser urn processo estrategico e 

continuo na organizagao, traduzindo em todas as suas agoes sua identidade, 

valores e objetivos da organizagao. 

A cultura se manifesta atraves da comunicagao e a cultura e o resultado da 

comunicagao. Segundo Freitas (1991 ), em organizagoes com culturas fortes, as 

pessoas assumem papeis informais criando redes de comunicagao que nao apenas 

transmite informagoes, como tambem interpreta o significado dessas informagoes 

para outros membros, reforgando crengas e valores simb61icos e exercendo alguma 

influencia sobre essas pessoas. 

Reis (2004:44) enfatiza que em diversos estudos sobre mudanga 

organizacional, a discussao sobre comunicagao sempre envolve tres afirmagoes. A 

primeira e a de que "falta comunicagao nos processos de mudanga"; a segunda diz 

que "a comunicagao ajuda a mudanga" e a terceira "processos de mudanga bern 

sucedidos contaram com muita comunicagao". A autora faz mengao de que o 

aumento ou diminuigao em contextos de mudanga cultural nao sao necessariamente 

os elementos que contribuem para seu exito, pois essa visao elimina as 
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possibilidades reais de intersecgao entre comunicagao e cultura, como urn processo 

unico e dependente. Ainda sobre ag6es comunicacionais utilizadas nos processes 

de mudanga, os tradicionais meios (revistas internas, boletins, videos) tern a fungao 

de sistematizar e expressar a informagao, mas limitam os resultados na busca de 

envolvimento e comprometimento dos servidores para efetivagao da mudanga 

cultural. Com relagao aos meios comunicacionais a autora diz que: 

"eles nao encorajam accountability individual. Nao trazem a superffcie 
informac;6es profundas, potencialmente ameac;adoras e embarac;osas 
que podem motivar a aprendizagem e mudanc;a real·. 

Essa visao defende que normalmente os canais de comunicagao utilizados 

formam uma estrutura comunicacional de mao unica, sem a vertente participativa 

que a comunicagao deve ter. 

As barreiras de comunicagao tambem afetam sua efetividade no processo 

de mudanga. Dentre elas, estao as barreiras psicol6gicas associadas aos 

preconceitos e estere6tipos, alem das diferengas de repert6rio, que compreendem a 

rede de referencias, os valores, as crengas, os conhecimentos, adquiridos e 

vivenciados, experiencias emocionais, sociais e profissionais de cada indivfduo. Nas 

organizag6es brasileiras essas barreiras, tambem de origem sociocultural e 

intensificado devido a grande distancia de poder, reflexo da propria cultura nacional, 

o que dificulta o processo de compartilhamento de informag6es. 

Visto que o poder e parte da cultura organizacional ele "oculta e 

instrumentaliza as relag6es de dominagao" (Fleury, 1994 ). Relativamente a 

comunicagao, entendida como parte integrante da cultura organizacional. 

Para contribuir efetivamente com os processes de mudanga nas 

organizag6es e reforgar a cultura presente, a comunicagao deve ter urn can~ter 

dial6gico, isto e, deve promover iniciativas nao apenas descendentes, mas 

ascendentes e transversais para atingir toda organizagao e obter o Input que trara 

diagn6sticos para novas ag6es. Para isso nao basta apenas informar e sim 

comunicar no sentido amplo da palavra, escutando, explicando, trocando, 

esclarecendo e criando mecanismos de compartilhamento de que o caminho 

escolhido pela organizagao representa a melhor alternativa para alinhar sua atuagao 

as exigencias do mercado, garantindo resultados melhores tanto para a empresa 

quanto para o funcionario. 
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3.3 A Comunica~ao Excelente nas Culturas Participativas 

Para que as organizagoes sobressaiam no mercado, mais que oferecer 

produtos e servigos inovadores, e fundamental ter urn conceito e marca que 

transmitam forga, transparencia credibilidade, entre outros fatores que estao 

diretamente ligados a cultura e valores corporativos. lsso porque, por mais 

inovadores que sejam esses produtos e servigos tornam-se rapidamente em 

commodities, sendo facilmente copiados e reproduzidos pela concorrencia, deixando 

de ser fator agregador de valor e diferenciagao. 

lsso faz com que o conceito de uma organizagao e sua marca, ou seja, sua 

reputagao seja o bern mais valioso. Oesta forma a comunicagao torna-se vital para 

garantir os diversos publicos estrategicos de uma empresa, tenham de fato uma 

percepgao mais positiva a seu respeito. 

E fundamental identificar os tipos de publico com os quais a organizagao 

deve se relacionar ou dos quais depende a sua atuagao. Tambem e essencial 

conhecer seus objetivos e perspectivas da relagao, sem ignorar as expectativas que 

esses publicos possam ter a respeito da empresa para que, ao lidar com eles, as 

organizagoes sejam bern sucedidas nos relacionamentos. 0 mapeamento do 

publico, proposto pelas relagoes publicas, alem de tornar possfvel o gerenciamento 

dos relacionamentos e a identificagao das razoes e interesses para as determinadas 

relagoes, permite estabelecer com mais efetividade que mensagens devem ser 

comunicadas, de que forma ou por meio de que canais ou meios. 

Dentre os diversos publicos estrategicos, o funcionario tambem chamado de 

publico interno, pode ser considerado urn dos mais importantes. Por fazer parte da 

organizagao e vivenciar sua cultura, cada funcionario tern o papel de tambem ser o 

"porta voz" dos valores da empresa, seja positiva ou negativamente, de acordo com 

suas experiencias e relacionamentos que mantem com a organizagao e vice-versa. 

0 maior desafio das organizagoes hoje e ter a capacidade de responder 

eficazmente as ameagas e oportunidades impostas pelo ambiente externo, bern 

como ter o seu publico interno estimulado para veneer os desafios institucionais 

propostos. 

Para Grunig (2003:39): 

"As organiza<;6es sao eficazes quando almejam e realizam objetivos que 
sao relevantes para seus interesses e os de seu publico estrategico". 
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Assim, as rela(i>es publicas cooperam para efetividade da organizagao a 

medida que constroem relacionamentos com os publicos que a afetam ou sao 

afetados por suas atividades. lsto significa que a administragao e gerenciamento dos 

relacionamentos com os publicos estrategicos, contribuem para a melhoria do 

desempenho e do resultado financeiro da organizagao. A medida que geram 

oportunidades e minimizam riscos de conflitos e crises. Ou seja, as relagoes 

publicas, ajudam a construir relacionamentos harmonicas e duradouros com os 

publicos dos quais depende a sobrevivemcia da empresa. 

As relagoes publicas podem ser definidas como a administragao de 

relacionamentos entre a organizagao e seus publicos. Nesse sentido a criagao de 

vfnculos com seus publicos torna-se fundamental, pois o que move a comunicagao e 

saber como a "pessoa" sera envolvida neste processo. 

Uma vez que, as relagoes publicas, tern a principal missao de administrar e 

planejar relacionamentos harmonicas e positives com os publicos estrategicos da 

organizagao, isso significa que para o publico interno ela tern extrema relevancia 

para garantir que haja coerencia entre o discurso interno e externo. A busca pelo 

comprometimento nos processes de mudanga exige uma nova forma de administrar 

nao baseada na teoria mecanicista de supervisao e controle. E preciso trabalhar 

fundamentalmente as relagoes internas para que as pessoas envolvam-se com as 

mudangas propostas. 

E importante destacar que para o publico interno, o relacionamento com a 

empresa em que atua passa por uma serie de fatores, vao desde a gestao de 

pessoas, ate beneffcios, polfticas de remuneragao e recompensa. Preocupagao da 

organizagao com a qualidade de vida do funcionario, entre outros elementos que 

ajudam a garantir o equilfbrio nas relagoes de trabalho e contribuem para uma maior 

produtividade e envolvimento dos profissionais. 

Como foi apresentada, a cultura tern urn papel importante na definigao dos 

valores, atitudes e comportamentos dos indivfduos. A cultura organizacional influi 

diretamente nas escolha de modelos e estrategias de relagoes publicas. Assim, e 

necessaria ao profissional de relagoes publicas, conhecer com profundidade os 

publicos da organizagao, o ambiente organizacional, bern como os processes 

estrategicos, sua missao, objetivos, valores, crengas e pressupostos para contribuir 

no processo de tomada de decisao. 
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Para Grunig (2003) existe dois modelos comunicacionais: 

"- Modelo assimetrico de duas maos: utiliza pesquisas para identificar 
mensagens que possam persuadir publicos estrategicos a se 
comportarem da forma que a organizac;ao deseja. 0 dialogo e 
estabelecido, porem sob a 6tica das organizac;oes e a partir de 
pesquisas sobre as atitudes dos publicos. 
- Modele simetrico de duas maos: parte da compreensao e nao da 
persuasao. Proporciona o dialogo e a discussao e esta baseado na 
negociac;ao, na etica e no consenso, para levar a adoc;ao de decisoes 
corretas em que as partes envolvidas alcancem seus objetivos. Este 
modelo proporciona a consolidac;ao dos relacionamentos com os 
publicos, levando as organizac;oes a serem mais eficazes." 

0 modelo simetrico tern o objetivo principal de gerar compreensao mutua 

entre o emissor e seu publico, onde a comunicagao objetiva o equilibria de 

interesses e o entendimento entre os publicos que se relacionam. 0 princfpio de 

simetria significa que os valores e problemas das organizagoes e dos publicos sao 

relevantes. 0 dialogo de duas maos faz com que as relagoes publicas sejam 

inerentemente eticas e faz com que a organizagao seja mais responsavel para com 

a sociedade. 

Neste modelo e enfatizado o dialogo e a discussao, onde os resultados 

apresentaram ganhos positivos para ambas as partes envolvidas. A comunicagao 

simetrica de duas maos e o melhor exemplo de comunicagao excelente, na medida 

em que ela serve como uma ferramenta de negociagao e compromisso, como uma 

maneira de desenvolver solugoes para os conflitos entre organizagoes e seus 

publicos. 

Para Grunig (2000:21 ): 

"A comunicac;ao excelente sao as relac;oes publicas que agregam valor a 
organizac;ao". 

Assim, as organizagoes devem estar em sintonia com seus publicos e 

incorporar seus objetivos com os da empresa. 0 autor cita quatro termos chaves que 

definem as relagoes publicas excelentes: 

a) Estrategia: as relagoes publicas devem fazer parte das 

tomadas de decisao estrategica da organizagao. 

b) Duas maos: as relagoes publicas devem coletar informagoes 

dos publicos bern como disseminar informagoes para elas. 
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c) Simetrica: relac;oes publicas deve sera voz da administrac;ao 

que tenta balancear os interesses das organizac;oes com os 

interesses dos publicos. 

d) Relacionamento: a func;ao maxima das relac;oes publicas 

deve ser construir relacionamento entre a organizac;ao e seus 

publicos. 

Como foi exposto, o tipo de cultura das organizac;oes influencia diretamente 

no modelo de comunicac;ao das organizac;oes com seus publicos. A comunicac;ao 

excelente apresentada anteriormente, revela a presenc;a de dois tipos de culturas, a 

participativa e a autoritaria, no que diz respeito ao processo comunicacional. De 

acordo com Ferrari (2000) as organizac;oes excelentes costumam desenvolver 

estruturas organizacionais descentralizadas que dao autonomia aos servidores e 

maior participac;ao no processo decis6rio, assim como possuem urn sistema de 

comunicac;ao interna participativo e simetrico. 

A contribuic;ao para o cumprimento dos objetivos globais e das 

responsabilidades das organizac;oes e urn objetivo das relac;oes publicas. Como 

partes integrantes do sistema global, as organizac;oes tern obrigac;oes e 

compromissos que ultrapassam os objetivos economicos e com relac;ao aos quais 

tern de se posicionar institucionalmente, assumindo sua missao e dela prestando 

contas a sociedade. 

As relac;oes publicas fazem parte de urn sistema integrado de comunicac;ao, 

do qual fazem parte a comunicac;ao institucional, mercadol6gica, interna e 

administrativa, cabendo as relac;oes publicas administrar estrategicamente a 

comunicac;ao das organizac;oes com seus publicos, atuando nao de forma isolada, 

mas em perfeita sinergia com todas as modalidades comunicacionais. 



39 

lsso significa que a comunica<;ao integrada e simetrica de uma organiza<;ao, 

contribui para dissemina<;ao e fortalecimento da cultura organizacional, a medida 

que todas as a<;oes comunicacionais estao alinhadas aos valores e objetivos 

organizacionais e tern o mesmo discurso. Esse processo contribui para a forma<;ao 

de uma identidade corporativa forte, tanto para o publico externo quanto para o 

publico interno, e sintonizado com as exigencias do mercado e da sociedade. 

3.4 Comunica~ao lnterna como Fator Estrategico 

Ate aqui foram apresentadas teorias que enfatizam como fator determinante 

da cultura organizacional, sendo elemento constituinte e instituinte dela propria, 

tambem foi visto como as rela<;oes publicas possuem relevancia estrategica 

comunicacional a medida que tern de administrar os relacionamentos com os 

diversos publicos estrategicos da organiza<;ao, dentre eles o publico interno. E e 

para abordar este publico tao fundamental para a sobrevivencia da organiza<;ao que 

foi desenvolvido este t6pico. Afinal, a comunica<;ao interna tern urn importante papel 

de reproduzir e fortalecer a cultura da empresa. Tambem e uma estrategia do 

processo de mudan<;a, na medida que proporciona a reorienta<;ao dos membros da 

organiza<;ao quanto aos novos valores, metas e estrategias, enfim, sobre a nova 

maneira de agir e ser. 

Para Kunsch (2003), a comunica<;ao integrada e entendida como a atua<;ao 

sinergica das diversas areas da comunica<;ao (institucional, mercadol6gica, 

administrativa e interna), permite ter urn discurso unico e coerente com as praticas 

da empresa, alem de possibilitar a defini<;ao de a<;oes de forma planejada e 

estrategica. 

"Na medida em que a comunica<;ao interna se desenvolve no conjunto 
de uma comunica<;ao integrada, com polfticas globais estabelecidas, 
estrategias delineadas e programas de a<;ao voltadas prioritariamente 
para o pessoal interne, tendera a ser muito mais eficiente e eficaz". 

Nesse sentido, e importante ressaltar que os servidores de uma organiza<;ao devem 

ter uma aten<;ao especial da administra<;ao e de seus lideres, pois sao porta-vozes 

diretos da imagem que e transmitida aos demais publicos e, por isso, sao tambem 

muito mais crfticos em rela<;ao aquilo que se pretende comunicar. Nao havendo 
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coerencia entre a cultura de uma organizagao e a imagem que ela quer projetar no 

mercado, cria-se uma dissonancia, que tera como resultado uma ruptura na imagem. 

Segundo Kunsch (2003:121): 

"0 publico interno necessita de uma comunicagao mais consistente e 
continua, deixando-se de lado aquela linguagem costumeira, subjetiva e 
rotulada dos manuais". 

A qualidade da comunicagao interna passa pela sua proximidade com as 

estrategias da organizagao e, portanto, pela relevancia que tern junto a alta 

administragao, passa tambem pela autenticidade, tendo a verdade como princfpio 

norteador, pela rapidez, competencia e respeito as diferengas individuais, pela 

simetria da comunicagao e pela implementagao de uma cultura participativa. Assim, 

de nada adiantaram programas excepcionais de comunicagao se os empregados 

nao forem respeitados nos seus direitos de cidadaos e nem considerados como 

publico principal, no conjunto total. 

A rede informal esta diretamente ligada a cultura organizacional, pois e urn 

dos elementos constitutivos dela, e seu estudo passa pela identificagao de sua 

natureza e extensao, localizando pontos de tensao, lfderes informais, grupos de 

influencia, areas de atrito, velocidade e agilidade da informagao. Esses fatores da 

rede formam urn rico material para o planejamento e a administragao das 

comunicag6es internas, especialmente em processes de mudanga cultural. 

Quando a comunicagao e vertical, instrumental e mecanicista, corre serio 

risco de perder seu significado, pois a comunicagao interna deve ter urn carater 

participative e simetrico de duas maos, reduzindo rumores e ansiedades, 

contribuindo para urn melhor desempenho organizacional, a medida que coloca os 

servidores como agentes ativos da mudanga. 

Para Marchiori (2004:67): 

"Uma mudanga s6 e efetiva quando esta incorporada, entendida, 
presente e aceita pelos servidores, e isto exige comunicagao em sua 
forma mais complexa e completa". 

Cabral (2004:67) corrobora neste sentido, destacando a importancia da 

gestao da comunicagao interna, especialmente em processo de mudanga: 

"Portanto, prover informag6es e clarificar, dar as pessoas suporte para a 
expansao de seus sentimentos, envolver as pessoas no planejamento e 
implementagao da mudanga, habilitar gestores e empregados como 
comunicadores e prover feedback, retroalimentando o processo de 
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comunicagao organizacional interna, sao agoes que devem fazer parte 
do cotidiano das preocupagoes de profissionais de comunicagao e 
lfderes empresariais interessados em melhorar sua performance". 

Revela-se a necessidade de estabelecer relacionamentos transparentes, 

produtivos e eficazes com os servidores. Nao e suficiente dizer que o publico interno 

e estrategico e relevante para a organizagao, se no dia-a-dia as praticas 

comunicacionais demonstram justamente o contrario tratando o servidor de forma 

mecanica e padronizada. Assim, a comunicagao interna deve passar por urn 

estreitamento das relagoes entre diregao e servidor, pela diminuigao da ideia 

antagonica entre individuos e grupos, buscando maior sinergia. 
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4 A HISTORIA DA POLiCIA NO BRASIL 

No Brasil, especificamente, a instituigao policial teve a seguinte evolugao 

hist6rica, cujo conhecimento reveste-se de muita importancia para a compreensao 

da ideologia dominante nas organizag6es prestadoras do servigo de preservagao da 

ordem publica. 

4.1.1 Periodo imperial 

No perfodo Imperial, segundo Borges Filho (1994), as forgas policiais eram 

incipientes organismos policiais entao existentes, surgidos concomitantemente com 

OS primeiros nucleos de colonizagao do Brasil quinhentista e perceptivelmente 

aprimorados com a chegada da Divisao Militar da Guarda Real de Polfcia (D. Joao 

VI, 1808), que mostravam-se frageis e insuficientemente capacitados para responder 

a complexidade do moment~. A turbuh3ncia atingia as forgas policiais, que nao se 

mostravam profissionalizadas, imparciais, articuladas e disciplinadas o suficiente 

para serem dignas da confianga do Ministro da Justiga nomeado pela Regencia, o 

padre e deputado Diogo Antonio Feij6. 

Em ato de 1 0 de outubro de 1831, Feij6 conclamou os governos provincia is 

a extinguir todos os corpos policiais entao existentes, criando, para substituf-los, urn 

unico corpo de guardas municipais voluntaries, por provincia. 

Por motivos diversos, mas igualmente com uma visao bastante avangada, Feij6 

determinou que a nova polfcia brasileira deveria ser hierarquizada e disciplinada, 

composta exclusivamente por voluntaries, que se dedicassem permanentemente, 

em tempo integral e com todas as suas energias, aos misteres policiais. 

Deveriam esses policiais, ainda, ser remunerados exclusivamente pelos 

cofres publicos e subordinados direta e unicamente ao Chefe do Executivo 

provincial, como fito de "manter a tranquilidade publicae auxiliar a Justiga", segundo 

Souza ( 1986). 

Atravessando todo o perfodo do segundo reinado (1845-1889), essas forgas 

foram se estruturando de tal forma que participaram, ativamente, de muitas revoltas 

armadas intensas, embrenhando-se com o Exercito e a Armada, num ciclo que seria 

encerrado com a campanha contra o Paraguai (1864-1870). 
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4.1.2 Republica 

Veio a Republica, e a milfcia, ap6s urn breve perfodo de transi<{ao durante o 

qual e reorganizada e recebe novas denomina<{6es, consolida-se como For<{a 

Publica do Estado, For9a Estadual ou For<{a Militar do Estado, sendo recepcionada 

pelo regime, que ajudaria a consolidar. Os governantes, nela reconhecendo a 

competencia, a lealdade, a isen<{ao e a confiabilidade de que necessitava o Brasil 

republicano, investem em sua expansao organizacional, enquanto outras 

corpora<{6es - caso da velha Guarda Nacional do Imperio - vao paulatinamente 

sendo postas no ostracismo ate que a legisla<{ao coloque uma pa de cal sobre as 

mesmas. 

Em 24 de fevereiro de 1891, os representantes do povo brasileiro, reunidos 

em Congresso Constituinte, estabelecem, decretam e promulgam a Constitui<{ao da 

Republica dos Estados Unidos do Brasil. Nela, a interven<{ao do Governo Federal, 

em neg6cios peculiares dos Estados, quanto ao restabelecimento da ordem e 

tranquilidade publica, estava condicionada a requisi<{ao dos respectivos governos ou 

por solicita<{ao de seus legftimos representantes. 

0 liberalismo classico da Constitui<{ao de 1891 permitiu o crescente aumento 

do poder dos Governadores de Estados, causando, no governo da Uniao, 

reocupa<{ao em face da militariza<{ao das for<{as estaduais, que poderiam 

representar, como de fato veio a representar, urn poder militar paralelo, amea<{ando 

os interesses da Uniao. 

Preocupado com tal situa<{ao, o governo central tratou de promulgar a Lei n° 

3216, de 3 de janeiro de 1917, que, fixando a organiza<{ao das for<{as terrestres, deu 

o passo mais significative para a vincula<{ao das Corpora<{6es Policiais-militares 

estaduais ao Exercito Brasileiro, mantendo as Polfcias Militares dos estados, sob o 

controle federal. 
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4.1.3 Era Vargas 

Sob o governo do Presidente Vargas vive o pals nova centralizagao de 

poder, com o consequente esvaziamento da autonomia estadual. Como instrumento 

efetivo dessa estrategia, o Governo Provis6rio realiza o desmantelamento cuidadoso 

do aparato belico das Polfcias Militares, privando-as de artilharia, aviagao, engenhos 

motomecanizados e armas automaticas, intervindo em suas escolas de formagao, 

visando redirecionar a estrutura tecnico-cultural das corporag6es de polfcia. 

A atuagao da forga publica do Estado de Sao Paulo, no epis6dio da revolta 

constitucionalista dos anos 1930 e 1932, foi decisiva na intervengao federal e 

consequente desmobilizagao dos "exercitos estaduais", existentes a epoca. 

Ap6s esta intervengao federal, o proprio Governo Vargas assumiu a iniciativa 

de dirigir a revitalizagao das polfcias militares, agora nao mais voltadas para os 

misteres da arte belica, mas para o exerdcio de miss6es de seguranga publica. 

A efetiva criagao do servigo de radiopatrulha, como e conhecido hoje, e 

datada de 1935. Seu infcio, com a finalidade de realizar o policiamento das vias 

publica, ocorreu primeiro no Estado de Sao Paulo. Engajaram-se nesse servigo a 

entao Forga Publica e a Guarda Civil, que mais tarde uniram-se para formar a Polfcia 

Militar do Estado de Sao Paulo. Assim como as demais doutrinas de conduta das 

organizag6es policiais do Brasil, esta tambem se disseminou rapidamente para os 

demais Estados. 

Se muitos questionavam os destinos das forgas estaduais, o governo Vargas 

compreendia o peso institucional e o valor profissional das milfcias. Sabia do peso 

da Forga Publica paulista. E sabia que, se nao promovesse sua 81 recuperagao, 

todo o quadro da seguranga publica brasileira sentiria tais reflexos. 

Ainda como parte desse prop6sito, de revitalizagao das pollcias militares, e 

editada a Lei Federal n° 192 de 17 de janeiro de 1936, que reorganiza as pollcias 

militares e lhes atribui, precipuamente, responsabilidades policiais. 

Nao obstante a destinagao a atividade policial, que agradou, segundo 

Oliveira ( 1998), aos policiais-militares, a Lei Federal n° 192 de 17 de janeiro de 1936, 

regulamentando a Constituigao Federal, estabeleceu o controle do efetivo, a 

organizagao, a instrugao e ensino, o emprego e definigao de finalidades, que ficaria 

a cargo do Exercito brasileiro. 
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Em 10 de novembro de 1937, o Presidente Getulio Vargas dissolve o 

Congresso, revoga a Constituigao de 1934 e decreta a Carta Constitucional de 37, 

com a qual governaria ate a sua queda do governo, em 29 de outubro de 1945. Tal 

Constituigao regularizou a referenda as Forgas Policiais Estaduais, ditando 

exclusivamente a competencia privativa da Uniao para deter o poder de legislar 

sobre o ordenamento e a utilizagao das milfcias como reserva do Exercito. 

4.1.4 As Policias Militares nos governos militares 

lnstalado o regime militar, toda a administragao publica e mobilizada a 

servigo da revolugao, principalmente os aparelhos de repressao do Estado, dentre 

os quais as Polfcias Militares estaduais. 

Mais uma vez, o Brasil retoma o modelo centralizador, que esvaziou a 

autonomia dos Estados e promoveu clara intervengao federal nos rumos da 

seguranga publica. Pela edigao de legislagao alusiva ao tema a reorganizagao do 

ensino das Corporag6es, ampliagao do controle sobre as Polfcias Militares par 

intermedio da lnspetoria Geral das Polfcias Militares (IGPM) e pela designagao de 

sucessivos Comandante-Gerais oriundos das fileiras do Exercito. 

No ambiente revolucionario que marcou a vida nacional naquela decada, 

coube as Forgas Estaduais, a par de prosseguirem defendendo, socorrendo e 

auxiliando a populagao pelo exerdcio do policiamento ostensive. Enfrentar a agao 

de grupos adestrados em modernas tecnicas de guerrilha, inspirados por forte 

motivagao ideol6gica e convicta de que, pela promogao da luta armada, reverteriam 

os rumos da polftica nacional, com os quais nao se conformavam. 

No intuito de captarem recursos materiais e financeiros para o sustento da 

luta, alem de realizarem a propaganda da causa que escolheram, esses grupos 

armados desencadearam dezenas de ag6es terroristas, roubos a quarteis e a 

bancos, sequestros, explos6es de bombas, metralhamento de sentinelas e 

execug6es sumarias. 

Nos grandes centros urbanos do pals, como Sao Paulo e Rio de Janeiro, 

muitos policiais tombaram, metralhados, outros queimados vivos, algemados a sua 

viatura, incendiada juntamente com sua guarnigao, enquanto 84 outros se tornaram 
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deficientes fisicos, pela agao da guerrilha, que contava, inclusive, com simpatizantes 

e colaboradores infiltrados nas fileiras da pollcia. 

Em 1970 e criada em Sao Paulo, visando a repressao desses grupos 

armadas, urn batalhao de pollcia especializada, denominado de Rondas Ostensivas 

"Tobias de Aguiar'' (ROTA), que seria o marco inicial da repressao ideol6gica no 

Brasil. 

Essa nova doutrina dos aparelhos de preservagao da ordem publica produz, 

na atividade policial, urn aspecto inteiramente novo e preocupante. Em nome da 

resposta a agao dos grupos extremistas, passou-se a admitir o desenvolvimento de 

uma leitura simplista e generica do fenomeno da violencia e da criminalidade, 

igualando-se, indevidamente, a repressao ao terrorismo e a repressao a criminosos 

comuns, pelo que se justificava o enfrentamento do crime pelo usa da forga2
. 

Durante o perfodo dos Atos lnstitucionais, os Policiais-militares continuavam 

regidos pela lei 192/36, porem como forgas para-militares, aquarteladas, institufdas 

sabre o exercfcio da vigilancia e garantia da ordem publica. 

A Constituigao de 67 tratava os Policiais-militares sob observagoes 

semelhantes as Constituigoes de 34, 37 e 46, porem com a inclusao dos Corpos de 

Bombeiros, conforme mostra o artigo 13, paragrafo 4°. A revogagao da Lei 192/36 e 

a entrada em vigor do Dec. Lei 317, de 13 de margo de 1967, regulamentava as 

atuagoes das Pollcias Militares na manutengao da ordem publica e seguranga 

interna nos Estados, Territ6rios e no Distrito Federal. Este seria substitufdo pelo Dec. 

Lei 667, de 02 de julho de 1969. 

4.1.5 A Policia Militar na Democratizac;ao do Brasil 

A sociedade brasileira, manifestando-se em vigorosas agoes democraticas, 

exigiu uma forga policial mais proxima ao cidadao, uma pollcia verdadeiramente 

comunitaria, uma forga policial que, no dizer do Coronel PM Theseo Darcy Bueno de 

Toledo, ex-Comandante Geral da Pollcia Militar do Estado de Sao Paulo, 

2 BARCELLOS, Caco. Rota 66.25. ed. Sao Paulo: Globo, 1994. 
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referenciado por Oliveira ( 1998), a poll cia "redireciona seu foco de ateng6es: ontem, 

voltada a seguranga do Estado, hoje, voltada a seguranga do cidadao". 

As Polfcias Militares do Brasil, ante os atuais desejos/necessidades da 

nagao brasileira, buscam adequar os seus processes produtivos para a garantia da 

liberdade das pessoas. Faz isso sofrendo fortes resistemcias de pessoas e 

instituig6es que, seja por desconhecer este movimento de evolugao das polfcias, 

seja por revanchismo decorrente da conduta dos aparelhos de repressao do Estado 

num passado recente da hist6ria, querem acabar com o atual modelo de polfcia. 

Muitas vezes ja foram feitas propostas de extingao das Polfcias Militares por 

entenderem que o servigo de polfcia e de natureza civil e, por isso, nao deveria ser 

feito por uma organizagao militarizada. Entretanto, o acentuado espfrito de sacriffcio 

e de devogao a causa publica, acrescido da disponibilidade total e firme 

determinagao no cumprimento da missao desses organismos policiais, atraem os 

"governantes que percebem rapidamente que podem tirar grandes vantagens, como 

recurso suplementar, entre polfcia e forgas armadas, para gerir as crises"3
. 

Os policiais-militares, seja por corporativismo ou nao, defendem a 

manutengao do "status quo". 0 entendimento que se tern e de que, nao obstante a 

origem militar acima referenciada, as Polfcias Militares do Brasil, de militar s6 tern o 

nome e a aparencia. Sua missao constitucional e de natureza civil e seus 

integrantes, cada vez mais, pautam suas condutas pela busca do atendimento da 

necessidade de seguranga das pessoas, sem distinguir amigos de inimigos, como 

fazem os militares, para a garantia da liberdade de todos, como prega a "boa" 

democracia. 

3 ALVES, Armando Carlos. Forc;:as de seguranc;:a e corpos militares de polfcia. Unidade. Porto 
Alegre, v. 14, n.28: 5-12, ouUdez. 1996. 



48 

4.2 Policia Militar o desafio de uma Nova Cultura 

A Pollcia Militar do Parana (PMPR) e uma organizagao sesquicentenaria, 

com tradigao combativa, criada com o intuito de com bater a criminalidade e manter a 

ordem publica, composta por aproximados vinte mil homens e mulheres, dentre eles 

bombeiros militares e policiais-militares, sendo que desse efetivo aproximadamente 

quinze mil sao realmente policiais-militares, capacitados para desempenhar a 

atividade policial-militar. 

0 Estado conta com uma area territorial de 199.709 Km2 (cento e noventa e 

nove mil setecentos e nove quilometros quadrados)4
, com 9.558.126 (nove milh6es, 

quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e seis) habitantes5
, possui varias 

modalidades de atuagao, ou seja, e uma pollcia diversificada que busca dentro de 

suas limitag6es atender aos anseios da populagao do Parana. 

Embora o campo de atuagao da Seguranga publica seja responsabilidade do 

Estado e nao enseje uma competigao expressa, sempre se buscou apresentar 

resultados satisfat6rios no combate a criminalidade. Assim, com o passar dos anos 

foram desenvolvidas varias modalidades de policiamento, dentre elas podem ser 

citadas as mais tradicionais: 

a) Radio Patrulha Auto (RPA) - as radio patrulhas, primeira 

malha de seguranga, sao a modalidade mais conhecida de 

policiamento, pois tern urn contato mais constante com a populagao 

dando o primeiro atendimento as ocorrencias que envolvem delitos 

de todos os generos desde parturientes ate homicfdios, dentre 

outros nao serao mencionados devido 0 foco do presente trabalho; 

b) Ronda Ostensive Tatico M6vel (ROTAM) - as ROTAMs, 

segunda malha de seguranga, atuam como urn reforge do 

policiamento que ajudam a combater a criminalidade, eventos onde 

as ocorrencias requeiram maior poder de reagao por parte da 

PMPR, como por exemplo patrulhamento a localidades hostis, 

sequestros relampagos dentre outros eventos; 

4 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A 1 
5 Fonte: http://mundofred.home.sapo.pUpaises/pUbrasil_parana.htm 
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c) Ronda Ostensiva de Natureza Especial (RONE)- terceiras 

no reforc;o da malha de seguranc;a, possuem urn poder ainda maior 

de reac;ao devido serem uma frac;ao da modalidade especializada de 

policiamento conhecida como Choque, tern urn poder de reac;ao 

devido serem especializadas e possufrem maior poderio belico, 

treinamento e outros equipamentos estranhos as modalidades de 

policiamento ordinaria. 

Alem destas tn3s modalidades mais conhecidas pela populac;ao a Polfcia 

Militar do Parana possui ainda Batalh6es especializados que reforc;am a seguranc;a 

e mantem a ordem publica dentre eles os mais conhecidos sao: 

a) Batalhao de Polfcia de Transite (BPTran) - famosos por 

seus quepes brancos, atua na capital paranaense, Curitiba, 

controlando o transite, realizando blitz de transite e confeccionando 

boletins de acidente de transite; 

b) Batalhao de Poll cia Rodoviaria (BPRv) - famosos por seus 

quepes vermelhos, atua nas rodovias de todo o Estado do Parana, 

fiscalizando o transite cargas e realizando boletins de acidente de 

transite nas rodovias estaduais e rodovias que estejam conveniadas; 

c) Batalhao de Polfcia Ambiental Forc;a Verde (BPAmb FV) -

modalidade de policiamento que a cada dia tern se destacado, 

devido a area de atuac;ao que abrange o meio ambiente em toda sua 

fauna e flora, chamam a atenc;ao da populac;ao com seus uniformes 

verdes. 

d) Batalhao de Polfcia de Guarda (BPGd) - modalidade de 

policiamento responsavel pela escolta de presos, e de grande valia 

embora nao tenha grande divulgac;ao. 0 BPGd tambem e 

responsavel pela seguranc;a de presidios e juizados. 

e) Regimento de Polfcia Montada (RPMon) ou Cavalaria- eo 

batalhao responsavel pelo policiamento hipom6vel, ou seja, 

modalidade de policiamento a cavalo. 

Vale ressaltar que em todas as modalidades de policiamento citadas e nas 

principais malhas de seguranc;a a PMPR sempre trabalhou de forma reativa, ou seja, 

depois de ocorrido o delito a polfcia militar dirigia-se ate o local do evento para dar 

uma soluc;ao paliativa, restaurar a seguranc;a. 
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Assim, depois de ocorrido urn evento delituoso e que tomar-se-ia providencia 

de sanar o que nao deveria ter ocorrido por culpa da sociedade que tern em sua 

essencia a desigualdade social, do governo que nao possui recursos suficientes 

para atender a demanda e ate mesmo da vftima que facilitou o evento delituoso ao 

deixar de tomar cuidados essenciais e na maioria das vezes basicos, como por 

exemplo nao dirigir o carro com a janela aberta e rel6gio de alto valor ao alcance de 

pessoas com intengoes criminosas. 

Embora a PMPR sempre buscasse adequar-se as necessidades da 

populagao, que sempre clamou por mais seguranga, vencendo barreiras como a 

escassez do elemento humano, que e de suma importancia a realizagao da 

atividade de seguranga. Em numeros atuais a PMPR possui aproximadamente 01 

(urn) policial-militar para aproximados 637 (seiscentos e trinta e sete) pessoas. Tal 

numero poderia ser considerado real se cada policial-militar fosse capaz de trabalhar 

vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias 

por ano. 

Outras variaveis devem ser levadas em consideragao, como por exemplo, a 

distribuigao da populagao que nao e feita de forma equilibrada e determinadas areas 

possuem maior densidade demografica. 0 policial tern uma carga horaria a ser 

respeitada que e de oito horas diarias, com isto, o numero de policiais-militares 

disponfveis por turno e dividido por tres, desta forma, caso 0 policial-militar 

conseguisse trabalhar os sete dias por semana, terfamos urn policial-militar para 

aproximados 1911 (hum mil novecentos e onze) pessoas. 

Ainda deve-se levar em conta que os policiais-militares tern direito as ferias e 

por forga de regulamento 10% ( dez por cento) de .todo efetivo e liberado 

mensalmente para gozo de ferias regulamentares. Desta forma se cada policial

militar trabalhasse 08 (oito) horas por dia e sete dias por semana, ter-se-ia urn 

policial para aproximados 2124 (dois mil cento e vinte e quatro) pessoas. 

No ensaio a cima nao foi considerada a carga horaria maxima semanal, nem 

mesmo problemas com dispensas devido a problemas de saude e outros direitos 

constitucionais que todo trabalhador tern, nem mesmo problemas como falta de 

recursos para manter funcionando todos os equipamentos e viaturas. Deixou-se 

ainda de fora 0 pessoal aplicado a atividade administrativa, essencial a 

sobrevivencia de qualquer organizagao, ainda mais a policia militar que 



51 

cotidianamente carece apurar irregularidades e transgressoes praticadas par seus 

integrantes. 

Dependendo da modalidade de policiamento o servigo e desenvolvido par 

equipes compostas par no minima dais policiais-militares, com isto teriamos urn 

numero de pessoas mais do que duplicados os 2124 (dais mil cento e vinte e 

quatro), atingindo no minima 4200 (quatro mil e duzentos) habitantes par policial

militar. 

Destarte, par mais que se busque dar novas solugoes, a atividade reativa, 

estara sempre em desvantagem com relagao a area territorial e ao numero de 

habitantes par policiais-militares. 

4.3 Uma Organizac;ao com 153 anos 

A Policia Militar do Parana foi criada em 10 de Agosto de 1854, como 

Companhia da Forga Policial, pelo presidente da nova Provincia, Zacarias de Goes e 

Vasconcelos que nomeou o Capitao de 1 a Linha do Exercito Imperial, Joaquim Jose 

Moreira Mendonga, para organizar a Corporagao, com pasta par 67 homens. 

A hist6ria da PM paranaense mostra uma honrosa participagao em epis6dios 

que marcaram a vida nacional, combatendo na Guerra do Paraguai em 1865, 

Revolugao Federalista em 1893 e na Guerra do Contestado em 1913, entre outras. 

A Policia Militar do Parana cresceu junto com o Parana, adaptou-se aos 

nossos dias, evoluindo com a sociedade. Hoje, esta voltada aos anseios da 

comunidade, integrando-se a ela atraves do Policiamento Comunitario, garantindo a 

paz e a protegao de vidas e bens a toda comunidade paranaense, sempre presente 

nos 399 municipios do nosso Estado, atuando ostensiva e preventivamente, nas 

cidades, nas matas e estradas. 

Sua primeira denominagao foi Companhia da Forga Policial da Provincia do 

Parana e para comanda-la foi escolhida a pessoa do capitao da primeira linha -

Joaquim Jose de Moreira Mendonga, oficial do Exercito. 

Em sua genese hist6ria se manifestaram duas fases tipicas, que se 

traduzem pelo cumprimento de missoes nos diversos periodos de nossa formagao: 

Repressiva e Preventiva. 
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Com a missao de proteger os viajantes contra a agressao de indfgenas e 

malfeitores, vemo-la caracterizando sua agao de modo repressivo, lutando contra 

caudilhos, revolucionarios, e o estrangeiro que intentava invadir o pafs, dever que 

cumpriu com denoda e audacia, sendo muitas vezes, necessaria o sacriffcio de 

vidas para a imposigao do imperio da lei e da ordem. 

Em 1865, com apenas 11 anos de existencia, encontramo-la integrado com 

seus homens, o corpo de voluntarios da patria na guerra do Paraguai. 

Em 1893, divisamo-la na Revolugao Federalista, lutando com bravura 

durante o Cerco da Lapa, em cuja resistencia her6ica perdeu grande parte de seu 

efetivo e urn valoroso comandante, o coronel Candido Dulcidio Pereira. 

Em 1912, vemo-la pelejando na Campanha do Contestado, agora, nos 

Campos do Irani, juntamente com uma legiao de bravos policiais-militares, onde 

outro seu comandante, tambem, perecia, o coronel Joao Gualberto Gomes de Sa 

Filho. 

Outras Revolugoes se sucederam e inumeros foram os combates: 1924, 

1930, 1932; a lntentona Comunista de 1935, a Revolugao Democratica de 1964. Os 

conflitos internos como o Impasto do Vintem, a Conflagragao do Sudoeste 

Paranaense, a Rebeliao de Porecatu, etc. Em todas elas, nossos soldados cobriram

se de gl6rias, mostrando a fibra de eram possuidores. 

Serenado a fase de lutas fratricidas que enlutaram o solo patrio, p6de, 

melhor, a Polfcia Militar, dedicar-se a sua missao constitucional de mantenedora da 

ordem publica no Estado, auxiliando o incremento do progresso em nossa terra, 

levando a seguranga e a tranquilidade as regioes mais primitivas. Participou 

ativamente na consolidagao polftica do Parana, tornando-se toda sua plenitude 

guardia da lei e da ordem e garantia efetiva dos poderes constitufdos. 
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4.3.1 Revoluc;ao Federalista 

No dia 23 de outubro de 1893, quando a Corporagao denominava-se 

Regimento de Seguranga do Parana, foi colocado a disposigao do governo federal, 

passando a fazer parte da coluna expedicionaria do General Argolo, mais tarde sob 

o comando do Coronel Ernesto Gomes Carneiro que, seguiu com destino as 

fronteiras de Santa Catarina, a fim de canter a marcha invasora dos federalistas 

comandados pelo general Gumercindo Saraiva. 

4.3.2 0 Cerco da Lapa 

A Lapa foi invadida por quase tres mil federalistas. Do alto da torre da Matriz, 

o coronel Dulcidio observava o movimento das tropas. Armada com a sua 

"manulicher'', cagava os ajudantes de ordens e outros cavaleiros que se adiantavam 

urn pouco da sua posigao. Entretanto, foi atingido por uma "bala" que, atravessando 

o seu porta-revolver e o talim, foi alojar-se na bexiga, achatando-se contra o ossa 

ilia co. 

Foi atendido pelo Dr. Joao Candido, sendo conduzido a residencia do 

coronel Lacerda (hoje, Casa Lacerda- Lapa). 

Antes de dar o ultimo suspiro, dizia aos queo cercavam: "e s6 tirar essa dor 

de minhas costas, que eu nao bato o rosquete". 

As dez horas do dia 08 de fevereiro de 1894, faleceu o valoroso comandante 

do Regimento de Seguranga do Parana (atual PMPR). 

4.3.3 0 "Combate do Irani" 

Pela manha do dia 22 de outubro, no Iugar chamado "IRANI", deu-se o 

sangrento encontro da pequena forga do Regimento de Seguranga contra os 

fanaticos em numero superior a quatrocentos. 0 combate foi renhido. Os jagungos 

armadas com varios tipos de armas primitivas e fac6es saiam de todos os Iadas. 

0 Coronel Joao Gualberto, "com OS punhos cortados por varios golpes de 

facao, viu-se rodeado por urn grupo de uma duzia que discutiam se o matavam ou 
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nao. Surgiu entao o assassino Jose Fabrfcio das Neves que tomou a iniciativa, 

dando-lhe o golpe de misericordia, produzindo profundo ferimento frontal, 

provocando urn movimento, instintivo, do moribundo levantar os dois bragos para 

defender a cabega encarnecida e descoberta. Seu corpo ficou irreconhecfvel". 

0 coronel Joao Gualberto morreu bravamente, no Combate do Irani, no dia 

22 de outubro de 1912, sem recuar, sem acovardar-se urn so instante. 

4.3.4 Paranagua 

A Revolta Armada (RJ) liderada pelo Almirante Custodio de Melo, se une a 

Revolugao Federalista. 

No dia 14 de janeiro, o vapor Esperanga, Urano e Republica, forgam a 

passagem, mandando em seguida forga de desembarque que prende sem maiores 

dificuldades a guarnigao da Fortaleza da Barra. 

Forgada a barra e feito caminho livre, no dia 14 o vapor Iris entra e com forga 

de desembarque, ataca Paranagua. A defesa, depois de muito tiroteio, a fome e a 

sede, feridos, ja havia abatido o seu animo, e a munigao nao daria para suportar a 

posigao por uma hora mais. Com a garantia de que seriam considerados e tratados 

como hospedes, os Oficiais e Soldados, Paranagua, rendeu-se, sendo acatada e 

respeitada pelos vencedores. 

4.3.5 Tijucas 

No dia 12 de janeiro, pela manha, Tijucas e atacada pelos Revolucionarios 

comandados pelo General Gumercindo Saraiva. 

A reagao foi imediata, dizimando as linhas federalistas com ferimentos e 

mortes, fazendo-os recuar. 

Tijucas era defendida apenas por uma tropa de 330 homens, enquanto que 

os revoltosos continuavam atacando com urn efetivo de 1500 homens. 

Apos 4 dias de fogo, Tijucas capitulou. 
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4.3.6 Lapa 

Na noite do dia 19 de novembro de 1893, as federalistas tentaram tamar a 

passagem do Rio Negro, mas foram repelidos, destacando-se urn Piquete de 

Cavalaria sob o Comando do Cap Custodio Gongalves Rollemberg. 

0 fogo da artilharia em Rio Negro continuava cerrado, o General Argolo 

decide se retirar daquela zona para a linha do Rio Varzea e a seguir para a cidade 

da LAPA. 

4.3. 7 0 Com bate do Rio Varzea 

No dia 14 de dezembro, urn Destacamento Policiai-Militar, sob o comando 

do bravo Cap. Custodio Gongalves Rollemberg, protegido pela artilharia, atravessou 

o Rio da Varzea, atacando a forga do General Piragibe pela retaguarda, ao mesmo 

tempo que uma Cia. do valente Cap. Clementino Parana forgava a ponte, em ataque 

frontal, conseguindo cortar a retirada dos revoltosos entrincheirados a margem do 

rio. 0 combate foi violento, sendo infligidas pesadas aos federalistas que ficaram 

entre dais fogos e deixaram no campo de luta 19 prisioneiros, diversas armas 

"comblain", carretas de munigoes, cavalos e doze mortos, afora as que pereceram 

afogados durante a fuga. 

Determinada a cidade da Lapa como ponto de resistemcia, para af se retirou 

o Regimento de Seguranga, entrando na constituigao de urn forte contingente de 

cerca de 1400 homens, com o qual se pretendia fazer nova incursao no vizinho 

Estado, agora, sob o comando do Coronel Antonio Ernesto Gomes Carneiro, que 

recentemente chegara da Capital Federal em substituigao ao general Argolo. 
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4.3.8 0 Cerco da Lapa 

No dia 13 de janeiro de 1894, a tropa federalista estava acampada a 4 

quilometros de distancia da cidade da Lapa. 

Contando os federalistas com mais de dois mil homens, tomaram pontos 

importantes e estrategicos: a estrada-de-ferro, o cemiterio e o Engenho Lacerda. 

0 bravo, Cap. Clementine Parana, revelou outra vez sua coragem no campo 

de luta. Tomou parte de todos os combates travados em sua trincheira, durante o 

sltio e ate o dia em que foi ferido, portando-se com herolsmo, sendo sempre o 

primeiro na luta e nao se afastando do perigo. Num daqueles dias, no comando de 

uma fragao de tropa de sua unidade, assaltou a estagao da estrada de ferro da 

cidade da Lapa, que se achava em poder dos revoltosos, de onde a tiros coices de 

armas expulsou os invasores, onde novamente foi ferido por uma bala que lhe 

atravessou o ventre. 

Reduzida a Guarnigao da Lapa a mais ou menos 700 homens, em virtude da 

distribuigao de forgas para outros pontos ameagados, comegou a ser atacada pelos 

invasores em numero aproximado de 1200 homens, desde 15 de janeiro. 

Dispostos os defensores nas circunvizinhangas da cidade, foi sobre eles 

fechado o cerco pelos federalistas, cerco este que durou ate 09 de fevereiro de 

1894. 

Reforgados os atacantes dos partidarios provindos de outras zonas, foi o 

sltio se estreitando, com alternativas de avangos e recuos, com extraordinarias 

provas de bravura dos defensores destacando-se entre eles elementos do 

Regimento de Seguranga, como o Maj. Ignacio Gomes da Costa, Capitao 

Clementine Parana e outros. 

Durante a resistemcia do Cerco da Lapa, contra os revolucionarios, o Cel. 

Dulddio, no dia 07 de fevereiro, foi ferido por uma bala que lhe perfurou a bexiga. 

No dia seguinte o Comandante da Corporagao paranaense tombava morto em 

com bate. 

0 dia 08 de fevereiro foi assinalado por urn tremendo combate, no qual fora 

ferido o Cel. Gomes Carneiro, comandante da defesa que, nao resistindo os 

ferimentos, faleceu no dia seguinte. 

Esgotados os recursos da defesa, no dia 11 de fevereiro de 1894, veio a 

capitulagao, perdendo-se a Praga Legendaria, mas ganhando-se o tempo 
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necessaria para que o governo legal organizasse a defensiva com a qual venceu os 

insurretos. 

Do Regimento de Seguranga sao citados com respeito os seus Oficiais: 

Comandante Cel. Candido Dulcfdio Pereira, Maj. Ignacio Gomes da Costa, Cap 

Clementi no Parana, Jose Olintho e Praxedes Borba, T enente Carvalho Chaves e 

Adalberto de Menezes, Os Alferes Antonio Gomes Ferreira, Manoel Francisco de 

Araujo e America Vidal. 

4.3.9 Campanha do Contestado- 1912/1916 

Na Segunda decada do seculo XX, o Planalto de Santa Catarina foi palco da 

epopeia do Contestado, considerada urn dos maiores eventos ja promovidos pelos 

oprimidos e marginalizados do mundo. 

0 fanatismo religiose, a expulsao do meio em que viviam e a propria miseria 

langaram, irmaos nossos, nascidos sobre esse mesmo solo, em uma empreitada 

messianica e suicida. 

Por quatro anos, milhares de homens, mulheres e criangas travavam 

combate, sem treguas, as condigoes desumanas a que estavam langados. 

Combatidos e vencidos, em nome da lei e da ordem, foram dizimados 

deixando o aviso de que a pressao e a miseria levam ate os mais humildes a revolta, 

mesmo que esta revolta possa ter urn tragico fim. 

A guerra do Contestado reproduziu, no Sui do Brasil, a epopeia de Canudos. 

Este conflito op6s, de urn lado, as forc;as do governo federal e dos Estados do 

Parana e de Santa Catarina e, de outro, milhares de camponeses. 

Contestado foi o nome dado a regiao disputada por Parana e Santa Catarina 

a situada entre os rios Negro, lguagu, Uruguai e a fronteira da Argentina. Nessa 

regiao, de 1912 a 1916, o exercito e as forgas policiais de ambas as unidades da 

federac;ao debelaram uma rebeliao sertaneja de consideraveis proporc;oes que se 

tornou conhecida como "Guerra do Contestado". 

A questao dos limites entre Parana e Santa Catarina tern raizes nas 

expedic;oes paulistas em direc;ao ao Sui, ainda no seculo XVIII; permaneceu indecisa 

durante o imperio e agravou-se no fim do seculo XIX, ja sob o regime republicano. 

Em 1904, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa as pretens6es de Santa 
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Catarina sabre a area em litlgio. No entanto, a execugao da sentenga foi embargada, 

o que provocou agitagao em ambos os Estados. 

0 problema intensificou-se a partir de 1908, com a construgao, nessa zona, 

de urn trecho de estrada de ferro Sao Paulo - Rio Grande. lniciada por uma firma 

francesa, a concessao passou a companhia norte-americana Brazil Railway S.A., de 

Percival Farquhar, que em pouco tempo englobou varias empresas. Como 

pagamento, a empresa recebe uma doagao de mais de 6.000 (seis mil) quilometros 

quadrados de terras, cobertas com mais de 15 ( quinze) mil hoes de arvores em 

"idade de corte". Numerosos trabalhadores (cerca de 2000) de outros Estados, 

sobretudo cariocas e pernambucanos, foram levados para a regiao. 

Para cumprir urn dos termos do contrato, a companhia deu inicio a 
colonizagao de 15 (quinze) quilometros de cada lado da via ferrea. Porem, nao levou 

em consideragao que nessa area ja existiam alguns fazendeiros estabelecidos que 

ficaram descontentes com a interferencia da companhia em suas terras. Concluida a 

construgao da ferrovia, em 1910, cerca de 8.( oito) mil trabalhadores ali 

permaneceram, desocupados, apesar da promessa de serem trazidos de volta aos 

seus Estados. Uma desenfreada especulagao desalojou das terras devolutas 

numerosas familias de posseiros (chamados "intrusos") que ali haviam se instalado 

gerando, inseguranga e descontentamento .. As terras passavam, todas, as maos de 

companhias colonizadoras, na maioria, estrangeiras. 

Em 1911, a Lumber, poderosa empresa madeireira ligada a Brazil Railway, 

estabeleceu-se na zona contestada, instalando a maior serraria da America do Sui, 

capaz de serrar 1.200 (urn mile duzentas) duzias de tabuas de 4 (quatro) metros de 

comprimento, por dia. Essa 

Companhia tinha autorizagao para explorar a madeira da regiao, 

comprometendo-se pela colonizagao. 

Essa atividade afastava a possibilidade de urn acordo entre o Parana e 

Santa Catarina, pais ambos queriam ficar com a posse da regiao, onde se esperava 

urn grande desenvolvimento. 

Em 1911, no municipio de Campos Novas, Santa Catarina, na regiao 

conhecida por Faxinal dos Padilhas, surgiu urn curandeiro, Jose Maria de Santo 

Agostinho, ao redor do qual se constituiu urn grupo de adeptos que passaram a 

venera-lo. Dizia-se irmao do "mange" Joao Maria, dirigia tergos, recitava narrativas 

sacras e contava ao povo hist6rias de Carlos Magno e dos Doze Pares de Franga. 



59 

Chegou ganhar de taumaturgo, gragas as curas que teria obtido. Pouco se sabe do 

seu passado, alem do que teria sido praga do exercito e desertor da polfcia militar 

paranaense, e de que, na verdade, chama-se Miguel Lucena de Boaventura. 

Tambem conhecido como "mange", distinguia-se contudo do seu antecessor 

por varias caracteristicas, inclusive pela frouxidao de costumes. 

Joao Maria, o primeiro, cujo nome verdadeiro era Anastas Marcaf, de 

nacionalidade francesa, era urn tipo ascetico, eminentemente pacifica, pregava a 

submissao e a humildade, nao recolhia dadivas, praticou a caridade e foi urn medico, 

urn pai e urn amigo dos pobres, era urn andarilho e nao queria ser acompanhado 

pelo povo. Desapareceu no outro lado de Pelotas, fronteira com o Rio Grande do 

Sui. 

Jose Maria tornara-se o novo messias, ao contrario do andarilho que 

procedera, inaugura no Planalto catarinense o messianismo instalado no "quadro 

santo", urn acampamento de fanaticos, misto de convento e hospital. Jose Maria e o 

chefe misto que aglutina revoltosos armadas. 

Jose Maria e os seus seguidores formaram urn arraial em Taquarugu, no 

municipio catarinense de Curitibanos. Ali dominava o "coronel" Francisco de 

Albuquerque, que se mostrou preocupado com o crescimento de influencia "mange" 

e telegrafou ao governador de4 Santa Catarina, denunciando que os fanaticos 

haviam proclamado a monarquia. Segui entao, ao local, urn contingente de tropas 

estaduais. Ap6s quatro horas de resistencia ao fogo de artilharia, ao jagungos 

bateram em retirada. 

Acompanhado por seu banda de adeptos, Jose Maria refugiou-se em Irani, 

no municipio de Palmas, Parana, onde ja havia vivido anteriormente. 

No inicio do mes de outubro de 1912, comegaram a chegar as primeiras 

noticias sabre o movimento dos jagungos chefiados pelo falso "mange" Jose Maria, 

que bern aparelhados promoviam todo tipo de desordens nos campos de Palmas. 

Alterada a ordem polftica no municipio de Palmas, o governador do Estado 

determinou o seguimento da tropa (Regimento de Seguranga do Parana - PMPR), 

para a localidade de Palmas que, seguiu viagem no dia 13 de outubro, indo de trem, 

ate Uniao da Vit6ria, de onde prosseguiu a pe e a cavalo, ate os campos de Palmas 

e Irani. 

0 Regimento de Seguranga do Parana, na epoca era comandado pelo Cel. 

Joao Gualberto de Sa Filho. 
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Jose Maria afirmava que nada tinha contra o governo do Parana e que 

apenas fugia com sua gente da perseguigao do "coronel" Albuquerque. Rejeitou, 

entretanto, uma intimagao que lhe foi dirigida em 20 de outubro de 1912, pelo 

comandante do Regimento de Seguranga do Parana, coronel Joao Gualberto, para 

que viesse ao acampamento da forga estadual "explicar o motivo da reuniao de 

gente armada em torno de uma pessoa", porem Jose Maria nao reconheceu o valor 

do bilhete, porque estava "escrito a lapis". 

0 ataque efetuou-se na madrugada de 23 de outubro. 

Ao chegar nessa localidade, na manha de 22 de outubro foi a pequena 

coluna atacada por urn elevado grupo de fanaticos, cercando-a, obrigaram seus 

componentes a uma reagao her6ica, na qual valentemente tombaram o comandante 

e alguns de seus comandados, ficando outros feridos, entre eles, destacando-se o 

bravo Sarmento, que entao tinha o posto de Alferes. 

Jose Maria foi morto em combate pelo 2° Sgt. Joaquim Virgilio da Rosa. Os 

jagungos, superiores em numero e usando faeces, foices, machados e armas de 

fogo, repeliram a tropa paranaense. 

0 Coronel Joao Gualberto, "com OS punhos cortados por varios golpes da 

facao, viu-se rodeado por urn grupo de uma duzia que discutiam se o matavam ou 

nao. Surgiu entao o assassino Jose Fabrfcio das Neves que tomou a iniciativa, 

dando-lhe o golpe de misericordia, produzindo profundo ferimento frontal, 

provocando urn movimento, instintivo do moribundo levantar os dois bragos para 

defender a cabega encarnecida e descoberta. Seu corpo ficou irreconhecfvel". 

0 Cel. Joao Gualberto morreu bravamente, no Combate do Irani, no dia 22 

de outubro de 1912, sem recuar, sem acovardar-se urn s6 instante. 

Esse epis6dio, foi o primeiro confronto de uma guerra que duraria 4 (quatro) 

longos anos. Ficou historicamente, conhecido como o "Combate do Irani". Por esse 

fato, a regiao do Irani tambem e conhecida como "Sergo do Contestado". 
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4.3.1 0 0 Cicio do Banditismo 

Os jagungos espalham-se sob o comando de varios chefetes e bandoleiros, 

como Aleixo Gongalves, Alonso, .Adeodato, o "alemaozinho", "Castelhano", Tavares, 

Josefino e Marcelo. Animados com os exitos obtidos, nao se limitam esperar ao 

ataques da tropa. Antecipando-se, atacam povoagoes, destroem estagoes 

ferroviarias, invadem cartorios para queimar os registros de propriedades de terras. 

Em ataque a uma serraria da Lumber (Southern Brazil Lumber and Colonization Co, 

subsidiaria da Brazil Railway), em 6 de setembro de 1915, empenham-se em 

combate com uma tropa do 16° Bl, 60 homens, vinda da Vila Timbo sob o comando 

do capitao Joao Teixeira de Matos Costa, promovido a major post-mortem. 

Neste choque com a forga dos fanaticos, talvez dez vezes superior, os 

soldados foram massacrados e o proprio comandante pereceu. 

Com a continuagao das investidas dos sertanejos, novos redutos se 

formavam como pontos de concentragao e recrutamento: Piedade, Timbozinho, 

Taquarizal e Santa Maria, este ultimo o maior e bern mais defendido. No auge do 

movimento, os rebeldes ocupavam urn territorio de cerca de 28 mil quilometros 

quadrados. Alonso chegou a tomar Papanduva e o "alemaozinho" ocupou ltaiopolis 

e ameagou Rio Negro. Nessa fase, eram respeitados os bens dos que aderiam ou 

simpatizavam com a causa; as propriedades dos que recusavam a aderir, pelo 

contrario, eram pilhadas e incendiadas. 

4.3.11 Revolu~ao de 1924 

lrrompeu o movimento revolucionario de 05 de julho de 1924, em Sao Paulo, 

mobilizou-se e foi posta a disposigao do governo Federal a Forga Policial do Estado 

- o 1 o Batalhao de lnfantaria, comandada pelo entao Cap Joaquim Antonio De 

Moraes Sarmento. 

Este Batalhao penetrou no Estado agitado, percorreu Bocaiuva, Sorocaba, 

Porto Feliz, ltu, Botucatu, daf para Sorocabana, ate as barrancas do rio Parana, em 

Presidente Epitacio. 

Bateu-se em Porto Feliz, Botucatu e Santo Anastacio, desempenhando-se 

com bravura todas as missoes que lhe foram atribufdas de modo a merecer varios 
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elogios do General Azevedo da Costa, comandante das forgas em operagoes contra 

os rebeldes e das autoridades estaduais daquele Estado. 

Mudando-se o teatro de operagoes, para o interior deste Estado, para ali foi 

encaminhado o 1 o Batalhao que passou a fazer parte das forgas comandadas pelo 

Gal. Candido Mariano da Silva Rondon, marchando para Guarapuava, Laranjeiras, 

Uniao e Catanduvas. Combateram em Belarmino, Formiguinhas, Colonia Paraguaia 

e Catanduvas, perdendo varios de seus componentes, mortos e feridos, entre eles o 

2° Ten. Joaquim Taborda Ribas. 

0 1 o Batalhao s6 regressou a sede em margo de 1925, depois de 

desbaratado completamente os revolucionarios, tendo desempenhado bravamente 

as perigosfssimas missoes que lhe foram dadas, merecendo o comandante 

Sarmento, seus Oficiais e Pragas, os maiores elogios por parte das autoridades 

federais e as cujas disposigoes serviam. 

Ao recolher-se o 1° Batalhao, foi organizado em carater provis6rio, o 2° 

Batalhao de lnfantaria, sob o comando do entao Cap Deocleciano Gomes Miranda. 

Ficou a disposigao do Governo Federal, tomar parte com a tropa de ocupagao no 

territ6rio fronteiro com as Republicas da Argentina e Paraguai, a fim de se opor a 

uma possfvel tentativas de volta as atividades dos revolucionarios internado 

naqueles pafses. 

0 2° Batalhao, depois de permanecer no Porto Mendes e Guafra, recolheu

se a sede em 08 de novembro de 1925, tambem recebendo seu comandante, 

Oficiais e Pragas elogiosas referencias das autoridades militares federais desta 

regiao e do governo do Estado. 

Em 1926, em consequencia de uma incursao de revolucionarios da zona sui 

do Estado, foi posto a disposigao do governo federal o 1° Batalhao de lnfantaria, que 

embarcou nesta Capital em 23 de novembro daquele ano, indo ate Cruzeiro, no 

Estado de Santa Catarina, de onde ap6s diversas marchas por lugares da zona 

invadida, regressou a esta sede em fevereiro de 1927. Essa Unidade recebeu do 

comando da Regiao calorosos elogios pela eficiencia que demonstrou no 

restabelecimento da ordem. 

Nova incursao de sediciosos determinou o seguimento de uma fragao de 

tropa da Forga, para o interior do Estado, em setembro de 1927, para operar a 

disposigao do governo federal e sob as ordens do Cel Augusto Vieira da Costa. 
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Novas marchas ate Clevelandia, Palmas e Cruzeiro, em perseguigao dos 

revolucionarios, regressando a esta Capital em 1° de dezembro do mesmo a no. 

A disciplina e valor dessa tropa no desempenho das missoes que lhe foram 

atribuldas, tiveram os melhores elogios do comando sob o qual operou. 

4.3.12 Revolu~ao de 1930 

A situagao que reinava no pals inteiro era de intranquilidade, esperando-se a 

qualquer momenta urn movimento revolucionario, Podia ser no norte, em Minas 

Gerais ou no Rio Grande do Sui. 

Os animos estavam exaltados e sentia-se algo de inquietante, a nossa Forga 

Policial mantinha-se dentro da mais s61ida disciplina, fiel ao governo, obedecendo as 

leis emanadas pelo Poder Publico, esperando confiante que a situagao melindrosa 

se resolvesse de forma satisfat6ria, com a substituigao da mais alta autoridade do 

Pals no dia 15 de novembro de 1930. 

Os Oficias da Forga Policial que se achavam em comissao do governo, 

ocupando cargos publicos, procuravam se manter alheios a polftica de modo a nao 

dar Iugar a queixas e melindres, a fim de nao criar casos que viessem a 

comprometer o born nome da Corporagao. A situagao era extremamente grave 

quando as 05 horas da madrugada de domingo, do dia 05 de outubro de 1930, 

irrompeu a revolugao em Curitiba, o Governo do Estado antes de abandonar o 

poder, telefonou ao comando da Forga, para que nao houvesse derramamento de 

sangue, pois iria sair do Estado e para que a Forga Policial nao oferecesse 

resistencia a revolugao. 

Diante de tao delicada situagao, o Comandante resolveu deixar o cargo, e 

passou o Comando ao seu substitute imediato, retirando-se para a sua residencia. A 

Forga Policial, que ate entao se achava fiel e pronta para defender as autoridades 

constituldas de nosso estado, nao vacilou diante da situagao imprevista, procurando 

seu Comandante, entrar em entendimento com as altas autoridades do Exercito, do 

qual resolveu aderir o movimento revolucionario. 

Em vista o alto conceito que gozava a nossa Forga, merce das nobres 

tradigoes de seu passado impoluto, foi recebida de bragos abertos pelas tropas 

federais a sua adesao, leal e franca ao movimento revolucionario. 
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Dai por diante os seus elementos se empenharam com amor e dedicagao a 

nova causa, desempenhando missoes arriscadas e de responsabilidades, que lhe 

foram confiadas no decorrer da I uta em todas frentes. 

As 07 horas daquela bela manha de outubro, desfilaram em formatura com 

as demais Forgas Revolucionarias, pelas principais ruas de Curitiba, os elementos 

da brava Corporagao recebendo os aplausos do povo que se regozijava, pelo fato de 

haver sido necessaria, travar-se em nossa capital uma luta fatricida, com adesao da 

Forga, foi poupada a nossa bela capital de ser teatro de com bates sanguinolentos. 

A Forga Policial do Parana, pela sua tradigao de honra e conhecimento do 

dever mais uma vez soubera escolher o caminho que deveria palmilhar, unindo-se 

aos seus irmaos na sua luta em defesa de urn mesmo ideal. Naquele mesmo dia o 

Cap Gaspar Peixoto da Costa, foi comissionado no posto de Ten.- Gel. e designado 

pelo governo a comandar a Forga Policial do Estado do Parana. 

Oficial distinto, dotado de excepcionais qualidades de comando, logo 

ambientou-se em nosso meio, podendo com facilidade desenvolver a sua agao em 

beneficia da causa, tendo em data de 07 de outubro providenciado o embarque de 

uma Companhia de Fuzileiros e Esquadrao da Cavalaria para Sanges, a fim de 

operar junto ao 13° R/1 de Ponta Grossa. Em 08 de outubro seguiu outra Companhia 

de lnfantaria, para a Capela da Ribeira, a fim de operar juntamente com as Forgas 

do Exercito. 

Em 15 de outubro, seguiu a 3a Companhia para Morungava, para operar 

com o que Ia se achava. Toda essa Forga marchou consciente do seu dever, para 

empenhar-se em luta pela causa da revolugao. 

A nossa Forga Policial, pos ainda, a disposigao de elementos civis, 

fardamento, munigoes de que dispunha a fim de que os mesmos pudessem 

eficazmente se incorporar a fim de poderem ser util ao movimento. A Forga 

empenhou-se em todas as forgas de combate, com entusiasmo e bravura, fazendo 

parte da vanguarda, desde Sanges, Morungava e Capela da Ribeira, ap6s a 

rendigao das tropas governistas a 24 do mesmo mes, regressaram para o sui 12.000 

homens das Forgas revolucionarias, porem a nossa Corporagao continuou como 

Forga de vanguarda .. Seguiu para o Estado de Sao Paulo e depois para o Rio de 

Janeiro, por ser considerada de confianga, tendo por este alto conceito, sido 

incorporada quando em Sao Paulo, ao 13° R/1 de Ponta Grossa, como 3° Batalhao, 
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conservando-se nesta categoria, ate o seu regresso do Rio de Janeiro, em 15 de 

novembro. 

Ap6s a vit6ria da revolugao, a Forga Policial do Estado do Parana, persistiu 

trabalhando com dedicagao para consolidar a obra revolucionaria. Os seus 

elementos continuam em diversos setores de admihistragao a zelar e defender os 

principais revolucionarios, para que os Estados conseguissem finalmente desfrutar a 

situagao de destaque no conceito da federagao. 

4.3.13 Revolu~ao de 1932 

A Polfcia Militar, comandada pelo bravo Coronel Airton Plaisant, foi 

incontinenti imobilizada e posta a disposigao do governo federal, quando o pais foi 

convulsionado pelo movimento rebelde originado no Estado de Sao Paulo, em julho 

de 1932, marchando para as fronteiras daquele estado, na zona da Ribeira, no dia 

14 daquele mes, procedida desde 11 por uma fragao da sua Cavalaria. 

Consideravelmente aumentada com a criagao de seus 2° e 3° Batalh6es de 

lnfantaria, 4 Regimentos e 2 Esquadr6es de reserva e constituindo a "Coluna 

Plaisant", das Forgas do Exercito do Sui, sob o comando do General Waldomiro 

Castilho de Lima, combateu em Capela da Ribeira, Apiai, Guapiara, Capao Bonito, 

Capela de Santo Antonio e Rio das Almas, levando sempre de vencida a tropa de 

rebelde ate a pacificagao completa do vizinho Estado, regressando a esta Capital a 
08 de outubro. 

0 3° Bl marchou para Guarapuava e dai, ate a fronteira de Guaira, com o fim 

de guarnecer aquela localidade e enviar uma possivel incursao de revolucionarios 

pelo Rio Parana e outros elementos seguiam de Apiai, via lporanga, ate Xiririca, de 

onde regressaram a sede. 

Esta Corporagao destacou-se extraordinariamente nas miss6es 

pesadissimas que lhe foram confiadas no decorrer da luta recebendo das 

autoridades e governos federais e estaduais os mais estrondosos elogios pela 

conduta que demonstrou, com admiraveis provas de disciplinas e lealdade 

registrando neste acervo, varios Oficiais feridos e algumas Pragas mortas e feridas 

em combates em que tomou parte. 
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4.3.14 lntentona Comunista de 1935 

0 surto comunista que irrompeu nos ultimos dias de novembro de 1935, em 

Natal e no Recife, com as ramificagoes no Rio de Janeiro e outros Estados da 

Federagao, foi sufocado gragas a pronta e energica agao do governo. 

NATAL esteve em poder dos sectaries russos, mas a pequena Forga Publica 

Norte-Riograndense, soube pagar com seu sangue a sua nogao do sentimento do 

dever, e 50 homens, sitiados dentro de seu quartel, provaram ao mundo e ao Brasil, 

o valor do soldado brasileiro. E caidos estes, exangues de fadiga e ja sem munigao, 

o povo potiguar nao esmoreceu e do centro do Estado 400 sertanejos, marchando 

sobre a cidade, cobriram de gloria a fama nordestina, desbaratando os criminosos. 

Nas ruas de recife, a tropa do Exercito e da Brigada Militar do Estado, 

portaram-se com heroismo, combateram com denodo e asseguraram a vit6ria do 

governo, ou melhor, a vit6ria do Brasil, que foi pronta e decisiva, fazendo imperar a 

ordem. 

Aqui no Parana, Exercito e Policia Militar, coesos e prontos, nao consentiram 

sequer tivesse a bandeira vermelha de Moscou a honra de se mostrar ao povo. 

No Brasil foi derramado o sangue de muitos brasileiros em holocausto a 
Patria e a nossa Corporagao destacou-se pela atuagao decidida e leal ao lado dos 

Poderes Constituidos, devotando-se inteiramente ao servigo da lei e da ordem. 

Gragas a sua inquebrantavel linha de energia, que e o apanagio da Policia 

Militar, sempre ciosa de sua alta missao de mantenedora da ordem e das 

instituigoes ao lado do Exercito, ao primeiro grito de desordem, conseguiram fazer 

os mazorqueiros e o crime hediondo, com que os inimigos da Patria pretendiam ferir 

o coragao do povo brasileiro. Foi abatido e sufocado aqui no Parana logo no inicio, 

nao tendo, por isso maiores consequ€mcias. 

4.3.15 Revoluc;ao Democrc)tica de 1964 

Por ocasiao do movimento de 30 de margo de 1964, e tendo em vista a 

situagao anormal que atravessava o pais, com tropas mobilizadas em todo o 

territ6rio nacional, a Policia Militar tambem se manteve de prontidao, com parte de 



67 

seu efetivo a disposigao da sa Regiao Militar e o restante empregado em guarnecer 

os pontos senslveis da Capital e Interior do Estado. 

Compreendendo a gravidade da situagao, varios Oficiais da reserva 

Remunerada e mesmo reformada da Corporagao apresentaram-se ao Comandante

Geral, prontos para qualquer eventualidade, abandonando o aconchego de seus 

lares para se colocarem a disposigao do governo, no caso da PoHcia Militar 

necessitar de seus prestimos. 

S6 em 20 de abril, ap6s a notrcia da vit6ria das forgas democraticas e o Pals 

Ter voltado a normalidade, ficou suspenso o rigoroso regime de prontidao que vinha 

mantendo. 

Recebeu a Corporagao, pela sua maneira corretamente patri6tica em sua 

definigao, colocando-se ao lado do Exercito Nacional, na defesa dos nossos 

postulados cristaos e democraticos, as mais sinceras felicitag6es das autoridades 

estaduais e federais. 

Em margo de 1965, a PoHcia Militar destacava-se outra vez na repreensao 

contra os componentes do famigerado "Grupo dos Onze" que tentava subverter o 

Sudoeste paranaense. 

Nessa operagao participou de maneira digna o entao Subtenente PM 

Ricardo Jose Coutinho, denunciando as autoridades militares o bando de 

comunistas chefiados pelo entao Cel. Jefferson Carlin Alencar Osorio. 

0 seu desprendimento, coragem e acentuado esplrito de iniciativa, valeram

lhe a promogao ao posto de 2° Tenente por ato de bravura. 

Assim, ficou mais do que evidenciado que a PoHcia Militar sempre esteve 

presente em cenarios combativos. Atraves dos inumeros confrontos, embates e ate 

mesmo guerras, a PoHcia Militar, acabou por incrustar em seu hist6rico urn passado 

que reflete uma maxima de que para todo problema deve se buscar uma solugao. 

Ainda nos dias atuais a PoHcia Militar e tida pela atual Constituigao Federal da 

Republica do Brasil, 1988, como forga auxiliar do Exercito Brasileiro6
. 

6 Art. 144 - A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida 
para a preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 

V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 



68 

Entao surgiu na sociedade a grande necessidade de uma organizac;ao que 

fosse pro ativa e nao apenas reativa como estava apresentado os entes 

governamentais de seguranc;a. 

4.4 Uma nova filosofia 

A filosofia da PoHcia Comunitaria visa a participac;ao social, de forma que 

envolva todas as forc;as vivas da comunidade, na busca de mais seguranc;a e nos 

servic;os ligados ao bern comum. 

A PoHcia Comunitaria e pertinente a lnstituic;ao Policial, envolvendo ac;oes de 

policiamento ostensivo (PoHcia Militar) e investigativo (PoHcia Civil) e contando com 

a parceria da comunidade na busca de soluc;oes criativas para soluc;ao de seus 

problemas. 

Desta forma, a PoHcia Comunitaria possui dez mandamentos que orientam 

suas ac;oes: 

1. Descobrir os anseios e preocupac;oes da comunidade; 

2. lncentivar o cidadao a participar na identificac;ao, priorizac;ao 

e soluc;ao dos problemas na sociedade; 

3. Conhecer a realidade da comunidade onde esta servindo o 

Policial Militar ou o Policial Civil e fazer com que o cidadao os 

conhec;a; 

4. Trabalhar de modo a prevenir as ocorrencias; 

5. Agir de acordo com a lei e a etica policial, com 

responsabilidade e com confianc;a ao atender a comunidade; 

6. Atuar como chefe de poHcia local com responsabilidade; 

7. Dedicar atenc;ao especial na protec;ao das pessoas mais 

vulneraveis; jovens idosos, pobres, deficientes, etc. 

8. Confiar no seu discernimento, sabedoria, experiencia e, 

sobretudo, na formac;ao que recebeu, pois isso permitira encontrar 

§ 6°- As polfcias militares e corpos de bombeiros militares, forgas auxiliares e reserva do Exercito ... 
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soiU<;oes alternativas e criativas que ampara os problemas da 

comunidade; 

9. Manter-se atualizado, pois a comunidade e a pollcia estao 

em constante evoiU<;ao; 

10. lntegrar-se na comunidade e ajudar as pessoas a resolver 

os problemas pacificamente. 

A Pollcia Comunitaria e a alternativa que melhor se adequou ao Estado 

Democratico de Direito. Ela e uma alternativa ao modelo tradicional de pollcia, cujo 

enfoque e combater ao criminoso depois que ele tenha vitimado alguem e gerado 

urn dano moral ou material. E preciso antecipar-se ao crime, agindo sobre as suas 

causas, para que ninguem sofra dano algum. A seguran<;a deve ser construfda por 

todos. 

4.5 A Policia Comunitaria na PMPR 

A Pollcia Militar do Parana tern sua missao estabelecida na Diretriz Geral de 

Planejamento e Emprego da PMPR, na qual encontramos a seguinte afirma<;ao: "no 

contexto sistemico da defesa social, a Pollcia Militar assume papel de relevancia na 

preserva<;ao da ordem publica, prevenindo ou inibindo atos anti-sociais, atuando 

repressivamente na restaura<;ao da ordem publica, adotando medidas de prote<;ao e 

socorro comunitarios ou atuando em apoio aos 6rgaos da administra<;ao publica no 

exerdcio do poder de pollcia que lhe couber." (Diretriz n° 004/2000 - PM/3). Assim, 

urn dos pressupostos basicos do emprego operacional dos efetivos da PMPR no tipo 

que a Doutrina define como "Policiamento Ostensivo Geral" e a Pollcia Comunitaria. 

Pollcia Comunitaria "e entendida como a conjuga<;ao de todas as for<;as 

vivas da comunidade" (a propria comunidade, a comunidade de neg6cios, as 

autoridades dvicas eleitas, as polfcias todas, as outras institui<;oes e autoridades e a 

mfdia), sob a coordena<;ao de policiais especialmente designados, no sentido de 

preservar a seguran<;a publica, prevenindo os delitos ou adotando as providencias 

para a repressao imediata. 

Deve ser entendida tambem como uma filosofia de atua<;ao da Policia 

Militar, marcada pela intensa participa<;ao da comunidade na resolu<;ao dos 

problemas afetos a Seguran<;a Publica. (diretriz n° 002/2004- PM/3). 
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Partindo deste entendimento e sabedores que a Pollcia Militar nao e mero 

suplemento social, mas componente vital da sociedade, situada no vertice de causas 

e efeitos, como desaguadouro natural de ansiedade e tensoes da comunidade, 

temos que o profissional de seguran9a publica - no caso o policial-militar- tern sido 

urn ponto de referencia para a popula9ao. Porem, mais do que isso, a popula9ao 

deve ver na figura do policial-militar, atuante e prestativo, urn zeloso guardiao da 

ordem e disciplina da vida social, digno da confian9a e da admira9ao publica. 

Os problemas sociais hoje vivenciados e cada vez mais agravados, af 

inclufdos os de seguran9a publica, ultrapassam a capacidade tecnica dos 6rgaos 

policiais e s6 terao solu9ao efetiva se tratados em conjunto com a comunidade. 

Destarte, em termos de Seguran9a Publica, nao e possfvel que a 

comunidade permane9a em atitude passiva. A sua colabora9ao e seu apoio sao 

imprescindfveis como forma de expansao dos recursos alocados a Pollcia Militar 

pelo Estado. 

A poll cia comunitaria, como uma nova "filosofia de pensar e agir na prote9ao 

e socorro publicos" baseia-se na cren9a de que os problemas sociais terao solu96es 

cada vez mais efetivas, a medida que haja a participa9ao da popula9ao na sua 

identifica9a0, analise e diSCUSSaO. 

Por tal motivo temos, para a Pollcia Militar, como agencia publica de 

prote9ao e socorro comunitario, os seguintes pressupostos basicos do policiamento 

comunitario: 

a) a prioridade da atua9ao preventiva (pro ativa) da Pollcia 

Militar, agindo prioritariamente, para evitar que delitos aconte9am, 

como atenuante de seu 

emprego repressivo; 

b) a presen9a mais permanente do policial-militar junto a uma 

determinada localidade; 

c) a parceria e coopera9ao entre a Pollcia Militar e a 

comunidade na identifica9ao os problemas que lhes afetam, na sua 

discussao compartilhada e na busca de solu96es conjuntas; 

d) a agilidade nas respostas aos desejos e as necessidades de 

prote9ao e socorro da comunidade, os quais sao obtidos por meio de 

pesquisas constantes; 
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e) a preferemcia pelo emprego do policiamento no processo a 

pe, mais proximo e em contato mais estreito com as pessoas; 

f) a resposta ao maior numero posslvel de acionamentos 

tendentes a sua totalidade; 

g) a visao sistemica da defesa social e da seguranc;a publica e 

gestao compartilhada das poHticas publicas; 

h) a transparencia das atividades desempenhadas pela poHcia, 

de forma a permitir urn maior controle e participac;ao no 

planejamento operacional, pela populac;ao; 

i) a atuac;ao do policial-militar como planejador, solucionador 

de problemas e coordenador de reuni6es para troca de informac;6es 

com a populac;ao; e j. urn maior enfoque para a necessidade de urn 

envolvimento comunitario, na busca da excelencia organizacional da 

PoHcia Militar, proporcionando melhor qualidade de vida a 

comunidade. 

0 policiamento comunitario e uma atividade especlfica da poHcia, 

compreendendo todas as ac;6es policiais decorrentes desta estrategia, com 

destaque a PoHcia Militar, quando na protec;ao do cidadao. lsto, porem, nao faz com 

que sejam excluldas as atividades do policiamento tradicional realizadas 

normalmente pelo policial-militar. Aos enfoques da atuac;ao tradicional sao 

acrescidos procedimentos comunitarios, visando adequar convenientemente o 

policial militar a nova filosofia. 

Reforc;ando esta afirmac;ao, tambem estabelece a doutrina (Diretriz Geral de 

Planejamento e Emprego da PMPR - Diretriz n.0 004/2000 - PM/3) que outros 

Pressupostos Basicos do emprego operacional dos efetivos da PMPR sao a "Enfase 

na Ac;ao Preventiva" e a "Seguranc;a Objetiva e Seguranc;a Subjetiva". 

No primeiro caso, a ideia do emprego do policiamento comunitario fica 

reforc;ada quando se afirma que: o emprego das frac;6es deve obedecer a urn 

criterioso planejamento, elaborado em bases reaHsticas e dados estatrsticos 

confiaveis, que atente para as informac;6es pertinentes a defesa publica e aos 

anseios e as necessidades da comunidade, propiciando a aplicac;ao de recursos 

humanos e materiais nos horarios e locais de maior risco. 

0 patrulhamento preventivo (pro ativo ), executa do com inteligencia, 

decorrente de planejamento cuidadoso, com escolha de itinerarios e locais de Ponto 



72 

Base (PB) estabelecidos com criterios cientrficos pela analise das informac;oes 

especiais e temporais, inibe a oportunidade de delinquir, interrompendo o ciclo da 

violencia. Se nao for possivel agir diretamente sobre a vontade do agente, a Policia 

Militar deve restringir a oportunidade de ac;ao do delinquente, dando enfase a ac;ao 

preventiva. A presenc;a ostensiva, correta e vigilante do policial militar nos locais de 

risco, a qualquer hora, inibe a ac;ao do delinquente. A ac;ao de presenc;a da PM 

reduz os riscos e estabelece urn clima de confian<;a no seio da comunidade". Ja, 

para o segundo pressuposto citado, "o verdadeiro ambiente de seguran<;a e obtido 

pela combinac;ao do aspecto objetivo, que e a ausencia real de riscos e perigos, 

desiderata dos 6rgaos de defesa social, com o aspecto subjetivo, definido como 

cren<;a nessa ausencia de riscos (sensac;ao de seguran<;a), a ser cultivada e 

reforc;ada junto a comunidade. 

A Policia Militar devera mobilizar-se para evitar os riscos e amenizar os 

medos a que esta sujeita a populac;ao, e tambem para proporcionar-lhe urn ambiente 

de confian<;a em seu trabalho. Mais uma vez ressalte-se a necessidade de se cuidar, 

permanentemente, da integrac;ao e interac;ao da PM com a comunidade, com o fim 

de alcanc;arem seus objetivos comuns, por meio da coopera<;ao mutua, da unidade 

de prop6sitos e da ac;ao solidaria". 

No Estado do Parana a filosofia do policiamento comunitario esta presente 

em tres projetos desenvolvidos pela Policia Militar do Parana e que sao baseados 

nessa nova "filosofia de pensar e agir na protec;ao e socorro publicos": o 

Policiamento Ostensivo Volante (Projeto POVO), a Patrulha Escolar Comunitaria e o 

PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia). Vamos a 

eles. 

4.5.1 0 Projeto POVO 

0 Projeto POVO (Policiamento Ostensivo Volante), lanc;ado em 1993, ja, na 

epoca, ao dispor que uma viatura ficasse designada para o atendimento de urn 

determinado bairro, identificando-a entao com aquela comunidade, pretendia atingir 

o principal objetivo de integrac;ao com a comunidade, ou seja, uma constante troca 

de informac;oes, visando a reduc;ao da criminalidade e da sensac;ao de inseguranc;a, 

promovendo, ainda, urn aumento da resistencia ao crime na implantac;ao de tecnicas 
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preventivas e, igualmente, eliminando as condig6es que afetam a manutengao da 

ordem publica. 

Hoje, este Projeto, repensado, reavaliado, melhor estudado, reciclado, 

melhorado, adaptado as novas realidades e as novas tecnologias e cada vez mais 

dentro da filosofia e das estrategias do policiamento comunitario. Esta sendo 

reativado como urn projeto institucional da Policia Militar do Parana e do Governo do 

Estado com o objetivo de efetivamente trazer expressivos resultados no campo da 

seguranga publica, mais especificamente na prevengao criminal, no auxllio e socorro 

comunitarios e na necessaria integragao com a comunidade. 

A preservagao da ordem publica par meio da pollcia ostensiva, dentro de urn 

sub-setor, atendendo as ocorrencias policiais ali verificadas, quer par solicitagao 

popular, quer par iniciativa propria dos policiais-militares, quer par determinagao ou 

acionamento, colhera da comunidade local os anseios que permitirao melhorar a 

atuagao preventiva e subsidiar o escalao superior no planejamento estrategico e 

operacional. 

A atuagao policial no Projeto POVO nada mais e que a basilar atividade de 

"policiamento ostensivo" (principal caracterlstica da atividade policial-militar) que 

tam bern destaca a chamada "a gao de presenga" ( outra caracterlstica da atividade 

policial-militar). Tanto real quanta potencial, obedecendo primordialmente ao 

principia da "responsabilidade territorial" e, secundariamente, mas nao menos 

importantes, aos prindpios da "aplicagao" e da "antecipagao", acrescida, 

logicamente, dos procedimentos da filosofia da Pollcia Comunitaria ja abordada. 

Assim, em resumo, o Projeto POVO e o tipo de Policiamento Ostensivo 

Geral, nos processos "a pe" e "motorizado", nas modalidades de "patrulhamento" e 

"permanencia", de circunstancia "ordinaria", "urbana", "diuturno", "desdobrado no 

terre no", com "limites de responsabilidade" territorial e geografica perfeitamente 

definidos, desenvolvido junto a comunidade para interagao e integragao, com a 

filosofia de policia comunitaria e que tern par objetivos espedficos: orientar a 

prevengao de delitos ou dissuadir sua pratica, pela presenga efetiva do policiamento 

ostensivo; atender de forma mais rapida, eficiente e eficaz as ocorrencias policiais; 

intensificar o patrulhamento nos locais e horarios de risco, de forma a reduzir as 

oportunidades para a pratica de delitos; proporcionar maior acessibilidade e 

consequente participagao da comunidade nos assuntos de seguranga publica; e 

ampliar e consolidar a permanencia do policial-militar junto a comunidade para torna-
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lo conhecido e participante nas soluc;oes dos problemas de seguranc;a individual e 

comunitaria, localizados ou pr6prios de bairros, no setor de atendimento da Estac;ao 

POVO. 

4.5.2 A Patrulha Escolar Comunitaria 

A Patrulha Escolar surgiu no ano de 1994 (incrementada posteriormente em 

1997) por meio do Projeto Gralha Azul, no qual a PoHcia Militar do Parana, sensfvel 

ao problema da educac;ao e consciente da sua responsabilidade para com a 

comunidade, buscou mini mizar o problema da vioh3ncia nas escolas. lmplementando 

para tanto, uma ac;ao direcionada especificamente para a seguranc;a das escolas da 

rede estadual e municipal de ensino com o objetivo de reduzir ao maximo qualquer 

comportamento ou atividade que colocasse em risco o bem-estar e a seguranc;a das 

crianc;as e dos adolescentes. 

A ac;ao de poHcia ostensiva preconizada pelo Projeto Gralha Azul era 

desenvolvida por duplas de Policiais-Militares Femininas que realizavam suas 

atividades por meio do "patrulhamento motorizado" e de "permanencia" em areas 

internas, externas e adjacentes aos estabelecimentos de ensino da Capital. 

Complementando com visitas programadas a eles, com a finalidade de ampliar a 

sensac;ao de seguranc;a e a protec;ao as crianc;as e aos adolescentes que 

frequentavam nossas escolas. 

0 Projeto "Patrulha Escolar'' cada vez mais ganhou forc;a e passou a ser 

muito mais que urn projeto institucional, pois tambem foi reciclado, melhorado e 

melhor estruturado para realmente estar dentro da filosofia e das estrategias do 

policiamento comunitario, tanto que e que ganhou uma 3a Fase com status e 

estrutura de projeto de Governo do Estado. 

Repetindo e reforc;ando o que foi falado acima sobre o Projeto POVO, o 

Policiamento Escolar, citado doutrinariamente como "orientac;ao particular para o 

planejamento e execuc;ao de atividades operacionais" (Diretriz n° 004/2000- PM/3). 

Executado na forma de Patrulha Escolar Comunitaria, tambem nada mais e que a 

basilar atividade de "policiamento ostensive" em "ac;ao de presenc;a" que deve atuar 

precipuamente preventivamente (ac;oes pro ativas), e atuar supletivamente na 

repressao a crimes e a atos infracionais. A prevenc;ao se da pela observac;ao da 
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filosofia de Policia Comunitaria, ou seja, pela aproximac;ao da escola e do seu 

ambiente, ampliando a seguranc;a no local e em seu entomo; pelo esclarecimento de 

duvidas sabre o trabalho policial , pelo assessoramento a escola quanta a seguranc;a; 

e pela interac;ao com a comunidade escolar e com as autoridades locais. 

saber: 

llustra~ao 1: logomarca do projeto PEC 
Fonte: PEC 

0 Projeto "Patrulha Escolar Comunitaria" esta dividido em cinco etapas, a 

I. avaliac;ao das instalac;Qes do estabelecimento quanta a 
seguranc;a que estas proporcionam ou nao, com sugestoes de 

aprimoramento e adaptac;oes, com a 

emissao de "laude de seguranc;a" para instruir solicitac;oes de 

recursos oficiais para reparos e adapta¢es; 

II. coleta de informac;oes junto a comunidade escolar para 

formac;ao de diagn6sticos e para o estabelecimento de metas a 

curta, medic e Iongo prazos (identificar problemas comuns, buscar 

sotuc;oes, refletir sabre os papeis de cada segmento e obter 

compromissos em cada segmento social); 

II I. concretizac;ao das ideias, tomada de providencias e 

mudanc;as nos procedimentos (administrac;ao e comunidade 

escolar); 

IV. patestras a comunidade escolar (para alunos, pais, 

professores e funcionarios); e 

V. etaborac;ao do Plano de Seguranc;a. 

Em resume, tambem a Patrutha Escotar Comunitaria e Policiamento 

Ostensive, nos processes "a pe" e "motorizado", nas modalidades de 

"patrulhamento" e "permanencia", de circunstancia "ordinaria", "urbane" e "diutumo", 
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desenvolvido junto a comunidade para interac;ao e integrac;ao, com a filosofia de 

policia comunitaria e que tern per objetivos especfficos: 

a) fazer do ambiente escolar urn local seguro e tranqOilo para 

alunos e professores e de despreocupa<;ao para pais e familiares; 

b) dar especial atenc;ao ao usc e trafico de drogas nas escolas 

e em suas proximidades; 

c) ampliar e consolidar a permanencia do policial-militar junto a 
comunidade para toma-lo conhecido e participante nas solu<;Qes des 

problemas de seguranc;a; 

d) incentivar o relacionamento entre educandarios e Unidades 

Operacionais de Area, proporcionando maier conscientizac;ao des 

alunos per meio de projetos, palestras ou debates coordenados pela 

Policia Militar, para o fornecimento de informac;oes que possibilitem 

a detec<;ao e extin<;ao des fatores que causam risco a seguran9e1 do 

corpo docente e discente; 

f) incentivar e apoiar atividades culturais, desportivas e de 

lazer para a comunidade escolar, programas comunitarios de 

amparo e prote<;ao a crian9e1 e ao adolescente, campanhas 

educativas anti-drogas, de seguranc;a no transite, de protec;ao ao 

meio ambiente, de retorno as aulas, de ferias em paz, entre outras. 

llustra~ao 2: Figura utilizada no projeto PEC 
Fonte: PEC 
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4.5.3 Programa Educacional de Resistencia as drogas e a Violencia 

E o Programa Educacional de Resistemcia as Drogas e a Violencia que 

constitui uma forma de atuaQao da Policia Militar, voltada para a prevenQao ao usc 

indevido de drogas, violencia e as a~oes de vandalismo e forma~o de gangues 

entre jovens. 

0 PROERD consiste em urn esforQo cooperative da Policia Militar, Escola e 

Familia para oferecer atividades educacionais em sala de aula, a fim de prevenir ou 

reduzir o usc de drogas e a violencia entre as crian~s e adolescentes. 

llustra~o 3: Slmbolo do Proerd 
Fonte: PROERD 

A enfase esta em auxiliar os estudantes a reconhecerem e resistirem as 

pressoes diretas ou indiretas que influenciarao a experimentar alcool, cigarro, 

maconha, inalantes, outras drogas ou ate mesmo se engajarem em atividades 

violentas. 

0 PROERD tern per base o Projeto "D.A.R.E". (Drug Abuse Resistance 

Education) inicialmente desenvolvido e aplicado pelo Departamento de Policia e o 

Distrito Escolar da cidade de Los Angeles- Calif6mia- EUA em 1983. Hoje esta 

sendo aplicado em todos os Estados Norte-americanos e em mais de 60 paises, 

sendo aplicado no Brasil ap6s as adapta~oes necessarias a nossa realidade cultural 

no ano de 1992 no Rio de Janeiro e no ano de 1993 em Sao Paulo. 

A vinda do "D.A.R.E." para o Brasil foi proporcionada atraves de realiza~o 

de curses especificos ministrados pelo Centro de Treinamento do D.A.R.E. de Los 
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Angeles/EUA a integrantes das Policias Militares dos Estados de Sao Paulo e do Rio 

de Janeiro. 

llustra~o 4: Mascot& do Prograrna, Lelo DARE. 
Fonte: PROERD 

A presen~ de policiais militares nas escolas para a aplica~o do PROERD 

cria uma possibilidade de redu<;ao de outros problemas locais afetos a seguran<;a 

publica em decorr~ncia da excelente oportunidade proporcionada aqueles policiais 

de interagirem com a comunidade local, conhecendo seus problemas e suas 

possiveis solu<;oes. 

0 PROERD estimula a parceria entre a policia, comunidade e escola, sendo 

a participa~o de todos muito importante, pais, somada a outros programas de 

preven<;ao existentes, objetivando trazer a nossa gente uma vida util e saudavel sem 

drogas. 

Crian<;as que cursam a antiga 48 serie do ensino fundamental , hoje o 1° Ana 

do Cicio lntermediario, au sejam aquelas que estao na faixa etaria de 09 a 12 anos, 

pre-adolescentes, estao passando par uma forma<;ao intelectual, ficando num estado 

de profunda e facil aprendizado e tomada de decisoes. Para se ter uma ideia disto, 

segundo essas pesquisas, as crian<;a~ tern a capacidade de aprenderem tr~s 

idiomas diferentes de uma s6 vez sem fazer confusao alguma, alem de conciliar 

tambem suas experi~ncias e aprendizados da vida cotidiana, entao, necessaria se 
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faz, moldar e lapidar a formac;ao das crianc;as de modo a ficarem distantes das 

drogas e da violencia. 

Apesar de, a mfdia, explorar os atos negativos praticados por uma minoria 

de policiais, o aluno nesta faixa etaria tern, via de regra, urn grande fascfnio e 

respeito pelo cidadao fardado. 

Atraves deste magnetismo, o policial apresenta-se realmente como e; amigo, 

orientador e proximo, mostrando a verdadeira Polfcia, resgatando a imagem das 

instituic;oes de forma geral, angariando com isto a confianc;a necessaria que todas as 

organizac;oes devem ter para poderem atuar com mais eficacia. 

4.5.4 Uma nova comunica~ao 

Como foi apresentado anteriormente a Polfcia Militar buscando atender os 

anseios da populac;ao implantando projetos que integram a polfcia e a comunidade 

num objetivo unico que e a seguranc;a. 

Para uma melhor compreensao e necessaria saber como era a comunicac;ao 

antes do projeto polfcia comunitaria. 

Nas formas originarias de polfcia ostensiva sao detectados diversos 

problemas dentro da instituic;ao que prejudicam nao OS servic;os da Polfcia Militar. 0 

principal deles e a excessiva centralizac;ao. 

Cabe ressaltar que nao se faz uma crftica ao carater militar da organizac;ao, 

mas ao "excesso de militarismo" que impediam o trabalho interativo dos policiais 

com a comunidade e o melhor desempenho da instituic;ao. 0 controle interno muito 

rigoroso e a subordinac;ao de todos os segmentos a urn controle central inibem a 

iniciativa do policial de ponta, que tende a apenas receber ordens para evitar 

problemas com seus superiores. Assim, justamente o policial que esta mais proximo 

da sociedade nao tern estfmulo para desenvolver urn trabalho mais independente, 

como o policiamento comunitario, e nao se sente responsavel pelos resultados do 

servic;o policial. 
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4.5.4.1 A comunicac;ao de hoje 

Embora a filosofia de policia comunitaria enseje uma maior autonomia por 

parte dos policiais que executam o servigo, a vida na caserna ainda nao se encontra 

suficientemente liberta das tradigoes passadas bern como 0 tipo de hierarquia nao e 

favoravel ao desempenho desta fungao. 

Em se tratando de policia comunitaria urn importante passo e acreditar que o 

"chao de fabrica" entende a necessidade da organizagao e esta capacitado a 

fornecer ideias inovadoras, auxiliadoras que contribuam com o efetivo sucesso da 

organizagao. Alem disso, e necessaria ter autonomia suficiente para poder executar 

a atividade da forma mais adequada e no momenta oportuno. 

Na caserna as ordens de operagoes e aplicagoes de policiamento sao 

confeccionadas, sempre, pelo alto escalao, aliado a isso se tern as normas e 

regulamentos que impedem a desobediencia ou mesmo a alteragao de ordens 

legais. Assim, o militar estadual esta atrelado, por forga legal e tambem por forga 

psicol6gica, pais em sua formagao profissional basica e preparado para cumprir as 

ordens legais sem discussao. 

0 importante e que na atualidade ja comegam a aparecer tragos de 

administragao moderna, que, embora nao represente uma mudanga significativa, ha 

o indicativa de que a administragao publica comega a caminhar rumo a busca da 

melhoria, da otimizagao dos recursos. Esta sinalizagao e expressa na legislagao 

maior que orienta os princfpios do ato administrativos e urn deles eo da eficiencia7
• 

Surge, com isto, a necessidade de uma preparagao psicopedag6gica mais 

alinhada para que o policial-militar tambem esteja preparado para entender os 

limites dessa autonomia. 

7 Art. 37 da CF/88 
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4.5.4.2 A necessidade de uma nova comunicac;ao 

A descentralizagao e urn princfpio basico da polfcia comunitaria: os policiais 

devem ter autonomia para, sob supervisao, identificar e analisar os problemas, 

organizar a comunidade, planejar e implementar solugoes. Portanto, e urn modelo de 

policiamento que implica a "descentralizagao decis6ria, a autoridade e competencia 

do policial de ponta, a flexibilizagao do controle interno e a diminuigao das distancias 

hierarquicas". 

Para uma otimizagao dos resultados e necessaria a utilizagao do modelo 

simetrico de duas maos: parte da compreensao e nao da persuasao. Proporciona o 

dialogo e a discussao e esta baseado na negociagao, na etica e no consenso, para 

levar a adogao de decisoes corretas em que as partes envolvidas alcancem seus 

objetivos. Este modelo proporciona a consolidagao dos relacionamentos com os 

publicos, levando as organizagoes a serem mais eficazes. 

Desta forma o publico interno necessita de uma comunicagao mais 

consistente e continua, deixando-se de lado aquela linguagem costumeira, subjetiva 

e rotulada dos manuais. Assim se encoraja a "accountability" individual. Trazendo a 

superficie informagoes profundas, potencialmente ameagadoras e embaragosas que 

podem motivar a aprendizagem e mudanga real. 

Embora nao se tenha o nivel necessaria de comunicagao para o verdadeiro 

desempenho de polfcia comunitaria verifica-se urn passo inicial que e o 

estreitamento das relagoes entre publico-alva e publico interno. 

Nas tres fases do policiamento comunitario buscou-se urn estreitamento do 

relacionamento PM x comunidade. Verificou-se, ainda, que os policiais-militares 

designados para fazerem o curso do PROERD sao em 100% voluntaries, e a 

designagao e feita somente ap6s o PM entrar em cantata com a coordenagao e 

preencher questionario, neste projeto e de fundamental importancia que 0 policial 

seja voluntario e tambem urn entusiasta, pois o publico-alva sao as criangas do 

ensino fundamental. 

No projeto POVO, os policiais mantem contato direto com a populagao, 

atraves de entrevistas nas residencias, comercio e compondo inclusive, as reunioes 

dos conselhos comunitarios, ouvindo as necessidades das comunidades locais e 

trabalhando juntos para a melhoria do bairro. 
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No Projeto PEC, alem do policiamento ser voltado a area escolar, existem 

palestras desenvolvidas com os professores havendo uma sinestesia entre 

educagao e seguranga. 

Destarte, os resultados esperados sao para Iongo prazo e o policiamento 

comunitario esta sendo implantado, ja sao perceptiveis os sinais de melhoras, tanto 

na visao da comunidade quanta no publico interno que co mega a defender a ideia de 

que somente o trabalho em parceria pode trazer resultados positivos para a 

seguranga publica. 
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5 CONCLUSAO 

A diminuic;ao da criminalidade e o que a populac;ao mais espera da pollcia. A 

pollcia, por sua vez, tambem imagina ser esta sua maior missao e acredita, em sua 

maior parte, que pode contribuir para este resultado. Existem duvidas sobre ate que 

ponto a pollcia pode ou nao, por si s6, diminuir a criminalidade e estas duvidas sao 

ainda maiores com relac;ao a pollcia comunitaria. 

Em toda a literatura que avaliou o Policiamento Comunitario, poucos foram 

os exemplos onde se constatou resultados inequlvocos de reduc;ao da criminalidade. 

lsto significa que o policiamento tradicional - focado no controle do crime, 

patrulhamento ostensivo direcionado ou aleat6rio, respostas rapidas a chamados 

telefOnicos, investigac;ao criminal, etc. - nao deve, de modo algum, ser deixado de 

lado e simplesmente substituldo pelo Policiamento Comunitario. As diversas 

modalidades de policiamento talvez nao sejam alternativas excludentes e sejam 

adequadas, cada qual a sua maneira, para objetivos diferentes. 

Mesmo supondo que os efeitos da introduc;ao do Policiamento Comunitario 

sejam principalmente subjetivos - melhora da avaliac;ao da pollcia e diminuic;ao do 

medo - estes efeitos, por si s6, ja justificariam a existencia deste tipo de 

policiamento, sem falar das outras vantagens adicionais como a diminuic;ao da 

violencia policial e incentivador da participac;ao e organizac;ao comunitaria. 0 medo, 

como visto, traz consequencias praticas para o indivlduo e para a comunidade, 

sendo preciso enfrenta-lo como urn problema em si mesmo. A localizac;ao 

estrategica de viaturas, a orientac;ao para que as luzes fiquem acesas todo o tempo, 

a orientac;ao para que os policiais trabalhem sozinhos ou em duplas ao inves de em 

grupos, a construc;ao de postos e bases fixas em locais de grande circulac;ao de 

pedestres, sao todas iniciativas que objetivam dar maior visibilidade a pollcia e 

reduzir o medo na populac;ao. 

Por outro lado, se e verdade que a pollcia comunitaria nem sempre e 

mecanismo eficaz para a reduc;ao do crime, por outro lado, seu potencial de violac;ao 

aos direitos dos cidadaos e muito menor, quando comparada ao policiamento 

convencional. Na literatura, e raro encontrar caso de agressoes, tortura ou 

homiddios que tenham sido cometidos por policiais envolvidos no Policiamento 
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Comunitario, entre outras raz6es em fungao do maior envolvimento do profissional 

com a populagao local, seu perfil psicol6gico e o treinamento recebido. 

Estes itens - aumento da confianga da populagao na policia, diminuigao dos 

casos de abusos policiais, incentivo a participagao da comunidade, aumento na 

auto-estima e satisfagao no trabalho entre os policiais - precisam seriamente ser 

levados em consideragao em qualquer tentativa de avaliagao que se faga do 

Policiamento Comunitario no Brasil. 

Estas vantagens adicionais do Policiamento Comunitario nao foram 

abordadas na pesquisa mas sao claramente pontos a favor do programa. Estes sao 

fatores que nem sempre foram considerados nas avaliag6es feitas em outros paises, 

porque as corporag6es policiais das nag6es desenvolvidas a atuam, na maior parte 

dos casos, dentro dos parametros de uma policia democratica, que respeita os 

direitos basicos da populagao. 

Nos paises desenvolvidos a policia pouco tortura ou utiliza seu poder letal no 

combate ao crime, de modo que as quest6es giram quase que exclusivamente em 

torno de sua efich3ncia. No Brasil e outras sociedades latino-americanas, o 

Policiamento Comunitario deve ser pensado, por outro lado, nao apenas como urn 

instrumento de eficiencia no combate ao crime, mas tambem como urn modelo de 

policiamento democratico, que substitua o medo por uma relagao de confianga 

mutua entre policia e sociedade. 

Esta confianga, por sua vez, e a base para o policiamento eficaz, pois a 

informagao sobre crimes e criminosos, que e a base do trabalho de investigagao 

policial, s6 e fornecida voluntariamente pelos cidadaos se estes respeitam e confiam 

na policia que tern. 
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