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0 presente trabalho, a partir da admissao da hip6tese "de que ha necessidade de 
inclusao de praticas preventivas nas atividades de poll cia", ira demonstrar que para 
o sucesso de "policia comunitaria" e necessaria interligar esta "nova identidade 
policial" que inclui o aspecto preventivo, desde a formac;ao inicial do agente policial 
assim como ao Iongo de toda sua carreira. A investigac;ao teve par finalidade 
analisar as concepgoes dos policiais-militares que desenvolvem suas atividades no 
servic;o operacional da Policia Militar do Parana sabre o termo prevenc;ao. Foi 
posslvel a construc;ao de urn marco te6rico sob o enfoque de conceitos diversos 
sabre prevenc;ao no contexto das organizac;oes que trabalham na area da seguranc;a 
publica e as ac;oes em poHcia comunitaria e atividades educativas e sociais no 
ambito da produc;ao social na Corporac;ao. A pesquisa desvelou na revisao de 
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de policia comunitaria que implica em contextos de prevenc;ao. 
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1 INTRODUCAO 

0 presente trabalho, a partir da admissao do pressuposto preventivo na 

atividade policial, conforme acima delineado, ira demonstrar que a concepc;ao 

preventiva na "policia comunitaria" deve ser interligada no previo treinamento do 

policial que ira estar na atividade de policiamento comunitario .. 

Vale salientar que nao ha modelos policiais puros, unidimensionais, como 

tambem nao ha praticas policiais genufnas e que envolvam uma s6 dimensao. Urn 

modelo constitui urn quadro de referenda analftico, que apresenta urn conjunto 

coeso de argumentos acerca do papel, das func;oes e da missao da polfcia, da 

filosofia de trabalho, da polftica administrativa adotada e das estrategias e taticas 

operacionais concebidas pela organizac;ao para moldar o comportamento policial 

numa determinada sociedade, num dado momenta hist6rico. 

No percurso da hist6ria da policia, evidencia-se, sobremaneira, que os 

aspectos vinculados a burocratizac;ao e a militarizac;ao, com excessivo realce no 

comportamento profissional e legalista dos policiais, permearam a construc;ao de urn 

determinado modelo policial profissional, que ainda hoje serve de base para a 

estrutura policial nas sociedades democraticas ocidentais, orientando a organizac;ao 

da policia, os seus princfpios e metodos, desde a aplicac;ao do treinamento, 

englobando a filosofia, a terminologia, a literatura organizacional ate o estilo de 

policiamento, envolvendo taticas e estrategias, o equipamento utilizado nas 

operac;oes de policiamento, etc. 

E importante reconhecer que esse modelo policial profissional e proveniente 

das reformas da policia que ocorreram no final do seculo XIX e durante a primeira 

metade do seculo XX, foi uma resposta inovadora para os problemas que 

precederam sua montagem. A sua peculiaridade reside no entrelac;amento de dois 

modelos de policia; o burocratico-militar e o de aplicac;ao da lei. De modo geral, sua 

implementac;ao traz consigo a expectativa dos reformadores de torna-la mais 

disciplinada, menos discricionaria nas suas operac;oes, menos politizada e mais 

profissional. 

Portanto, destaca-se a importancia da formac;ao profissional basica realizada 

nas academias de polfcia para a construc;ao da identidade profissional, 

fundamentalmente, como uma etapa que faz consideravel diferenc;a para a vida 
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profissional do policial, nao apenas dada a importancia da experiencia de formac;ao 

do membra na aquisic;ao formal dos valores e normas pr6prias da profissao e das 

competencias e das habilidades para o campo de trabalho, mas tambem na 

aquisic;ao dos valores e crenc;as acerca da profissao, consubstanciados em uma 

base de conhecimento e de cultura comum sobre o que e ser policial em um 

determinado modelo de policia profissional. 

0 trabalho de pesquisa aqui realizado inicia-se com a discussao sobre policia 

e a dinamica de mudanc;as na sociedade, em que, no final da ditadura militar, as 

corporac;oes policiais, cujas praticas hist6ricas foram enrijecidas, comec;aram um 

processo de rompimento do modelo hist6rico do sistema policial, em decorrencia das 

transformac;oes em andamento na sociedade brasileira. Sao discutidas as mudanc;as 

sociais e polfticas. A pratica policial produz uma crise nas policias brasileiras, que 

nao e uma crise de dentro da corporac;ao para fora, mas sim o inverso, da relac;ao 

sociedade-Estado, em consequencia da falta de sintonia entre o avanc;o social e a 

pratica policial, ampliada pela ausencia de um processo dinamico e otimizado que 

fac;a funcionar um sistema de seguranc;a publica para a realidade brasileira. 

A revisao de literatura aponta que no modelo tradicional a forc;a tem sido o 

primeiro e quase unico instrumento de intervenc;ao, sendo usada freqOentemente de 

forma nao-profissional, desqualificada e inconsequente, nao poucas vezes a 
margem da legalidade, e que e possivel se pensar em outro modelo de policia, 

desde que passe a centrar sua func;ao na garantia e efetivac;ao dos direitos 

fundamentais dos cidadaos e na interac;ao com a comunidade, estabelecendo a 

mediac;ao e a negociac;ao como instrumento principal; uma policia altamente 

preparada para a eventual utilizac;ao da forc;a e para a decisao de usa-la. 

Outro item discutido e sobre a violencia social como um problema publico, 

que implica na atribuic;ao da responsabilidade a quem cabe resolve-la. 0 aspecto 

moral, aliado a identificac;ao de causas do fenomeno, entretanto, e que torna a 

erradicac;ao do problema algo desejavel. 

A simiiaridade de problemas que a policia enfrenta talvez seja o resultado de 

que, embora os contextos socioculturais sejam muito distintos, a func;ao das polfcias 

e essencialmente a mesma. 

No texto, e discutido o papel da polfcia na sociedade, momento em que sao 

trazidos pesquisadores como Bayley (1994, p. 44), que aponta que a func;ao policial, 

classicamente, distingue-se das atividades do exercito por dirigir-se a um dos 
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aspectos centrais no sistema de seguranc;a publica: aquele que diz respeito as 

atividades de manutenc;ao da ordem. 

A discussao acerca do assunto e continuada na problematizac;ao do modele 

de policia, que discute a categoria de policia hoje melhor aceita pelas comunidades, 

a policia cidada, que e uma concepc;ao problematizadora em seguranc;a, pais 

discute sua complexidade e divide responsabilidades. 

Parte do processo de compreensao dos policiais e o reconhecimento de que 

intervir no movimento social nao e o mesmo que estar intervindo na criminalidade. A 

partir desse entendimento, a policia tera uma nova perspectiva de que ela precisa 

restabelecer a ordem e cumprir a ordem judicial, mas na vertente da necessidade 

social, e nao poHtica ou de interesse de grupos isolados. 

0 grande desafio colocado no processo de democratizac;ao dos paises da 

America Latina, hoje, quanta as organizac;oes policiais, e a questao da func;ao da 

policia, do conceito de policia. 

Em comparac;ao com urn dos maio res pesquisadores, Bayley (2001 ), em seu 

livro intitulado Padroes de Policiamento, busca analisar as relac;oes entre a policia e 

sociedade na hist6ria dos homens, trazida a luz nas discussoes nesse capitulo. 0 

relacionamento entre policia e sociedade e reciproco, e a sociedade aponta, 

direciona o que a policia e, e a policia influencia aquila em que a sociedade pode 

tornar-se. 

Ocorre que a Corporac;ao, pela sua tradic;ao na formac;ao de seus policiais

militares que privilegia a epistemologia comportamentalista, e a enfase na repressao 

e na contenc;ao da criminalidade como metas hist6ricas e governamentais de 

trabalho; por isso, houve a necessidade de abordar o tema a fim de repensar as 

mudanc;as na formac;ao policial. 

A pesquisa bibliografica e a analise de conteudo dos questionarios aplicados 

aos policiais-militares que trabalham, basicamente, no servic;o operacional apontam 

a necessidade de uma formac;ao academica multidisciplinar, em que as areas 

humanisticas, juridicas, administrativas e tecnico-profissionais fossem abordadas de 

forma interdisciplinar. 

A pesquisa aponta ainda que o curricula de formac;ao desses sujeitos deva 

estar colada a sua pratica cotidiana e elaborado de acordo com as teorias que 

tratam sabre o curricula. 
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Outro momenta da discussao relaciona os apontamentos sabre os posslveis 

conceitos sabre preven(fao, que e o objeto desse estudo. Aqui sao discutidos 

rudimentos para algumas reflexoes que possibilitarao tra(far paralelos entre o atual 

modo de se pensar a Corpora(fao PoHcia Militar, sua pratica cotidiana em sua(s) 

forma (a) paradigmatica(s), par meio de teorias p6s-crlticas da identidade, diferen9a, 

rela<f6es de poder e as formas de supera(fao desses aspectos intrlnsecos a cultura 

vigente. 

Nessa etapa, inicia-se a discussao pela teoria crltica abordada par Silva 

(2001 ), o reconhecimento e valoriza(fao das diversas identidades culturais de 

Candau (1997) e Goffman (2005) que tra9am o perfil de institui(f6es como as PoHcias 

Militares. 

A abordagem continua com as formas possiveis de preven(fao par meio do 

Direito Penal, com os conceitos de preven(fao geral positiva e o conceito de 

preven(fao do crime e da violencia. Outro conceito e o foco em fatores de risco e/ou 

de prote(fao que sao importantes para a diminui<fao da vulnerabilidade a crimes e 

violencias e/ou para o aumento da resiliencia a crimes e violencias e as medidas de 

prote(fao especffica para a redu<fao de fatores de risco individuais e controle de 

danos. 

Outro tipo de preven(fao praticada e a apontada par Bucher ( 1992), 

fundamentada nas suas a(f6es norteadas par ideias construtivas, par valores 

humanos claramente pensados e enunciados. 

As a(f6es que tern identidade com a preven(fao na Corpora(fao sao aqui 

abordadas sinteticamente nos modelos de policia comunitaria como o Proerd, PEC, 

Projeto Povo e outros, como os principais projetos da Pollcia Militar do Parana, os 

quais foram tratados a partir da concep<fao de poHcia comunitaria, com diversos 

autores que apontaram algumas destas experiencias e inova(f6es como geralmente 

reconhecidas como a base de urn novo modelo de pollcia, orientada para urn novo 

tipo de policiamento, mais voltado para a comunidade, que ficou conhecido como 

policiamento comunitario. 

A problematiza(fao de nossa investiga(fao foi relacionada a necessidade de 

entender, par meio da concep<faO dos policiais-militares, como esses sujeitos 

entendem e se relacionam com o conceito preven(fao. 
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Nas perguntas da pesquisa realizada melhor concepgao do tema aponta-se 

que a questao social na Organizagao traz um vasto campo de estudo. lsso ocorre, 

pois se realizam poucas pesquisas de carc~ter explorat6rio na Policia Militar. 

Assim, percebe-se que a Corporagao possui vocagao no desenvolvimento do 

pensamento social, considerando-se o universe de demandas existentes, e que 

compreende os funciom1rios em atividade, inativos, pensionistas, dependentes 

destes, e a populagao de seu entorno que e beneficiada por programas diversos, 

ainda que de forma paradigmatica. Resta saber se a base da execugao das agoes 

na Corporagao encontra-se preparada, motivada e pronta para o desempenho desse 

grande desafio. 

Essas questoes, uma vez respondidas, permitirao apontar limites, 

possibilidades, horizontes a serem redefinidos, bern como permitir a reflexao sobre o 

redirecionamento dessas agoes de planejamento na Corporagao. 

Acredita-se que se uma organizagao como a Polfcia Militar adotar o 

autoconhecimento a partir de uma postura critica perante a sociedade, o trabalho 

realizado buscando a competencia interpessoal, pode contribuir de forma integrada 

para desenvolver o que Moscovici (1997) considera como sensibilidade social que 

consiste no desenvolvimento da capaddade de perceber a si mesmo, e como os 

outros sentem, pensa e tende a organizar suas agoes, o que permitiria forma mais 

adequada com maior flexibilidade no convivio interpessoal. 

Para alcan<;armos a meta acima descrita iremos subsidiriamente: 

a) Analisar por meio das falas dos policiais-militares que desenvolvem suas 

atividades na area da repressao, e de maneira crftica, suas concepgoes 

acerca do conceito prevengao, observadas individualmente; 

b) Comparar os conceitos de te6ricos sobre o termo prevengao, usuais na 

PMPR; 

c) Levantar os principais projetos e programas existentes na Corporagao, que 

tern identidade com o conceito prevengao. 

0 objeto de estudo observado em questao foi tratado de maneira analitica, 

mesmo se considerada a complexidade do fenomeno social estudado. 0 trabalho de 

pesquisa adotou a pesquisa bibliografica como fonte primaria, secundaria e terciaria, 

seguida da analise de conteudo do material coletado. 
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0 direcionamento da investiga<;ao redundou em pesquisa qualitativa de 

carater explorat6rio, pais o processo da pesquisa citado nao admite visoes isoladas, 

parceladas e estanques, mas desenvolve-se em uma intera<;ao dinamica se retro

alimentando, reformulando-se constantemente, de forma que na coleta de dados, 

num instante deixa de ser tal e passa-se a analise de dados, e este e em seguida 

urn vefculo para nova busca de informa<;6es. 

No que se refere a coleta de dados, a pesquisa qualitativa admitiu alguns 

tipos de caminhos, que foram utilizados, como o questionario semi-estruturado, 

aplicado a popula<;ao de policiais-militares - Pra<;as, que atuam no policiamento 

ostensive na Polfcia Militar do Parana, na cidade de Curitiba. 

Como tecnica de analise do conteudo das observa<;6es, adotou-se como base 

as experiencias de trabalho de campo de Bogdan e Biklen (1982, p. 22) em Ludke e 

Andre (1986, p. 15), que apresentam uma parte descritiva e uma parte reflexiva. 

Na analise documental, de acordo com Cauley (1981, p. 32), buscou-se 

identificar informa<;6es factuais nos documentos a partir de quest6es ou hip6teses de 

interesse. Assim, os documentos constituem-se em uma fonte poderosa da qual 

podem ser retiradas evidencias que fundamentem afirma<;6es e declara<;6es do 

pesquisador. 

Outro aspecto importante da analise de conteudo, de acordo com Sampieri 

(1998, p. 43), esta na capacidade de a analise de conteudo "gerar novas 

interroga<;6es e descobertas". Nesse sentido, Franco (1986, p. 9) ressalta que a 

analise de conteudo busca os sentidos de urn texto, de uma mensagem. 0 ideal, de 

acordo com o autor, e buscar sentidos em urn texto, na mensagem procedida pelo 

interlocutor. 
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2 POLiCIA E A DINAMICA DE MUDANCAS NA SOCIEDADE 

Ao iniciarmos nossa jornada de pesquisador, verificamos nossos contextos 

conceptivos a respeito de prevengao. De acordo com Mesquita Neto (2004), o 

processo de redemocratizagao do Brasil, a partir da decada de 80, vern provocando 

nas instituig6es publicas, em especial nas corporag6es policiais, transformag6es 

decorrentes do questionamento da sociedade brasileira sabre a real fungao publica 

que devem assumir diante do Estado Democratico de Direito. 

No infcio dos anos 90, as corporag6es policiais, cujas praticas hist6ricas 

foram enrijecidas pelo perfodo ditatorial, comegaram urn processo de rompimento do 

modelo hist6rico do sistema policial, em decorremcia das transformagoes em 

andamento na sociedade brasileira, em especial o crescimento das praticas 

democraticas e o fortalecimento da cidadania. 

0 descompasso entre as mudangas sociais e polfticas e a pratica policial 

produz uma crise nas polfcias brasileiras, que nao e uma crise de dentro da 

corporagao para fora, mas sim o inverse, da relagao sociedade-Estado, em 

conseqOencia da falta de sintonia entre o avango social e a pratica policial, ampliada 

pela ausencia de urn processo dinamico que faga funcionar urn sistema de 

seguranga publica para a realidade brasileira. 

Na verdade, ha uma reagao da sociedade brasileira que indica a necessaria 

mudanga no modelo atual, em que a Justiga e morosa, o sistema prisional e 

desumano e in6cuo e a polfcia atual e enfraquecida, fracionada, autoritaria e 

afastada das comunidades, despreparada e obsoleta na sua estrutura, nao 

conseguindo responder as exigencias impostas pelo contexte social atual. 

A grande questao postulada e: e possfvel ter uma polfcia diferente numa 

sociedade democratica? A concretizagao dessa possibilidade passa por alguns 

eixos. Primeiro, por mudangas nas polfticas de qualificagao profissional, por urn 

programa de modernizagao e por processes de mudangas estruturais e culturais que 

discutam quest6es centrais para a polfcia: as relagoes com a comunidade, 

contemplando a espacialidade das cidades; a mediagao de conflitos do cotidiano 

como o principal papel de sua atuagao; e o instrumental tecnico e valorativo do uso 

da forga e da arma de fogo. Sao eixos fundamentais na revisao da fungao da polfcia. 
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No modele tradicional, a forc;a tern sido o primeiro e quase unico instrumento 

de intervenc;ao, sendo usada frequentemente da forma nao-profissional, 

desqualificada e inconsequente, nao poucas vezes a margem da legalidade. 

E possfvel, portanto, ter outre modele de polfcia, desde que passe a centrar 

sua func;ao na garantia e efetivac;ao dos direitos fundamentais dos cidadaos e na 

interac;ao com a comunidade, estabelecendo a mediac;ao e a negociac;ao como 

instrumento principal; uma polfcia altamente preparada para a eventual utilizac;ao da 

forc;a e para a decisao de usa-la. Tudo isso tendo como base polfticas publicas que 

privilegiem investimentos na qualificac;ao, na modernizagao e nas mudangas 

estruturais e culturais adequadas. 

No memento em que comega a existir essa transformagao polftica e social e a 

compreensao da sociedade como urn ambiente conflitivo, no qual os problemas da 

violencia e da criminalidade sao complexes, a polfcia passa a ser demandada para 

garantir nao mais uma ordem publica determinada, mas simos direitos como estaoa 

colocado na Constituigao de 88. Neste novo contexte, a ordem publica passa a ser 

definida tambem no cotidiano, exigindo uma atuagao estatal mediadora dos conflitos 

e interesses difusos e, muitas vezes, confuses. Por isso, a democracia exige 

justamente uma fungao policial protetora de direitos dos cidadaos em urn ambiente 

de conflitos. 

A agao da polfcia ocorre em urn campo de incertezas, ou seja, o policial, 

quando sai para a rua, nao sabe o que vai enfrentar diretamente; ele nao tern uma 

agao determinada a fazer e entra num campo de conflitividade social. lsso exige nao 

uma garantia da ordem publica, como na polfcia tradicional, sustentada somente nas 

agoes repressivas, pelas quais o ato consiste em reprimir para resolver o problema. 

0 campo da garantia de direitos exige uma agao mais preventiva, porque nao tern 

urn ponte determinado e certo para resolver. 

A violencia e a crescente criminalidade estao dilufdas por toda a sociedade. 

Para se chegar a resolugao dos problemas, as polfcias precisarao fazer uma 

articulagao de agoes, compreensao e identificagao do seu nucleo, buscando 

melhores solugoes. Ou seja, cada fato que se apresenta hoje para polfcia merece 

urn tratamento diferenciado, e esta exigencia esta estabelecida para a agao da 

polfcia no ambiente democratico. 0 autor afirma ainda que se possa perceber que a 

fungao policial necessita ser vista, tambem, como de delicada complexidade e, para 

ser bern exercida, tornam-se imperatives sua qualificagao, o reaparelhamento 
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tecnol6gico, a atualizac;ao das tecnicas policiais e, principalmente, sua revisao 

conceitual. (MESQUITA NETO, 2004, p. 57) 

A sociedade, par sua vez, deve assumir que e uma sociedade complexa, na 

qual os conflitos acontecem no dia-a-dia e a todo o momenta, exigindo da seguranc;a 

publica ac;oes diferenciadas. Nao e possfvel se fazer hoje urn procedimento padrao 

para o policial no seu trabalho cotidiano. Ele precisa ter a capacidade de ampliar o 

espac;o de decisao nas escolhas das ac;oes e intervenc;oes para cada fato que 

enfrenta. Entao, neste momenta, a postura mediadora passa a ser uma func;ao 

importantfssima na ac;ao da polfcia. 

0 grande problema e justamente descrever ou conceituar a seguranc;a 

publica. Hoje a percepc;ao coletiva considera a seguranc;a publica centrada somente 

na atividade da poHcia e, par mais que se pretenda montar uma polfcia cidada, 

somente haverc~ sucesso se for redefinida e ampliada a conceituac;ao da seguranc;a 

publica. 

A seguranc;a publica e urn processo sistemico e que envolve urn conjunto de 

ac;oes publicas e comunitarias, visando assegurar a protec;ao do indivfduo e da 

coletividade e a aplicac;ao da justic;a na punic;ao, recuperac;ao e tratamento dos que 

violam a lei, garantindo direitos e cidadania a todos. 

A seguranc;a publica constitui-se em urn processo sistemico porque envolve, 

num mesmo cenario, urn conjunto de conhecimentos e ferramentas de competencia 

dos poderes constitufdos e ao alcance da comunidade organizada, interagindo e 

compartilhando visao, compromissos e objetivos comuns; e otimizado porque 

depende de decisoes rapidas e de resultados imediatos. 

A polfcia cidada, sintonizada e apoiada pelos anseios da comunidade, s6 tera 

sucesso se estiver voltada para a recuperac;ao de quem ela prende, pais, caso 

contrario, sera simplesmente uma polfcia formadora de bandido, quer dizer, ela vai 

recrutar bandido, vai marginalizar ainda mais. E necessaria incluir, nesta analise, 

todo o sistema de persecuc;ao penal e de polftica social. Esta e a tarefa que precisa 

ser desenvolvida. 

A discussao publica e a tendencia polftica brasileira tern apontado como 

soluc;oes salvadoras o endurecimento da repressao, especialmente quando ocorrem 

crimes violentos, que assumem amplos espac;os na mfdia, influenciando a formac;ao 

da opiniao publica. 
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0 cidadao faz a seguinte pergunta: qual e o papel da policia no momenta em 

que estao em crise o emprego, a familia e a escola? Quer dizer, estao em crise as 

instituicf(>es de controle social informal que funcionavam ha 20 anos: sera que a 

policia hoje s6 pode seguir o modelo de uma policia, digamos, do tipo tolerancia 

zero? Estaremos condenados a tal? Ou e possivel pensar, em urn pais como o 

Brasil, outro tipo de policiamento, outra tecnica policial, outro tipo de trabalho 

policial? Porque essa e a grande ignorancia vigente na sociedade brasileira: o que 

significa o trabalho policial? 

A questao central e a percepgao hist6rica do fenomeno da inseguranga 

coletiva pela sociedade, a qual nao disp6e de urn debate profunda e qualificado 

sabre o tema, ao mesmo tempo em que o proprio poder publico carece deste 

debate, como demonstra a escassez de politicas publicas e as manifestag6es das 

autoridades, que trazem uma visao parcial desse fenomeno, ligada apenas a alguns 

dos componentes deste sistema, ou seja, a Justiga e a Policia. 

0 cenario da inseguranga cresce diante da compreensao de que a Justiga e a 

Policia tern problema e, a partir dai, todo o sistema e demandado a achar uma 

solugao para a questao do funcionamento da Justiga e da Policia. Sao 

desconsiderados neste debate os demais setores publicos e sociais que sao 

agentes intervenientes neste sistema. 

A Justiga e a Policia, por si s6, provavelmente, sao o fator de intervengao de 

menor capacidade de influenciar nas mudangas das condig6es desse fenomeno: 

inseguranga publica. Enquanto nao se conseguir estabelecer outra forma de 

percepgao desse problema, visualizando o maior numero de elementos que o 

comp6em, estar-se-a obtendo os mesmos resultados de curar uma doenga 

infecciosa, por exemplo, somente com remedio contra a dor, aumentando 

sucessivamente as doses, tendo, como consequencia, seu crescimento continuo. 

Atualmente, a policia, na sua cultura hist6rica, s6 trabalha com urn 

instrumento que e a reagao pela forga; qualquer conflito e dificuldade sao resolvidos 

pela forga. Ha muita dificuldade de trabalhar com as situag6es cuja responsabilidade 

e culpabilidade nao estao bern definidas. Geralmente, em todo o conflito em que a 

policia intervem, a tendencia e criminalizar a conduta, nem que seja por desacato ou 

desrespeito, efetivando a solugao pelo uso da forga e pela prisao. Por conseguinte, 

outra questao pode ser formulada: numa sociedade democratica, qual o modelo de 

policia a ser adotado? 
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E necessario formatar o sistema de seguran9a no Brasil, urn sistema que 

estabele9a responsabilidades aos governantes, ao Judiciario, ao Ministerio Publico, 

ao 6rgao penitenciario e as pollcias, criando liga96es tecnicas e operacionais e 

determinando objetivos sociais de preven9ao, tratamento e recupera9ao. 

Entende-se que o sistema de seguran9a tern de ser sistemico, rapido; urn 

processo que envolva nao s6 atividades preventivas ou de conten9ao: precisa ter urn 

infcio, que e a prevengao, e urn final, que e recuperar e tratar os autores do delito, 

pois, caso contrario, eles voltarao ao crime, e o objetivo e nao dar essa oportunidade 

de reincidencia ou aliciamento pelo crime. 

Nesse sistema, nao apenas a pollcia e a responsavel, o Judiciario, o 

Ministerio Publico e a sociedade em geral tern que participar do debate deste tema. 

E possfvel ter uma pollcia mais eficiente, diferente da atual, que esta repartida ao 

meio: uma trabalha s6 com a parte investigativa; outra s6 com a parte pericial; outra 

s6 com a parte ostensiva, encasteladas em seus corporativismos. E necessario urn 

trabalho de conjunto e de integragao. 

Ha duas dimens6es nesta questao: existe a polfcia mais preventiva, que 

amplia seu campo de atuagao, sendo uma pollcia das obrigag6es positivas; e ha, 

tambem, a pollcia mais de controle social, com campo de atuagao restrito, voltada 

para obrigag6es negativas. A polfcia tern centrado suas ag6es somente nas 

obrigag6es negativas: prender, vistoriar, revistar, etc. 

0 policial precisara ter outra visao de seu objeto de trabalho, outra 

compreensao e, principalmente, ter capacidade e habilidade de estar reconhecendo 

e compreendendo a diversidade social. Ha muita dificuldade de trabalhar com as 

situag6es hoje, cuja responsabilidade e culpabilidade nao estao bern definidas. 

Atualmente, a pollcia, na sua cultura hist6rica, s6 trabalha com urn instrumento, que 

e a agao-reagao, utilizando-se da for9a; qualquer conflito deve ser resolvido pela 

for9a. 

2.1 A VIOLENCIA COMO UM PROBLEMA PUBLICO 

Crime, acidentes de transito ou delinquencia de menores sao problemas 

sociais, mas como eles se tornam problemas publicos? lsto e algo que envolve uma 
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atuagao mais moralmente empreendedora par parte do Estado, alem do 

envolvimento de diversas instituigoes as quais cabe a responsabilidade de 

apresentar multiplas possibilidades de resolugao. Assim, responder a questao do 

crime como um problema publico remete a discussao acerca das dimensoes 

culturais e estruturais envolvidas. 

lsto implica necessariamente atribuir-se responsabilidade a quem cabe 

resolve-lo: significa decidir quem e seu "proprietario". Quem exerce autoridade no 

encaminhamento de solugoes? Governantes, legisladores, policiais, soci61ogos, o 

Judiciario? Sao questoes a respeito do consenso existente sabre o crime como um 

problema publico e sabre as causas e "terapeuticas" adequadas, e a existencia de 

diferentes instituigoes e pessoas encarregadas da resolugao do problema (KELLING, 

1983, p. 8}. Como o problema deve ser atacado? Preventivamente ou em seus 

sintomas? Quais as variaveis relevantes a serem arroladas para a resolugao do 

problema? Quais, enfim, os fatores determinantes tornados em consideragao? A 

sociedade possui uma serie de alternativas que buscam "resolver" o problema do 

crime. 0 aspecto moral, aliado a identificagao de causas do fenomeno, entretanto, e 

que torna a erradicagao do problema alga desejavel: "sem uma crenga cognitiva na 

possibilidade de mudanga e um julgamento moral de seu carater, um fenomeno nao 

esta em questao, nao e um problema" (KELLING, 1983, p. 1 0). 

E. um aspecto dramatico do problema do crime no Brasil que ele venha a ser 

objeto da atengao de nossos governantes somente quando ultrapassar os limites 

estruturais aos quais esta tradicionalmente confinado. Quando se estende a classe 

media e ou a que tenham alguma importancia social, politica ou economica, 

imediatamente soam os alarmes da mfdia e a indignagao das elites. Nesse 

momenta, as pessoas poem-se a especular a respeito das causas da criminalidade a 

fim de combate-la. Uma das teses, bastante recorrente, alias, e a de como o crime 

estaria "evidentemente" associado a pobreza e a miseria, a marginalidade dos 

centros urbanos e a processos migrat6rios. Este e o argumento da contaminagao 

dos valores das pessoas pela necessidade mais premente da sobrevivencia a 

qualquer custo. Felson (1994) refere-se a esta perspectiva como a "falacia da 

pestilencia": "[ ... ] as coisas ruins provem de outras coisas ruins. 0 crime e uma ma 

coisa, portanto, ele deve emergir de outras maldades tais como o desemprego, 
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pobreza, crueldade e assim par diante. Alem disso, a prosperidade deveria conduzir 

a taxas mais baixas de crime." 1 

Depois de identificada a suposta causa do crime, este seria rapidamente 

erradicado desde que houvesse vontade politica. Assim, o messianismo que marca 

outros setores da vida brasileira nao poderia estar ausente da formulac;ao de 

politicas de seguranc;a publica. Da mesma forma que a inflac;ao deve ser abatida 

com urn tiro apenas, o analfabetismo com e com remunerac;ao mais digna 

professores, a distribuic;ao de renda com vontade politica, au o problema da saude 

com mais de recursos, a criminalidade seria combatida mediante politicas de 

combate a pobreza, miseria e de gerac;ao de empregos. 

Trata-se de urn argumento moralmente ambiguo, pais procura combater a 

pobreza, a desigualdade e a mise ria nao pela sua propria existencia (que em si 

mesma e injustificavel), mas associando-a a uma especie de ameac;a a tranquilidade 

das classes mediae alta. 

Alem disso, ele deveria prestar conta de alguns dados desconcertantes, tais 

como o fato de criminalidade e violencia nao estarem associadas ao crescimento do 

desemprego no Brasil durante a decada de 80 (COELHO, 1988). Ou entao, que o 

crescimento vertiginoso da criminalidade nos anos 60, nos Estados Unidos, coincide 

justamente com urn periodo de investimentos macic;os em politicas assistenciais 

pelo governo americana (WILSON, 1983). Ou ainda, o resultado de uma pesquisa 

sabre populac;ao prisional no Estado de Sao Paulo mostrando que mais da metade 

dos prisioneiros trabalhava a epoca de sua prisao, sendo em sua maioria nascidos e 

criados em Sao Paulo (BRANT, 1986). 

A discussao anterior e mais ampla e envolve o controle que a propria 

comunidade tern sabre a policia. 0 termo accountability refere-se a esta adequac;ao 

entre comportamento da policia e objetivos da comunidade. Os mecanismos de 

controle podem variar das formas exclusivamente externas de controle das policias, 

como as governantes e politicos, a midia e movimentos de defesa de direitos 

humanos (REISS, 1993; SHERMAN; 1997; REINER, 1992) ate mecanismos 

internos, como enquadramentos disciplinares, utilizac;ao de tecnologias de 

1 Nao e isto que as evidencias mostram. Muitas vezes, o desenvolvimento e a riqueza pod em estar 
associados a taxas mais altas de criminalidade (BEATO FILHO, 1998; COHEN; FELSON, 1979). 
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comunicac;ao, treinamento e socializac;ao em valores da corporac;ao (KENNING, 

1983; MANNING, 1983). 

0 dilema brasileiro de alguns setores que discutem politica de seguranc;a no 

Brasil consiste em equacionar essas varias instancias de controle sob o 

denominador do controle exclusivamente externo da policia. lsto ocorre porque a 

atividade policial envolve uma dimensao moral que diz respeito a questao de se a 

policia esta ou nao tratando os cidadaos de acordo com os principios da cidadania. 

Embora formulado de modo direto e simples, o enfrentamento da questao 

requer reconhecimento de sua complexidade e ambigOidade, pois a permeabilidade 

da organizac;ao policial a demandas por soluc;oes extralegais e fen6meno ja 

observado no Brasil (PAixAO; BEATO, 1997) ou nos Estados Unidos (SKOLNICK; 

FYFE, 1993). 

Alem disso, no caso brasileiro parece existir consenso quanta a eficacia de 

formas exclusivamente externas de controle sabre a policia. Acredita-se que isso 

diminuira a propensao da policia a brutalidade. Contudo, e posslvel argumentar, e 

alguns autores o fazem justamente o contrario, isto e, que a extinc;ao de instancias 

internas de controle nao diminui a impunidade de crimes cometidos por policiais, 

mas pode aumenta-la (BAYLEY, 1985; SKOLNICK; FYFE, 1993). 

A similaridade de problemas que a policia enfrenta talvez seja o resultado de 

que, embora os contextos socioculturais sejam muito distintos, a func;ao das policias 

e essencialmente a mesma. 

Em primeiro Iugar, a func;ao policial, classicamente, distingue-se das 

atividades do exercito por dirigir-se a dois aspectos centrais no sistema de 

seguranc;a publica: o primeiro diz respeito as atividades de manutenc;ao da ordem, e 

o segundo ao aspecto simb61ico da justic;a (BAYLEY, 1994; BITTNER, 1990). A 

manutenc;ao da ordem se da mediante a presenc;a vislvel do Estado e nao se refere 

exclusivamente aos delitos criminais, que constituem menos de 15% do que e 

efetivamente realizado pelo policiamento ostensivo, mas as atividades de 

pacificac;ao, mediac;ao de conflitos, inclusive em ambitos domestico, patrulhamento 

e, em volume significative, assistenciais (BANTON, 1964; MUIR, 1977; FIELDING, 

1984; BITTNER, 1990). A presenc;a simb61ica da Justic;a, por outro lado, refere-se a 

implementac;ao da lei e a certeza de punic;ao quando normas sociais sao feridas. 

Trata-se de atividade que requer grande apego a legislac;ao e aos procedimentos da 

legislac;ao penal, ao passo que o policiamento ostensivo refere-se mais ao universo 
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da "ordem social" difusamente e vagamente concebido pelas pessoas em seu dia-a

dia.2 

No Brasil, por forga de determinagao constitucional, cabe as polfcias militares 

a primeira tarefa, e as polfcias civil e federal, a segunda. Dai que algumas propostas 

sejam de unificar as polfcias, como se fosse possivel unificar fungoes cuja formagao 

profissional e regras de ordem pratica sejam bastante distintas. Em qualquer 

organizagao policial do mundo, havendo ou nao comando unificado, essas fungoes 

sao separadas e redundam em culturas intra-organizacionais distintas (em nosso 

caso, isto introduz urn elemento de tensao interorganizacional). 

Em segundo Iugar, diretamente relacionados a esta ultima questao, estao os 

aspectos jurisdicionais na atuagao das polfcias: quem faz o que dentre as varias 

policias. Urn dos pontos de conflito entre forgas policiais decorre dos atritos e 

tensoes a respeito do comego e do termino do policiamento ostensive e da atividade 

investigat6ria. Com base nestes atritos jurisdicionais, muitas vezes empreendem-se 

agoes divorciadas e com pouca articulagao de informagoes e estrategias entre essas 

organizagoes (PAixAO, 1993). 

Projetos bern sucedidos de colaboragao entre estes dois segmentos em 

outros paises iniciaram-se justamente pela articulagao entre estas duas atividades, 

dentre outras razoes porque ela e mais eficaz no combate ao crime (BAYLEY, 1994). 

0 terceiro, aparentemente decisive na explicagao dos recentes movimentos 

entre as pragas militares observado nos estados, diz respeito a cultura 

organizacional das polfcias. Melhor seria dizer, as varias culturas organizacionais 

existentes nas policias civis ou militares. De urn lado, tem-se a estrutura hierarquica 

e disciplinada idealizada pela concepgao de seus membros mais graduados. Os 

ranks superiores da organizagao tendem a uma perspectiva mais gerencial e 

administrativa delas. Como tal, acreditam que o organograma traduz o sistema de 

hierarquia e o fluxo de comando organizacional. De outro, porem, tem-se uma 

atividade profissional e altamente discricionaria, que, para ser adequadamente 

realizada, exige urn grande grau de autonomia e iniciativa (IANNI; IANNI, 1983). 

2 Sobre o impacto que esta concepgao de ordem social de senso comum tem sobre o policiamento, 
verWilson (1984), especialmente o capitulo 5: "Broken windows: the police and neghborhood safety". 
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2.2 PROBLEMATIZAQAO DO MODELO DE POLICIA 

Conforme traz Knight ( 1999, p. 124 ), 

policia cidada e uma concepc;ao de policia que problematiza a seguranc;a, 
discute sua complexidade e divide responsabilidades. 
0 consumo e o trafico da droga sao praticas comuns de todas as classes 
sociais e, portanto, e falsa a divisao entre o bem e o mal. Nao se afirmar: 
'olha, eu estou do lado dos de bem', como se os homens de bem nao 
fossem o lado mal da sociedade tambem, como se a sociedade tivesse 
isolado os de bem de um lado e os de mal do outro. 

A sociedade e complexa, e a ilegalidade ou infragao e perpassada par todas as 

classes e osniveis. 

No Parana, o sistema policial avangou muito ate o presente momenta. A 

adogao do boletim de ocorremcias unico para as policias Civil e Militar, expresso ora 

como termo circunstanciado ou registro de ocorremcias, e o ponto fundamental da 

integragao das policias, possibilitando atendimento mais imediato ao cidadao, 

aperfeigoando a coleta de informagoes no local do crime, permitindo medidas 

periciais com maior dinamismo e, principalmente, no tocante as ocorremcias de 

menor potencial ofensivo, o encaminhamento direto do local do conflito para o Poder 

Judiciario, no qual sera resolvido terminantemente. Este procedimento atende de 

forma eficaz a urn dos maiores problemas da atualidade quando o cidadao esta 

diante de urn conflito: o acesso a Justiga, de forma celere, imediata e imparcial, sem 

intermediagoes burocraticas. 

Ate entao, o policial tinha o processo de apenas conduzir e nao interagia com 

o proprio delito; isentava-se de qualquer responsabilidade de interferencia, inclusive 

nao conhecia essa relagao porque nao tinha capacidade nem competencia para 

tanto. A instituigao do termo circunstanciado nao consiste somente de urn formulario 

a ser preenchido. Nele, estao subjacentes conceitos de polfcia em que o policial 

deve estar preparado para entender os conflitos das pessoas, e que demandam de 

certa complexidade 

Alem disso, na concepgao da polfcia tradicional, ha uma ideia de que ela e 

final, au seja, de que prendeu, terminou o criminoso, nao tern mais aquele crime. Na 

verdade, a polfcia e urn elemento inicial no processo de persecugao criminal. 

Quando urn policial efetua uma prisao, o infrator sera submetido ao processo 
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criminal e, tendo ele obtido urn habeas corpus ou, no caso de flagrante, sua prisao 

nao for homologada, ele recuperara sua liberdade. 

Se ele vier a cometer outro delito, a fun<fao da policia e voltar a prende-lo, 

fazer novas provas para que retorne ao sistema prisional. lsto faz parte da fun(fao 

policial; nao e estanque a sua atividade, ira sempre se repetir como parte da 

atividade policial, sendo por isso urn meio e nao o fim desse processo. A sociedade 

coloca a polfcia como determinante do fim do processo, quando na realidade atual e 

o inicio do processo de persecu<fao criminal, em que a decisao final- a aplicagao da 

lei - sera feita pelo Juiz de Direito. 

Parte do processo de compreensao dos policiais e o reconhecimento de que 

intervir no movimento social nao e o mesmo que estar intervindo na criminalidade. A 

partir desse entendimento, a polfcia tera uma perspectiva de que ela precisa · 

restabelecer a ordem e cumprir a ordem judicial, mas tern de preservar as pessoas 

que estao ali e reconhecer que o movimento possui certa legitimidade, fazendo o 

processo de mediagao. Se fizer isto, estar-se-a encaminhando solug5es que trarao 

menos processes de enfrentamento ou de violencia. 

Com este objetivo, passou-se para urn procedimento de negociagao e 

mediagao do conflito com os movimentos sociais. Os processes de mediagao 

exigem maior tempo para sua implementagao. E possivel uma policia tratar da 

questao dos movimentos sociais de uma forma diferente. 

0 grande desafio colocado no processo de democratizagao dos paises da 

America Latina, hoje, quanto as organizag5es policiais, e a questao da fungao da 

policia, do conceito de policia. Essa definigao e manifestada pela transposigao da 

polfcia tradicional, voltada exclusivamente para uma ordem publica predeterminada 

e estabelecida pelo poder dominante, para uma polfcia cidada, direcionada para 

efetivagao e garantia dos direitos humanos fundamentais de todos os cidadaos. 

Em comparagao com urn dos maiores pesquisadores, Bayley (2001) em seu 

livro intitulado Padroes de Policiamento, busca analisar as relag5es entre a policia e 

sociedade na hist6ria dos homens. A questao fundamental se refere a forma como a 

polfcia afeta a sociedade, e vice-versa. Considera que a policia nao e uma invengao 

moderna. Ao contrario, a maioria dos paises, nos mais variados mementos 

hist6ricos, tern encontrado maneiras de manter a ordem publica e garantir as leis, 

utilizando a forga de trabalho de policiais pagos com dinheiro publico. 



29 

A pesquisa de Bayley (2001, p. 34) parte de tres quest6es para construir sua 

teoria sabre o policiamento: como os sistemas policiais modernos se 

desenvolveram? Que tarefas cabem a polfcia? E quao independentes sao as forgas 

policiais enquanto atores sociais? Procurando responder a essas perguntas, o autor 

debate, no final do livro, o futuro da policia a partir do seculo XXI. 

Para ele, a polfcia tern como competencia exclusiva o usa da forga ffsica real 

ou par ameaga, para afetar o comportamento da sociedade. "A policia se distingue, 

nao pelo usa real da forga, mas par possuir autorizagao para usa-Ia" (BAYLEY, 

2001, p. 20). Neste sentido, ela pode ser publica ou privada. Complementa que "0 

policiamento e praticamente universal. Embora seja posslvel imaginar sociedades 

sem ele, elas sao extremamente raras", afirma o autor (2001, p. 20). 

Assim, analisada tanto do ponto de vista internacional quanta sob a 

perspectiva hist6rica, a polfcia se apresenta para o autor como diversificada. Ela nao 

e igual em todas as sociedades. Os policiais nao sao iguais em toda parte, o que 

significa dizer que as formas de controle social impostas pelo Estado Moderno, ou 

mesmo aquelas reguladas par grupos dentro de uma comunidade podem ser iguais 

e diferentes ao mesmo tempo, ou seja, globalizadas ou nao. 

E assim que Bayley segue os caminhos te6ricos da evolugao, fungao e 

polftica, para explicar a profissao e o futuro do policial moderno. 0 capitulo que ele 

chama de "evoluqao" inclui o desenvolvimento da policia moderna, a estrutura do 

policiamento e o poder da policia. 0 capitulo denominado "funqao" da enfase ao 

trabalho policial, buscando construir uma teoria dos confrontos. E, finalmente, o 

capitulo que recebe o titulo de ''politica" tern como objetivo debater as formas de 

controle da polfcia e o seu papel na vida publica, que para o autor, a policia evoluiu 

no decorrer da hist6ria da humanidade. As comunidades podem autorizar o usa da 

forga para regular seus assuntos, criar instituig6es formais de lei e governo sem 

desenvolver uma forga policial publica. A transigao da protegao privada para 

instituig6es policiais mantidas e dirigidas pelo governo ate o maximo de identificagao 

polftica nao ocorreu da noite para o dia. 

0 fator que leva a mudanga do policiamento privado para 0 policiamento 

publico esta ligado ao crescimento da inseguranga, ao declinio da eficacia da 

protegao estabelecida e ao aumento de violencia devido a nao-aceitagao da ordem 

estabelecida. 
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Em varios paises, atraves da hist6ria, a policia tern sido controlada pelo 

governo e paga privadamente, como no caso ingiE3s (antes do seculo XIX), quando 

os policiais eram controlados pelos magistrados e escolhidos pela Coroa, mas pagos 

pelas pessoas que evitavam o servi9o obrigat6rio. Vale dizer, ainda, que a rela(fao 

entre publico e privado e complicada. 

No entanto mesmo quando coloca em duvida o discernimento entre o publico 

e o privado, Bayley (2001) afirma que e possivel determinar se um policiamento 

publico existe numa determinada epoca ou local. 0 carater publico, uma das 

caracteristicas das for9as que dominam o policiamento na contemporaneidade 

tambem nao e, segundo o autor, uma inven9ao moderna. "0 policiamento publico s6 

parece ser uma decorrencia moderna quando se desconta a vitalidade dos poderes 

soberanos nao-contemporaneos" (BAYLEY, 2001, p. 45). 

Outro conceito que norteia a abordagem no que diz respeito a evolu<fao da 

policia e a centraliza(fao. A centraliza(fao da policia no poder do Estado ocorre 

quando o povo se organiza contra determinadas situa<f6es como a exclusao, a fome, 

o desemprego, ou como consequencia do aumento da criminalidade (agressoes 

violentas que amea9am a ordem politica). 

Nos diversos paises pesquisados, as estruturas policiais dependem mais de 

acordos politicos e tradi96es resultantes que do carater do governo. A centraliza(fao 

e, pois, explicada em termos de condi96es politicas, autoritarismo e controle social. 

Quanto a hist6ria da evolu<fao da policia, afirma que "a autoridade estatal esta mais 

nua agora do que costumava ser quando era apoiada pela capacidade agregadora 

das institui96es feud a is e rela96es de diferen9as de classe" (BAYLEY, 2001, p. 86). 

Para Bayley (2001, p. 89), poder e um conceito significativo apenas em 

rela(fao a capacidade de cumprir certos objetivos. Uma for9a pode ser efetiva na 

preven9ao do crime, outra em controlar tumultos, outra em capturar criminosos, 

outra em reprimir dissidentes politicos e outra em manter a ordem publica. Para ele, 

ha diferen9as qualitativas na capacidade operativa da policia, relacionadas a varios 

aspectos da organiza9ao policial, tais como numero de oficiais, equipamento, 

treinamento, decisoes estrategicas. Defende a ideia de que nao se pode mostrar que 

o poder da policia em um pais tenha uma rela(fao significativa com as necessidades 

de seguranga interna, mesmo quando estas envolvem ameagas putativas ao regime. 

Por meio da leitura de varios cientistas sociais, o autor observa que podem 

existir varia96es no poder da pollcia entre os paises, em termos de desenvolvimento 
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economico e poderio militar. 0 poder policial tambem nao parece estar relacionado 

com tumulto domestico e que, embora nao se possam negar totalmente essas 

hip6teses, elas nao sao confiaveis vista que sao poucos os estudos existentes sabre 

o poder da policia e eles se referem aos paises ocidentais (BAYLEY, 2001 ). 

Por outro lado, o aumento populacional e o tamanho do territ6rio de urn 

determinado pais tern levado ao aumento do policiamento, o que nao significa que o 

numero de policiais e seu efeito tenham sido os mesmos em todos os estagios de 

crescimento. 0 grau de riqueza de urn pais tambem influencia nas relac;6es de poder 

da policia. Quanta mais pobre e menos desenvolvido e urn pais, maior o poder do 

policial, e menor a possibilidade de controle policial e estatal. 

Quando trata da violencia, o autor ressalta que o aumento da criminalidade 

em uma sociedade nao tern o resultado necessaria ao aumento do poder policial. 

Cita como exemplo o Japao, onde o poder policial cresceu durante o periodo 

pesquisado, mesmo que o crime tenha diminuido. 

Ha dados que mostram existir tendencias do poder policial crescer 

automaticamente. Assim, entre os criterios para medir o poder policial encontram-se, 

alem da populac;ao, o aumento territorial, a criminalidade, problemas especificos da 

lei e da ordem, com a presenc;a de instalac;6es policiais e grupos antagonicos. Estes 

ultimos sao relevantes quando levam ameac;as ao poder local, provocam agitac;6es 

contra a lei, promovem bombardeamento de propriedades governamentais ou ate 

mesmo a violencia coletiva como ameac;a ao poder politico. 

A policia recebe outras responsabilidades, alem daquelas citadas acima. Nem 

sempre ela utiliza a forc;a para regular as relac;6es interpessoais, ainda que esteja 

autorizada a faze-lo. A policia assume diferentes fungoes nos mais variados espac;os 

sociais nas diferentes sociedades, embora as leis que estabelecem o policiamento, 

em geral, sejam semelhantes. Assim, ha diferentes significados para o "trabalho" ou 

a "func;ao" da polfcia. 

Bayley (2001, p. 118) identifica tres maneiras de descrever a atividade 

policial, que ele considera interdependentes, embora com conceitos distintos. A 

primeira e por meio da observac;ao daquilo que a polfcia e designada para fazer; a 

segunda leva em conta as situac;6es com as quais ela tern que lidar; a terceira 

considera as ac;6es que ela deve empreender ao lidar com as situac;6es. 

As atribuig6es dizem respeito a descric;ao organizacional do que OS policiais 

estao fazendo - patrulhando, investigando, controlando o trafego, aconselhando e 
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administrando. A atribuic;ao designada para a maior parte dos policiais no mundo e a 

prevenc;ao. 

Partindo das tres maneiras de descrever as atividades policiais, o autor tenta 

elaborar uma teoria do trabalho policial, com base nas situac;6es que ele chama de 

teoria dos confrontos. Exp6e o modelo do tipo de trabalho que a policia e chamada a 

enfrentar a medida da mudanc;a da sociedade e suas implicac;oes. Primeiro, "a 
medida que as sociedades se desenvolvem economicamente, serao requisitados os 

servic;os nao relacionados com a violac;ao da lei, devido a maior facilidade de 

comunicac;ao fisica com a poHcia e urn decHnio na capacidade de apoio dos grupos 

primaries" (BAYLEY, 2001, p. 169). A este respeito diz que os parses cujos valores 

culturais favorecem a submersao dos indivfduos em redes grupais experimentarao 

essa mudanga menos que os outros. 

Segundo, "enquanto o numero de policiais designados para deveres reativos, 

antes de qualquer coisa para o patrulhamento, for grande em relac;ao a demanda, a 

poHcia estara capacitada a acomodar a proporc;ao crescente de servic;os 

requisitados". Terceiro, mesmo que a polfcia seja bern sucedida em defender-se da 

demanda governamental por assistencia na administrac;ao geral, seu trabalho nao se 

tornara mais especializado na medida em que o desenvolvimento aumentar 

(BAYLEY, 2001, p. 171 ). Ao contrario, quanta maior o au menta de pessoal 

designado para tarefas reativas mais as demandas do publico se afastarao do 

estreito cumprimento da lei. 

Dessa forma, o dilema da polfcia nas sociedades modernas urbanas 

industrializadas sera o de desempenhar urn papel de prestac;ao de servic;os ao 

mesmo tempo em que a necessidade de aplicac;ao da lei aparece. Por outro lado, 

destaca-se a necessidade de prestac;6es de servic;os e maior entre os grupos menos 

favorecidos, com tendencia maior para o comportamento criminoso. Ao final, 

sugerem que o efeito das variaveis estruturais no trabalho da polfcia pode oscilar de 

acordo com a dinamica da relac;ao entre poHcia e publico e que na medida do 

desenvolvimento do tempo, os trabalhos realizados pela policia diversificam-se em 

razao do aumento de demandas diversas, nao como modismos, mas para atender 

as causas da propria seguranc;a publica. 

Para Bayley (2001), o relacionamento entre polfcia e sociedade e recfproco

a sociedade molda o que a polfcia e, e a polfcia influencia aquila em que a 

sociedade pode tornar-se. Como exemplo, cita o poder de os tribunais punirem a 
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polfcia quando esta comete erros ou quando reprime as pessoas que se op6em ao 

governo. Essa interac;ao entre polfcia e sociedade se encontra sob o dominio da 

politica. Ela consiste na necessidade de a comunidade controlar a policia, de urn 

lado e, de outra parte, na pressao policial sabre a vida politica dos cidadaos. Tem

se, assim, duas interac;6es, a de responsabilidade e controle e a do policiamento 

politico. 

Assim, a midia de massa e, com certeza, urn dos mecanismos de controle 

mais importantes sabre a policia. Sua eficacia depende, no entanto, da vida politica, 

ou seja, se ha liberdade para investigar, denunciar e divulgar as ac;6es oficiais. As 

forc;as policiais consideram com cuidado as ac;6es de opiniao publica, chegando, as 

vezes, a iludir o publico. 

Aqui, sugere tres fatores que definem esta relac;ao do controle externo e 

interno sabre a polfcia e urn possivel equilibria, ou seja, a filosofia politica 

(contratual/estatista), orientac;6es normativas no sentido das relac;6es sociais 

(individualismo/comunidade) e a heterogeneidade social. 

Com relac;ao a policia na vida politica, outro capitulo desse trabalho, Bayley 

discute o carater do governo e a ac;ao policial. Considera que ambos sao 

indispensaveis. 0 governo e reconhecido como autoritario quando sua policia e 
repressora e como democratica quando sua polfcia e controlada. "A atividade policial 

e crucial para se definir a extensao pratica da liberdade humana" (2001, p. 203), e a 

manutenc;ao de urn controle social e fundamentalmente uma questao politica. 

Ele comec;a dizendo que, tanto do ponto de vista internacional quanta sob a 

perspectiva hist6rica, o policiamento se apresenta nas mais diversas variedades. Os 

policiais nao sao iguais em todos os lugares, no tempo e no espac;o. As vezes ha 

dificuldades em definir o que e a polfcia. Se pensar a polfcia como o conjunto de 

pessoas autorizadas par urn grupo para regular as relac;6es interpessoais dentro de 

uma comunidade, par meio do usa da forc;a fisica, ela nao e somente autorizada 

pelos Estados. 

Com relac;ao ao futuro, pode-se prever a existencia da policia e o seu 

desenvolvimento em todo o mundo. Embora o policiamento moderno seja dominado 

pelos policiais e dirigido pelos governos dos Estados, nao e certo que permanec;a 

imutavel. 0 crescimento da policia publica pode ocorrer a partir da consolidac;ao do 

poder estatal frente a resistencia violenta e ao desencanto publico com os habituais 

mecanismos de seguranc;a privada. 
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Enquanto o Estado existir, a policia publica tambem existira, dependendo do 

nivel de violencia encontrado nas comunidades. Ao mesmo tempo, o 

desencantamento da popula<;ao pode voltar-se contra qualquer tipo de seguran<;a, 

seja ela publica ou privada. E. urn acidente hist6rico que, no passado recente, as 

policias privadas ten ham sido consideradas inadequadas, afirma Bayley (2001, p. 

69). 

A policia ira perceber, em quase todos os lugares, uma grande tensao entre a 

aplica<;ao da lei e a presta<;ao de servi<;os. 0 trabalho sera mais especializado na 

aplica<;ao da lei, mesmo que a criminalidade nao mude. Ao inves de se especializar 

no combate ao crime, a policia poderia acabar com a tensao entre as reivindica<;5es 

dos grupos nas comunidades, ao reconhecer a liga<;ao que existe entre eles. 

Assim, a rela<;ao com a comunidade precisa ser trabalhada em todas as 

variaveis, trabalhar a mobiliza<;ao comunitaria, outros processes de interven<;5es nas 

areas sociais que venham interferir na melhoria da vida em coletividade. A propria 

gestae e o sistema precisam ser sincronizados, quer dizer, nao se compreende 

mais, no atual modele, que as policias tenham urn banco de dados cada uma e que 

urn nao conversa com o outre e nao conseguem se complementar. 

Outre obstaculo consiste na inexistencia de areas de responsabilidades que 

sejam coincidentes para todos os organismos do sistema de persecu<;ao penal e 

tambem para a divisao politica e comunitaria dos municipios. Essa deficiencia, ate 

aqui, tern contribuido para que nao haja dados estatisticos, indicadores e indices de 

conjunto em rela<;ao a urn espa<;o territorial, agregando as informa<;5es produzidas 

por todos os subsistemas. Contribui, tambem, para a ausencia de implanta<;ao de 

pianos de atividades em conjunto, bern como para a falta de aproxima<;ao desses 

6rgaos com suas comunidades locais. 

Defende-se a constru<;ao de urn aparelho policial complete, assim como 

for<;as especiais para atuar somente nos mementos de crise; tambem uma policia 

para aumentar os efetivos de patrulhamento comunitario e determinar 

responsabilidades ao Executive municipal na seguranga de sua comunidade. 

Para o pais, novos conceitos de sistema de seguran<;a devem ser revistos e 

escritos, envolvendo o Judiciario no recebimento das ocorrencias, no trato imediato e 

menos burocratico dos ilicitos, nos processuais, no julgamento, na aplicagao e 

execugao da pena, no acompanhamento dos beneficios legais e na recuperagao 

social dos apenados. 
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Percebe-se deficit, uma lacuna, uma ausencia de discussao. na sociedade 

brasileira, no Estado, na sociedade civil, no setor empresarial, em todos os setores, 

sabre a questao do sistema de seguranga publica que esteja de acordo com a 

sociedade brasileira e que estabelega os processos de relacionamento entre as 

instituigoes e seus objetivos sociais, o papel do Judiciario, do Ministerio Publico e 

das penitenciarias, e que modelo de polfcia a sociedade quer construir para a 

seguranga de todos os cidadaos. Neste contexto, o papel das universidades publicas 

e fundamental. 

0 policial necessita de uma formagao academica multidisciplinar, em que as 

areas humanisticas, juridicas, administrativas e tecnico-profissionais sejam 

abordadas de forma interdisciplinar e com temas fundamentais de cada uma delas 

ensejando a transversalidade do curricula. 0 estado da arte de cada area deve ser 

enfocado sob a otica do oficio de polfcia. 0 curricula de formagao e qualificagao dos 

policiais deve proporcionar sua autonomia para poder enfrentar os conflitos e buscar 

a melhor solugao. 

0 policial precisa ter uma formagao propria, pais apenas o Direito, a 

Administragao, a Sociologia nao forma um policial; ou seja, o policial, pela 

complexidade da sua atividade e importancia das atividades de prevengao, teria que 

ter todo um processo de conteudo proprio, conforme aponta Da Costa (2000). 

Atualmente, no meio academico, nao ha o dominio do conceito de polfcia, 

porque a policia sempre foi percebida par todos como uma mao-de-obra nao

especializada, uma atividade extremamente facil. Par que ela e uma atividade 

extremamente facil? Porque, segundo tal ideia, ela e uma atividade que precisa 

somente de vigor fisico e coragem inconsequente. Entao, nao necessita de 

inteligencia, de intelectualidade, estar estudando isso; precisa somente ser uma 

barreira fisica para separar o bam do ruim e assim ela foi construida. Par 

consequencia, segundo esta concepgao, de que precisaria a polfcia? 

Precisa-se trabalhar essa ideia de pensar a polfcia como uma atividade 

complexa e de dificil execugao. E necessaria que ela seja pensada, tambem, de 

dentro para fora, inclusive levantando os problemas e colocando as coisas como sao 

mesmo. lsso e muito importante no sentido de se construir, junto com a 

universidade, um debate profunda e serio. 
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A convicc;:ao predominante no grupo e a de que as mudanc;:as na policia s6 

podem sair de dentro da policia, em conjunto com os campos mais avanc;:ados, que 

sao os pesquisadores e especialistas desta area do conhecimento. Estas pesquisas 

e sua discussao serao ferramentas importantes para soluc;:ao de problemas 

aventados. Assim, esse processo de estimulac;:ao e uma func;:ao da universidade, que 

instiga, prop6e e questiona. A propria policia tern que disponibilizar as informac;:6es e 

abrir suas organizac;:6es, por mais conservadoras que sejam. 

Ocorre, atualmente, urn processo de se inserir no campo universitario a 

discussao da complexidade da seguranc;:a publica e da gestao por meio da policia. 

Essa e a encruzilhada, nesse momenta: a compreensao do fenomeno, ou seja, 

quem dirige a administrac;:ao publica, para desenvolver polfticas de seguranc;:a, nao 

compreende o fenomeno. 

0 problema todo e o seguinte: ha urn deficit enorme de compreensao sobre 

esse fenomeno para que se possa formar uma massa critica para realizar a 

intervenc;:ao politica construindo politicas de seguranc;:a, pois a abordagem somente 

pela ideologia positivista ou pela ideologia militarizada e insuficiente e nao apresenta 

perspectivas de soluc;:ao. Neste contexto, o papel da universidade e fundamental, 

como tern sido em outras politicas. Todo conceito que e construido pela 

problematizac;:ao e mais perene, articulado e dinamico e tende a ser urn conceito da 

sociedade moderna que tambem acompanha esses principios. 

0 grande desafio colocado no processo de democratizac;:ao dos paises da 

America Latina, hoje, quanta as organizac;:6es policiais, e a questao da func;:ao da 

policia, do conceito de policia. Esta definic;:ao e manifestada pela transposic;:ao da 

policia tradicional, voltada exclusivamente a uma ordem publica predeterminada e 

estabelecida pelo poder dominante, para uma policia cidada, direcionada para 

efetivac;:ao e garantia dos direitos humanos fundamentais e melhoria na qualidade de 

vida de todos os cidadaos 

2.3 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE 0 CONCEITO DE PREVEN<;AO 

A partir desses rudimentos, torna-se possivel realizar algumas reflex6es que 

possibilitarao trac;:ar paralelos entre o atual modo de se pensar a Corporac;:ao Policia 
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Militar, sua pn3tica cotidiana em sua(s) forma(s) paradigmatica(s), por meio de 

teorias p6s-crfticas da identidade, diferenc;a, relac;oes de poder e as formas de 

superac;ao desses aspectos intrinsecos a cultura vigente. 

De acordo com Silva (2001, p. 88), embora as varias perspectivas aceitem o 

principia minima comum, no que se refere a perspectiva de diferentes grupos 

culturais, e isso cabe tambem a instituic;oes como a Policia Militar, ocorre ainda a 

segregac;ao que parte por meio das diferentes concepc;oes de mundo. 

De acordo com Candau, "hoje a necessidade de um reconhecimento e 

valorizac;ao das diversas identidades culturais, de suas particularidades e 

contribuic;oes especificas a construc;ao do paise cada vez mais afirmada" (1997, p. 

241 ). As contradic;oes envolvidas nesse reconhecimento e nessa valorizac;ao 

certamente imp6em desafios para as organizac;oes sociais. 

Essas perspectivas divergem entao em aspectos importantes como eo caso 

da perspectiva liberal ou humanista, que enfatiza um curricula multiculturalista 

baseado nas ideias de tolerancia, respeito e convivencia harmoniosa entre as 

culturas. Esse curricula e constitutivo do tecido cultural social, que por sua vez, 

permeia os bancos escolares, e na Corporac;ao, e impregnado nos centros de 

formac;ao com uma aparente concepc;ao de cultura organizacional. 

Da perspectiva mais critica, conforme Silva (2001, p. 89), essas noc;oes 

deixariam intactas essas relac;oes de poder que se encontram na base da produc;ao 

da diferenc;a. A ideia de tolerancia implica certa superioridade, por parte de quem 

mostra "tolerancia". Por outro Ia do, a noc;ao de "respeito" implica certo essencialismo 

cultural, no qual as diferenc;as culturais sao vistas como fixas; como ja 

definitivamente estabelecidas, restando apenas "respeita-las". 

0 autor ainda percorre esse caminho apontando que as diferenc;as estao 

sendo produzidas e reproduzidas; o que se deve focalizar sao precisamente as 

"relac;oes de poder que presidem sua produc;ao" (SILVA, 2001, p. 89). 

No que se refere aos estere6tipos socialmente estabelecidos, um silogismo 

pode ser feito com relac;ao a profissao do policial-militar. Um sujeito que saiu da 

sociedade para um periodo de formac;ao que pode durar seis meses para a 

formac;ao de soldado em nivel medio, e tres anos para a formac;ao de oficial em nivel 

superior. 0 fato e que esses sujeitos ap6s esse periodo sao restituidos a sociedade. 

Possuem relacionamentos sociais, realizam cursos superiores e ate p6s-graduac;ao. 
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Tomas Tadeu Silva relata em urn trecho extraido de sua obra, acerca dos 

r6tulos sociais de genera. 

A literatura critica concentrou-se em analisar, por exemplo, os materiais 
curriculares, tais como livros didaticos que caracteristicamente fazia circular 
e perpetuavam esses estere6tipos. Urn livro didatico que sistematicamente 
apresentasse as mulheres como enfermeiras e os homens como medicos, 
por exemplo, estava claramente contribuindo para reforc;ar esse estere6tipo 
e, conseqOentemente, dificultando que as mulheres chegassem as 
faculdades de medicina. De forma similar, os estere6tipos e os preconceitos 
de genero eram internalizados pelos pr6prios professores que 
inconscientemente esperavam coisas diferentes de meninos e meninas. 
Essas expectativas por sua vez determinavam a carreira educacional 
desses meninos e dessas meninas reproduzindo, assim, as desigualdades 
de genero. (SILVA, 2001, p. 92) 

Existindo identidade e diferenga ha uma assimetria. Urn objeto de disputa 

entre grupos situados relativamente ao poder. Na disputa pela identidade 

encontram-se envolvidos recursos simb61icos e materiais da sociedade. Assim, a 

identidade e a diferenga se encontram em estreita conexao com as relagoes de 

poder. 

Nesse sentido, a identidade parece ser uma positividade, ou seja, aquila que 

a pessoa e uma caracteristica independente, urn fato autonomo, auto-suficiente. Ja 

a diferenga como uma identidade independente, mas em oposigao a identidade. 

A identidade e a diferenga estao em estreita relagao de dependencia. Em uma 

analise comparativa (PEROVANO, 2006, p. 1 07) de relagao com policiais-militares, 

os profissionais que atuam em atividade eminentemente preventiva (em seguranga 

publica) sao considerados a outridade, pois, trabalham com a prevengao (educagao). 

Ao mesmo tempo, a identidade compreende o trabalho com a repressao, mas a 

vertente do trabalho incide na seguranga publica, o bern social comum, tutelado pelo 

Estado de Direito a Polfcia Militar. 

lsso remete ao que o fil6sofo frances Derrida (1981, p. 51) aponta sobre as 

relagoes de identidade e diferenga, que se ordenam em torno de oposigoes binarias: 

"questionar a identidade e diferenga como relagoes de poder significa problematizar 

os binarismos em torno dos quais elas se organizam". Assim, normalizar a 

identidade, que significa eleger arbitrariamente, torna-se urn dos processes mais 

sutis pelo qual o poder se manifesta no campo da identidade e diferenga. 

0 autor ainda revela que toda identidade propoe a normalizagao e constitui 

urn dos processes mais sutis pelo qual o poder se manifesta no campo da identidade 
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e da diferen~a. Normalizar nada mais e do que atribuir a essa identidade todas as 

caracteristicas possiveis, que outras identidades s6 podem ser avaliadas de forma 

negativa. 

Ainda segundo o autor, em uma perspectiva p6s-estruturalista, tentaria 

desconstruir os inumeros binarismos de que e feito o conhecimento que constitui o 

curriculo: masculino/feminino, gordo/magro, branco/negro, e no caso do policial

militar preventivo/repressivo, educador/repressor. lsso representa uma manifesta(fao 

de diferen<fa, nao-generica, mas perfeitamente visivel entre a propria Corpora(fao 

Policia Militar e a escola. 

Como as identidades nao se encontram ainda fixadas, mas sim em processo, 

construindo-se na, e por meio da linguagem, podem se desenvolver e favorecer a 

forma(fao de contra discursos, em que novas posi<f6es de estabele<fam. Assim, as 

mudan(fas, portanto, sao passiveis de serem incentivadas e catalisadas no espa<fo 

da Policia Militar, seja pela critica de identidade dominante, seja pela compreensao 

do movimento de constru<fao das identidades presentes nesse ambiente, conforme 

Figura 1. 

A origem provavel da problematica e de que a Policia Militar centra a 

forma(fao de seu pessoal para a repressao, encontra-se provavelmente na 

concep<fao dos mitos fundadores, que remetem a algum momenta da hist6ria de 

uma organiza(fao, e carreiam consigo paradigmas que estao atrelados a cultura 

dessas organiza(f6es, caracterizando-as com personalidade de seu contexto. 

FIGURA 1 - Representa<;ao das identidades dos policiais militares 

POLICIA e MILITAR 

MILITAR e POLICIAL POLICIAL e EDUCADOR 

EDUCADOR e POLICIAL MILITAR e EDUCADOR 

FONTE: PEROVANO, 2005. 
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lsso comprova a hip6tese do mito fundador e sua permeabilidade num 

processo de construgao 

Ainda no que se refere a nogao de poder, Foucault (1977, p. 135) concebe-o 

"nao como alga que se possui, nem como alga fixo, nem tampouco como que 

partindo de urn centro, mas como uma relagao, como m6vel e flufdo, como capilar e 

estando em toda parte". 

Ao mesmo tempo nao existe poder que nao se utilize do saber, sobretudo, 

com urn saber que se expressa pelo conhecimento. E ainda o poder para o autor, o 

que esta na origem do processo pelo qual as pessoas tornam-se sujeitos de urn 

determinado tipo. 

Na perspectiva foucaultiana, as relagoes de poder sao m6veis, reversfveis e 

instaveis, nao estao dadas de uma vez por todas. "Existe necessariamente, a 

possibilidade de resistencia, de escape, de fuga de estrategias, que revertem a 

situagao". lsso proporciona indfcios de que o poder estabelecido e do que e 

identidade pod em ser transformados em diferenga e vice-versa. 

Urn aspecto, relacionado aos anteriores, e a associagao das diferengas 

culturais as relagoes de poder. Como ja assinado, nao ha como analisar essas 

diferengas sem levar em conta que determinadas "minorias", identificadas por fatores 

relatives a classe social, genera, etnia, sexualidade, religiao, idade, linguagem, tern 

sido definidas, desvalorizadas e discriminadas por representarem "o outro", "o 

diferente", "o inferior". Diferengas, portanto, tern sido permanentemente produzidas e 

preservadas por meio de relagoes de poder (CAWS, 1996; SILVA, 1999). 

Ao se aceitar que diferenga cultural e poder estao intimamente ligados, ha 

que se rejeitar como o fazem Stoer e Cortesao (1999), o chamado multiculturalismo 

benigno. Tal perspectiva restringe-se a identificar as diferengas e a estimular o 

respeito, a tolerancia e a convivencia entre elas. Nao inclui, em seu horizonte, o 

prop6sito de desestabilizar as relagoes de poder envolvidas nas situagoes em que 

as diferengas coexistem. 

lsso tern uma relagao direta com a existencia, na Corporagao Policial Militar, 

nas diferentes correntes de pensamento na aplicagao de inovagoes tecnol6gicas e 

conceituais do fazer polfcia em consonancia com a necessidade de suporte social. 

Como bern acrescenta Foucault (1977, p. 45): 
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e precise pensar o sujeito reconceptualizado em uma nova posu1ao, 
deslocada au descentrada, no interior do paradigma. Parece que e na 
tentativa de rearticular a relagao entre sujeitos e praticas discursivas que a 
questao da identidade, au talvez, nesse caso, a da identificagao, aparece se 
enfatizarmos o processo de subjetivagao. 

Na obra "Manicomios, prisoes e conventos", Goffman (2005), trac;a o perfil 

que pode ser comparado a urn exame de "raios-X", de instituic;oes como as PoHcias 

Militares, em que denomina de "instituic;oes totais3
, que possibilita entender-se por 

outra 6tica os mites fundadores e a relac;ao de poder. 

Goffman (2005, p. 16) cita, ainda, que essa modalidade de instituic;ao tern 

tendemcias de fechamento e, que caracteristicamente, sao locais em que ocorrem 

atividades de determinado tipo, como servic;os de corrente continua e, com urn 

conjunto menos mutavel de participantes. 

Esse 

'fechamento' au seu carater total e caracterizado pela barreira a relagao 
social com o mundo externo e par proibigoes a salda que muitas vezes 
estao incluldas no mundo flsico - par exemplo, portas fechadas, paredes 
altas, arame farpado, fossos, agua, florestas au pantanos. 

A instituic;ao Policiai-Militar traz consigo uma das caracteristicas fisicas 

mencionadas pelo autor, como muros altos, e outras nao citadas como a arquitetura 

dos predios, que possibilitam ter o controle por parte dos dirigentes de tudo o que 

acontece no interior do quartel. 

Goffman ainda enumera essas instituic;oes em cinco categorias, sendo que a 

quarta e a que mais se identifica com a corporac;ao policial-militar, estabelecida para 

realizar alguma tarefa instrumental, que no caso e a de preservar a ordem publica 

social por meio do policiamento ostensive, cabendo como meio a prevenc;ao e a 

repressao (2005, p. 17). 

Explica que as instituic;oes totais nao seguem as mesmas disposic;oes sociais 

como brincar, dormir, trabalhar em locais diferentes, mas possui uma ruptura que 

separa essas tres esferas da vida. Nessas instituic;oes, como a PoHcia Militar, esses 

aspectos sao realizados no mesmo local e sob unica autoridade, com a participac;ao 

3 De acordo com Goffman (2005, p. 16), a "categoria de instituigoes totais foi indicada, diversas vezes 
na literatura sociol6gica, sob diferentes names e algumas das caracterfsticas da classe foram tambem 
sugeridas, e isso talvez tenha sido feito de maneira mais notavel num esquecido artigo de Howward 
Rowland, 'Segregated Communities and mental health", em Mental Health Publication of the 
American Association for the advanced of Science, n° 9". 
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de urn grupo relativamente grande de outras pessoas, sob o mesmo tratamento. As 

atividades sao sistematizadas e obrigat6rias para atender objetivos explicitos da 

instituic;ao (GOFFMAN, 2005, p. 18), par intermedio de uma pequena equipe de 

supervisao. 

Alga que Goffman esclarece em sua obra, e que os participantes das 

instituic;oes totais chegam com uma "cultura aparente", derivada do "mundo da 

familia" e que permanecem ate o momenta da admissao na organizac;ao. lsso fica 

muito explicito nas instituic;6es policiais-militares quando do ingresso dessas 

pessoas, momenta em que ocorre a realizac;ao do rita de passagem, o denominado 

"trote", que tern levado a discussao pela sociedade a maneira como e realizado. Tal 

rita tern par finalidade demarcar urn periodo antes e ap6s o ingresso desses sujeitos, 

como uma porta de unico acesso e, que, a partir do momenta que ingressam, 

passam a fazer parte da organizac;ao como colaboradores. 

Salienta, que "as instituic;oes totais nao substituem alga ja formado pela sua 

cultura especffica; estamos diante de alga mais limitado do que a aculturac;ao ou 

assimilac;ao" (GOFFMAN, 2005, p. 23). Quando.se busca urn perfil de policial-militar 

para trabalhar no Programa, buscam-se pessoas que ja desempenham atividades 

fora da policia militar e que o fazem na sociedade, ou seja, as que seguem as 

mesmas disposic;6es sociais como brincar, dormir, trabalhar em locais diferentes. 

A isso, chama de processo de mortificac;ao, que e uma perturbac;ao na 

relac;ao usual entre o ator individual e seus atos. Podem-se citar algumas situac;oes, 

as quais sao com maior frequencia observadas no cotidiano da caserna4
, como ja no 

processo de admissao, fatos acerca das posic;oes sociais e do comportamento 

anterior do candidato sao levantados par intermedio de investigac;ao. 

Assinala, ainda, a deferencia rfgida na relac;ao entre o policial-militar e os 

dirigentes, que afastam a possibilidade de defender-se diante da situac;ao 

mortificante e o seu eu. Outro aspecto encerra sanc;oes contidas em regulamentos 

em que as pessoas que integram a organizac;ao ficam a merce dos dirigentes, 

sobretudo, nos periodos iniciais da carreira, o que propicia a violac;ao da autonomia 

do ato de pensar e agir. 

4 Caserna e um termo militar que significa quartel. 
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Outro fator esta no sistema de privilegios, como modele comportamentalista e 

de condicionamento que serve para manter os pad roes exigidos, e que ocorre com o 

aumento da estada desse servidor publico na instituic;ao. 

Tanto os privilegios quanta as sanc;6es, "sao frequentemente apresentados 

numa linguagem que refletem os objetivos legitimos da instituic;ao [ ... ]". (GOFFMAN, 

2005, p. 78) Aqui se pode citar o compromisso com o resultado, as metas 

organizacionais, o lema da Corporac;ao, dentre outros. 

lsso tern por fim promover no individuo o que o Gottman (2005, p. 160) 

denomina de ajustamento primario, transformando-o em colaborador, tornando-se o 

participante "normal, programado ou interiorizado". 

Esses sujeitos escolhidos para trabalhar na atividade de prevenc;ao tern uma 

tendencia a se utilizarem do ajustamento secundario, descrito pelo autor, 

que define qualquer disposi9ao habitual pelo qual o participante de uma 
organiza9ao emprega meios ilfcitos, ou consegue fins nao autorizados, ou 
ambas as coisas de forma a escapar daquilo que a organiza9ao sup6e que 
deve fazer e obter e, portanto, daquilo que deve ser." (GOFFMAN, 2005, p. 
160) 

Aparentemente o que o autor define como ajustamento secundario, soa como 

alga subversive e indisciplinar na instituic;ao policial-militar. Entretanto, os meios 

ilicitos ou fins nao autorizados utilizados pelo participante referem-se aqui a 

concepc;ao de que a equipe dirigente5 da Corporac;ao, que desempenhava a 

repressao agora subverte a ordem para o trabalho no campo comunitario, da 

educac;ao preventiva e social. Esse profissional acaba por burlar ocasional e por 

vezes intencionalmente a norma procedente da equipe dirigente, ou os paradigmas 

existentes, para alcanc;ar as finalidades sociais que esses trabalhos preveem. 

Para finalizar, o esforc;o por examinar e questionar as diferenc;as e as formas 

de perpetuac;ao do poder caracteriza o que vern sendo chamado de multiculturalismo 

critico. Como incorporar essa segunda perspectiva as propostas e praticas 

organizacionais e certamente questao da qual nao se pode nem se deve evadir. 

Nessa defesa, recorre-se a Boaventura de Sousa Santos (2000, p. 21 ), em sua 

opc;ao pelo que chama de conhecimento-emancipac;ao, cuja trajet6ria dirige-se do 

colonialismo para a solidariedade. 

5 A equipe dirigente e urn termo utilizado por Erving Goffman para designar os responsaveis pelas 
institui96es totais. 
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Para ele, a solidariedade e uma forma de conhecimento obtido por meio do 

reconhecimento do outro, que s6 pode ser conhecido como produtor de 

conhecimento. Ou seja, conhecer, nesse sentido, e reconhecer e progredir no 

sentido de elevar o outro a condic;ao de sujeito. Oaf que todo conhecimento

emancipac;ao tenha uma vocac;ao multicultural. 

A construc;ao desse conhecimento esbarra, porem, em dois consideraveis 

obstaculos: o silencio e a diferenc;a. Questiona "Como realizar urn dialogo 

multicultural quando algumas culturas foram reduzidas ao silencio e as suas formas 

de ver e conhecer o mundo se tornou impronunciaveis?" (SANTOS, 2000, p. 30). 

Como fazer falar, do modo mais livre e autonomo possfvel, o silencio? Como, ao 

mesmo tempo, favorecer a inteligibilidade entre as diferenc;as? Como construir uma 

teoria da traduc;ao que torne compreensivel para uma dada cultura as necessidades, 

os valores, os costumes, os simbolos e as praticas de outra cultura? Para Santos, a 

diferenc;a sem inteligibilidade conduz a incomensurabilidade e, em ultima instancia, a 

ind iferenc;a. 

Sem minimizar as dificuldades, Santos (2000) julga possivel a superac;ao dos 

entraves envolvidos nos processos de se abrir espac;o para as ausencias e de se 

estimular a articulac;ao entre os diferentes. Posiciona-se em favor da adoc;ao de uma 

postura multicultural, em que uma politica da diferenc;a conviva em tensao com uma 

politica da igualdade. 

Em suas palavras: 0 multiculturalismo emancipa t6rio que se busca e urn 

multiculturalismo decididamente pes-colonial, neste sentido amplo. Portanto, assenta 

fundamentalmente numa politica, numa tensao dinamica, mais complexa, entre a 

politica de igualdade e a politica da diferenc;a; isso e o que ele tern de novo em 

relac;ao as lutas da modernidade ocidental do seculo XX, lutas progressistas, 

operarias e outras que assentaram muito no principia da igualdade. Ha a ideia de 

que, sendo todos iguais, e fundamental que se de uma redistribuic;ao social, 

nomeadamente ao nivel economico, e e por meio da redistribuic;ao que se assume a 

igualdade como principia e como pratica. 

Assim, afirma o autor, "a igualdade s6 existe quando ha possibilidade de se 

compararem as coisas" (SANTOS, 2001, p. 22). 

Como evitar, entao, a separac;ao das diferenc;as, como evitar o esfacelamento 

dos projetos sociais comuns a Organizac;ao? Em outro estudo, a resposta convergiu 

para a proposic;ao de urn dialogo que permitisse a superac;ao das divergencias 
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impeditivas de uma aproximac;ao entre as diferentes. Desta forma, uma posslvel 

soluc;ao pode derivar da promoc;ao de dialogo entre as padroes culturais internos, na 

forma de concepc;oes sabre o seu mundo, que se encontram omitidos na natureza 

de cada sujeito. 

Longe de preconizar o isolamento de identidades culturais em seus proprios 

padroes, o multiculturalismo proposto deve atentar para a necessidade de trocas, de 

estrategias dialogicas, em que ambas as partes participem como produtoras de 

cultura, desenvolvimento de ac;oes e projetos para o comum social e, saiam com 

seus horizontes culturais ampliados. 0 dialogo das diferenc;as se impoe, apesar das 

dificuldades envolvidas em sua concretizacao no cotidiano das experiemcias 

educacionais (CANEN; MOREIRA, 2001, p. 61 ). 

Sabre a identidade, pode-se questionar: em que espac;o o policial-militar se 

situa nos ambitos da educacao, de pollcia comunitaria au o trabalho social? A 

designacao policial-militar comunitario, educador social do PROERD, terapeuta 

social, sao as mais adequadas funcao policial? Como caracterizar concretamente 

essa designacao? 

0 conceito aqui apresentado e psicanalltico e apropriado de Freud, que versa 

sabre a "identificacao", sendo que o conceito e ambivalente, e que esta mold ado na 

fantasia, na projecao, na idealizacao. 

Nesse sentido, Novoa (1998, p. 35), relata sabre a identificacao da profissao: 

Na problematica da identidade, situa-se a questao da identidade 
profissional. Derouet ( 1988, p.15) quando se refere a identidade profissional 
dos educadores e professores chama-lhe uma montagem comp6sita. E uma 
construgao que tem uma dimensao espacio-temporal, atravessa a vida 
profissional desde a fase de opgao pela profissao ate a reforma, passando 
pelo tempo concreto da formagao inicial e pelos diferentes espagos 
institucionais onde a profissao se desenrola. E construfda sobre saberes 
cientificos e pedag6gicos como sobre referencias de ordem etica e 
deontol6gicas. E uma construgao que as marcas das experiencias feitas, 
das opgoes tomadas, das praticas desenvolvidas, das continuidades e 
descontinuidades, querem ao nfvel das representagoes quer ao nfvel do 
trabalho concreto. 

Segundo o autor, o processo de construc;ao de uma identidade profissional 

propria nao e estranho a funcao social da profissao, ao estatuto da profissao e ao 

profissional, a cultura do grupo de pertenca profissional e ao contexto que se 

desenrola. 
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Como explicitado por Anderson (1974, p. 56), "de entre as multiplas 

dimensoes da socializa<;ao, a dimensao profissional adquiriu uma importancia 

fundamental na medida em que o emprego e, hoje em dia, um atributo estruturante 

da identidade social do indivlduo". 

Ate aqui, parece que o profissional da seguran<;a publica esta imbricado em 

uma nova tarefa, a de servir socialmente e de ensinar. 

A questao central da investiga<;ao esta na mudan<;a da identidade profissional 

do indivlduo, entretanto, um pressuposto te6rico aqui levantado e 0 de que: quanto 

mais complexa e especializada a profissao, neste caso, o campo de atua<;ao policial

militar, mais ela implica e exige forma<;ao/socializa<;ao profissional que visa a atribuir 

uma nova dimensao a identidade social do sujeito. 

De acordo como Estrela (1997, p. 31), descreve as pistas ate aqui descritas, 

nos remetem neste momento a uma defini<;ao a priori de identidade. Pode-se, entao, 

seguir dois caminhos. 0 primeiro relacionado aos processes de trabalho constitutive 

do "dispositive forma<;ao" que produz um potencial de configura<;ao identitaria e um 

segundo caminho que encerra as rela<;oes interativas, constitutivas da dinamica de 

socializa<;ao, no interior da qual se gera e enquadra a luta pelo reconhecimento. 

Ainda sobre o conceito de identidade, a autora aponta que 

o estagio profissional contribui nao s6 para o saber especffico profissional, 
que se caracteriza por urn conjunto de saberes te6rico e competencias 
operat6rias, mas tambem para fornecer urn conjunto de esquemas de 
percep9ao e aprecia9ao (valores, normas e atitudes) constitutivos do 
ethos/universo profissional, cuja interioriza~tao por parte dos candidates 
configura descritivamente o conceito de identidade profissional (ESTRELA, 
1997, p. 31). 

Percebe-se, entao, que a constitui<;ao da identidade profissional, em termos 

individuais se realiza ao Iongo de toda a carreira e pressupoe um acompanhamento 

em Iongo prazo. Constata-se, assim, que o processo de cria<;ao da identidade do 

indivlduo caracteriza-se como uma trajet6ria hist6rica, em uma continuidade de 

a<;oes, constru<;ao e desconstru<;ao. 
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2.3.1 0 ente preven~ao em diversos contextos 

Diante desse cenario, a preocupa~ao com a seguran~a publica passou a 

ocupar uma parte significativa do debate publico, seja na midia, nas esferas politicas 

federal, estadual e municipal, na sociedade civil ou ainda nos centros de pesquisa. 0 

medo do crime e da violencia passou a compor a realidade e o imaginario da 

coletividade que, a partir de experiencias concretas ou nao, passou a produzir e 

reproduzir o que Teresa Caldeira chamou de fala do crime 

As narrativas de crime, ao lidar com a desordem da experiemcia causada 
pelo crime (ou por urn dos processes de ruptura que o crime simbolicamente 
expressa), produzem certo .tipo de significa<;ao. Essas narrativas sao 
simplistas, intolerantes e marcadas por preconceitos e estere6tipos. Elas 
contradizem o discurso e as iniciativas democraticas, exatamente os tipos 
de pratica que a sociedade brasileira estava tentando consolidar quando o 
crime tornou-se a fala da cidade. Alem disso, embora as discussoes 
agu<;adas da fala do crime reordenem de fato as experiencias perturbadas 
pela violencia, nao sao eficazes para controlar a violencia. Ao contrario, elas 
reproduzem o medo e a violencia. (CALDEIRA, 2000, p.30 et. seq.) 

Assim, alem do efetivo crescimento da criminalidade, verificou-se o 

crescimento do medo do crime ou da sensa~ao de inseguran~a. Diante desse 

quadro, come~aram a surgir demandas por mais seguran~a e por maior repressao a 
criminalidade, ainda que de forma pouco democratica. Discursos a favor de aumento 

de penas, da redu~ao da maioridade penal, da criminaliza~ao de urn maior numero 

de conduta, de uma policia mais dura e de prisao sem direitos passaram a compor 

significativamente o discurso publico sobre o tema. 

No entanto, ao mesmo tempo em que essas demandas foram surgindo, foi 

ficando claro que a simples repressao a criminalidade e violencia nao era suficiente 

para lidar com a complexidade do problema. 0 aumento de penas e restri~ao de 

beneficios para tipos especificos de crime, o aumento do efetivo policial e a 

constru~ao de mais presidios nao foram suficientes para conter a criminalidade. A 

partir dai, uma forma alternativa de lidar com o problema, com propostas voltadas 

para possiveis causas, fatores de risco e de prote~ao e para problemas especificos, 

e que envolvesse diferentes setores do poder publico, da sociedade civil, de centros 

de pesquisa e de organiza~oes internacionais foi sendo desenhada e a ideia de 

preven~ao da violemcia e da criminalidade foi se constituindo. 
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0 professor Agustin Carrillo, analisando a situac;ao do Mexico em relac;ao a 
legislac;ao em materia de prevenc;ao delitiva na decada de 90, traz uma serie de 

reflexoes e apontamentos que sera util para nossa reflexao em relac;ao a realidade 

brasileira. Para ilustrar a afirmac;ao de que a seguranc;a publica e a repressao a 
criminalidade passaram a ser uma importante preocupac;ao do governo, vale 

mencionar o crescimento da despesa com as Secretarias da Seguranga Publica e da 

Administragao Penitenciaria, ambas do Estado de Sao Paulo, por exemplo, em 1998 

a despesa total com essas duas secretarias representava 8,25% da despesa total do 

Estado; em 2004 essa porcentagem passou para 19,73% (segundo dados da propria 

Secretaria da Seguranga Publica). Outro indicador importante e o aumento da 

populagao prisional, que, no Estado de Sao Paulo, passou de 55.021 em dezembro 

de 1994 para 130.885 em junho de 2004 ( dados da Secretaria de Administragao 

Penitenciaria). 

Ainda que seja possivel observar a diminuigao de alguns indices de 

criminalidade, a sensagao de inseguranga persiste, assim como as taxas de 

violemcia e criminalidade de uma forma geral continuam elevadas que ambas 

apresentam uma serie de similaridades. 0 aumento da violencia e da criminalidade 

significa o aumento de conflitos sociais. Na analise do fenomeno da violencia e da 

criminalidade, nao basta o levantamento sobre as violag6es a lei, mas e necessaria 

uma analise de fatores culturais, sociais e politicos. Esse diagn6stico mais profunda 

e complexo do fenomeno exige respostas e alternativas tambem complexas. Nas 

palavras de Agustin Carrillo: 

La comprensi6n de los conflictos sociales y de sus consecuencias requiere 
de investigaciones con conceptos diferentes de los de Ia dogmatica jurldica 
y el derecho. Solo asl sera posible solucionar el conflicto social y contener 
sus sfntomas. Conviene concentrarse en Ia prevenci6n de los conflictos 
sociales y en Ia urgencia de establecer medidas necesarias y suficientes 
para que nose repitan, sanear el ambiente social con decisiones y acciones 
tendientes a Ia desaparici6n de las causas que los producen y 
simultaneamente atacar los slntomas. (2002, p.40). 

Fica clara, portanto, que politicas de seguranga publica devem considerar 

duas formas de lidar com o problema da violencia e da criminalidade: uma que 

passa pela aplicagao da lei penal e que envolve as agencias de controle: policia, 

justic;a criminal e administragao penitenciaria, e outra que nao envolve a aplicac;ao 

da lei penal. As politicas de seguranga publica devem se concentrar nas causas e 
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nos sintomas da criminalidade e vioh~ncia, simultaneamente. Politicas de seguranc;a 

publica nao podem se reduzir a respostas pontuais para demandas apaixonadas par 

combate a criminalidade e nao podem se reduzir a alterac;oes legislativas e de 

endurecimento das ac;oes das agemcias de controle de violemcia, mas devem 

incorporar principalmente a ideia de prevenc;ao da violemcia. 

Nas palavras de Carrillo, A ideia de prevenc;ao no Direito Penal surgiu com as 

teorias relativas sabre a finalidade da pena, que, ao contrario da teoria absoluta que 

atribuia uma finalidade retributiva a pena, atribuiam a pena a func;ao de protec;ao da 

sociedade por meio da prevenc;ao possivel dos ilicitos. 

Los fundamentos ideol6gicos de las teorias relativas estan constituidos por 
las teorias politicas humanitarias de Ia llustraci6n, por Ia inclinaci6n a 
laexplicaci6n cientifica causal del comportamiento humano, por Ia fe em Ia 
possibilidad de educar a las personas, inclusive las adultas, a traves de uma 
adecuada intervenci6n sociopedag6gica y por el escepticismo frente a todos 
los intentos de explicar metafisicamente los problemas de Ia vida social. Em 
las teorias relativas coinciden, por tanto, ideas humanitarias, sociales, 
racionales y utilitarias (2002, p.40). 

Para o Direito Penal, ha duas formas possiveis de prevenc;ao: a prevenc;ao 

geral e a prevenc;ao especial, e ambas dividem-se em positiva e negativa. 0 

conceito de prevenc;ao geral negativa funda-se na ideia de intimidac;ao. A pena 

previne a pratica de delitos na coletividade, na medida em que coage 

psicologicamente os individuos que desistem de praticar o crime. Haveria nesse 

caso a intimidac;ao pela simples previsao legal de uma sanc;ao. 

0 conceito de prevenc;ao geral positiva funda-se na ideia de exemplaridade, 

ou seja, na ideia de que a norma penal irradia efeitos positives na medida em que 

incentiva e fortalece a confianc;a normativa. A pena se legitima no reforc;o geral da 

consciencia juridica da norma. 

Haveria tres efeitos principais da aplicac;ao da pena fundada na prevenc;ao 

geral positiva: aprendizagem (reforc;a e recorda as regras com a aplicac;ao da pena); 

confianc;a (com a imposic;ao da norma pela pena); e a pacificac;ao social 

(restabelecimento da paz juridica com a intervenc;ao estatal). 

E importante esclarecer que a passagem sabre as teorias da finalidade da 

pena e sabre prevenc;ao concebidas pelo Direito Penal sera feita de modo 

superficial, apenas para dar urn panorama basico sabre o olhar do Direito em 

relac;ao a prevenc;ao do crime. 
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Ha variac;oes em relac;ao e esse conceito, no entanto, pretende-se aqui, como 

ja mencionado, apresentar apenas seu perfil basico e nao detalhar tais variac;oes e 

as consequentes problematicas acerca do conceito, uma vez que o objetivo do texto 

e apenas desenhar urn panorama geral da ideia de prevenc;ao elaborada pelo Direito 

Penal e confronta-la com outras elaborac;oes. 

A prevenc;ao especial negativa funda-se na ideia de intimidac;ao a partir da 

neutralizac;ao do apenado, que fica fora de circulac;ao e percebe que sua ac;ao tern 

uma consequemcia juridica, o que evitaria o cometimento de novos ilicitos penais. Ja 

a prevenc;ao especial positiva, funda-se na ideia de ressocializac;ao buscando 

reintegrar o agente do ilicito a sociedade. 

A prevenc;ao do crime (geral ou especial) concebida pelo Direito Penal 

. relaciona-se fundamentalmente com a sanc;ao. Essa concepc;ao, no entanto, traz 

algumas contradic;oes. Para validar empiricamente a ideia de prevenc;ao elaborada 

pelas teorias relativas, seria precise analisar o grau de reincidemcia, que deveria ser 

muito baixo ou quase nulo, e o comportamento das pessoas em relac;ao as 

previsoes legais, ou seja, seria precise investigar se as pessoas, de fato, deixam de 

cometer crimes em decorremcia da pena prevista. Entretanto, tal avaliac;ao e muito 

complicada e nao e feita na pratica. Os indices de reincidemcia sao altos, embora 

nao haja urn acompanhamento sistematico e organizado que permita dimensionar a 

reincidencia para os diferentes tipos de crimes e respectivas penas que possibilite 

analisar o potencial real da prevenc;ao especial. 0 discurso da prevenc;ao baseada 

apenas na sanc;ao passa, entao, a ser questionado. Nas palavras do professor 

Carrillo (2002, p. 127): "EI prop6sito de Ia prevenci6n delictiva, de acuerdo com este 

enfoque, seria desalentar, por medio del efecto motivador de Ia representaci6n de Ia 

sanci6n o por el valor de los bienes protegidos con las obligaciones impuestas, Ia 

conducta tipificada en Ia ley penal". 

Uma visao bastante critica da ideia de prevenc;ao elaborada pelo Direito 

Penal e de que a pena de prisao nao e capaz de sequer intimidar aqueles que a 

conhecem de perto e ja sofreram seus males (prevenc;ao especial), quanto mais 

aqueles que a desconhecem ou a conhecem apenas por "ouvir dizer" (prevenc;ao 

geral). Assim, tanto a prevenc;ao especial como a prevenc;ao geral, nao passam, em 

verdade, de mera ficc;ao juridica. A maior demonstrac;ao de que a prevenc;ao 

especial, sustentada pelas teorias utilitarias, nao cumpre seu papel e justamente a 

elevac;ao dos indices de reincidencia. 0 mesmo ocorre em relac;ao a prevenc;ao 
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geral, que e facilmente contestada pela elevagao da criminalidade, apesar do 

endurecimento e rigorismo da legislagao penal. (YAROCHEWSKY, 1989, p. 292) 

La tradici6n en Ia teoria del derecho, y en particular en derecho penal, ha 
sido Ia de considerar ese sistema normativo como una tecnica especifica de 
control social, mediante Ia cual se pretende lograr los objetivos 
determinados por los 6rganos estatales, con Ia amenaza de Ia sanci6n y de 
Ia aplicaci6n de Ia misma cuando se presenta Ia conducta opuesta a Ia 
deseada por las autoridades estatales o por el contenido valioso de las 
normas juridicas. Esta tecnica de control social es preventiva en esos 
terminos . Las teorias sobre Ia prevenci6n en sus diferentes expresiones y 
desarrollos durante largo tiempo se apegaron a esta tradici6n juridica hasta 
llegar a justificar Ia pena de muerte (CARRILLO, 2002, p. 42}. 

E., portanto, necessaria deslocar o conceito de prevengao do crime para 

outras esferas que nao se relacionem, necessariamente, com a aplicagao da lei 

penal. A prevengao da criminalidade e da violemcia deve se dar em esferas multiplas 

que dialoguem. Nas esferas das politicas publicas, de programas sociais focados e 

ate mesmo de programas que envolvam as agencias de controle da violencia: 

polfcia, justiga criminal, administragao penitenciaria e alternativas sociais. 

Diante da constatagao de que os indices de criminalidade e violencia 

cresceram consideravelmente na decada de noventa, de que cresceu tambem o 

medo e a fala do crime, bern como a sensagao de inseguranga, de que, 

paralelamente, houve urn reforgo na agao da aplicagao da lei penal pelo Estado por 

meio de medidas mais repressivas como aumento de prisoes, aumento de efetivo 

policial e das penas, mas que o problema da violencia e criminalidade continua 

sendo central surge a necessidade de trabalhar com o problema a partir de outra 

perspectiva: de prevengao. 

Contudo, a possibilidade de prevengao do crime e da violencia elaborada no 

ambito do Direito Penal, nao da conta de efetivamente prevenir a criminalidade e a 

violencia. E. preciso, portanto, apresentar uma alternativa de prevengao que seja 

aplicavel na pratica e que atinja a complexidade do problema. 

A prevengao do crime e da violencia proposta aqui deve ser concebida na 

16gica de resultados e sua concepgao passa pelo dialogo com outras areas do 

conhecimento, em especial a da saude publica. Uma agao e preventiva, na medida 

em que com ela atinge-se determinado resultado, ou seja, evita-se urn ato violento 

que, sem essa agao preventiva, teria ocorrido. A agao preventiva pode incidir na 

redugao de fatores de risco de violencia e criminalidade ou no aumento ou reforc;;o 
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de fatores de protec;ao. A 16gica de resultados com o objetivo de reduzir a incid€mcia 

e o impacto de crimes e violencias na sociedade que rege a prevenc;ao aqui 

proposta e importante para afastar a ideia de prevenc;ao da simbologia prevenr;ao 

versus repressao, uma vez que esse debate, falso, acaba por dificultar a efetividade 

das medidas. 

Para viabilizar essa prevenc;ao e preciso ter objetivos definidos claramente, 

bern como considerar as caracteristicas especificas dos crimes e violencias que se 

pretende evitar e das comunidades em que estes crimes e violencias acontecem. 

Alem disso, a prevenc;ao do crime deve ser feita de forma articulada entre as 

diferentes areas e atores sociais: saude, educac;ao, trabalho, justic;a, policia, 

administrac;ao penitenciaria, midia, sociedade civil, setor privado. 

0 foco em fatores de risco e/ou de protec;ao e importante para a diminuic;ao 

da vulnerabilidade a crimes e violencias e/ou para o aumento da resiliencia a crimes 

e violencias. 

Algumas concepc;oes serao aqui apontadas sobre prevenc;ao: 

Fator que aumenta a probabilidade de incidencia ou os efeitos negativos de 
crimes ou violencias, mas nao determina a incidencia ou os efeitos 
negativos de crimes e violencias. Quanta maior a presen<;a de fatores de 
risco, e menor a presen<;a de fatores de prote<;ao, maior a probabilidade de 
incidencia e de efeitos negativos de crimes e violencias. 

Fator que reduz a probabilidade de incidencia ou de efeitos negativos de 
crimes ou violencias. Quanta maior a presen<;a de fatores de prote<;ao e 
menor a presen<;a de fatores de risco, menor a probabilidade de incidencia 
e de efeitos negativos de crimes e violencias. 

Condi<;ao de individuos, familias, grupos e comunidades que os tornam 
mais suscetiveis de envolvimento com o crime e a violencia e de 
vitimiza<;ao, mesmo em situa<;oes de baixo risco. (MESQUITA NETO, 2004, 
p. 527) 

Assim, tanto para trabalhar com fatores de risco como com fatores de 

protec;ao, e necessaria realizar urn born planejamento, com a elaborac;ao de urn 

diagn6stico preciso do problema no qual se vai atuar, eleger as estrategias 

relacionadas com a soluc;ao para o problema diagnosticado, implementa-las e 

monitorar e avaliar seus resultados. Sem esses quatro passos, fica muito dificil 

avaliar se urn programa de prevenc;ao do crime e da violencia deu resultados ou nao. 

Com essa metodologia e possivel ate avaliar os impactos das medidas preventivas 
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puramente legislativas proposta pelo Direito Penal (ainda que nao seja esse o tipo 

de "prevengao ideal" proposto aqui). 

Para Minayo e Souza (1999), a existemcia de multiples niveis de determinagao 

constitui urn desafio para a formulagao de politicas de prevengao da violencia que 

promovam o desenvolvimento social e enfrentem fatores de risco especificos. 

Medidas estruturais para "a promogao da equidade social, de direitos civis e 

humanos fundamentais, 0 acesso a educagao e cuidado a saude, oportunidade de 

emprego e trabalho digno sao fundamentais para a manutengao e desenvolvimento 

de form as democraticas e pacificas de coexistencia social". 

Alem disso, medidas de protegao especifica para a redugao de fatores de 

risco individuais e controle de danos tambem sao necessarias para a prevengao da 

violencia e da morbimortalidade secundaria. Para isso, ag6es intersetoriais e 

interdisciplinares, com envolvimento nao s6 de diferentes setores do poder publico, 

mas tambem da sociedade civil organizada constituem elementos essenciais para o 

enfrentamento da questao. 

De acordo com Bucher (1992, p. 27), 

A ideia de prevengao qualquer que seja o seu conteudo, seja bern sucedida, 
encontre receptividade na populagao alvo e surta efeitos tangiveis, e 
fundamental que as suas agoes sejam norteadas por ideias construtivas, por 
valores humanos claramente pensados e enunciados, por objetivos 
baseados em uma concepgao humana do humano do homem, em suma, 
balizam bern definidas, que levem em conta as caracteristicas psicol6gicas 
e sociais do ser humano sobre o que se quer intervir. 

A Organizagao Mundial de Saude traz que as intervengoes no campo da 

prevengao em saude publica sao tradicionalmente caracterizadas em tres niveis: a 

prevengao primaria, secundaria e terciaria: 

- Prevengao primaria: caracterizada pelo conjunto de agoes que procura 
evitar o uso de drogas, visando diminuir a probabilidade de novas pessoas 
comegarem a usar; 
- Prevengao secundaria: conjunto de agoes que procura evitar a ocorrencia 
de complicagoes para as pessoas que fazem o uso ocasional de drogas; 
- Prevengao terciaria: conjunto de agoes que, a partir de um uso 
problematico de drogas, procura evitar prejuizos adicionais e/ou reintegrar 
na sociedade os indivfduos com problemas mais serios. (OMS, 1993, p.17) 

De acordo com Noto, a literatura internacional aponta a outro tipo de 

classificagao, em que estao implfcitos os conceitos de fatores associados a protegao 
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e ao risco, considerando-se a multiplicidade de fatores envolvidos no uso abusive e 

na dependencia de drogas. Essa classificac;ao e denominada de "intervenc;oes 

universais, seletivas e indicadas". 

Enquanto a classificagao tradicional (primaria, secundaria e terciaria) o foco 
e o grau de envolvimento do indivfduo com a droga, ou seja, em urn 
escalonamento progressive, a presente classificagao centra-se nas 
caracterfsticas do indivfduo ou na populagao: 
- lntervengoes universais: programas destinados a populagao em geral, 
supostamente sem qualquer fator especffico associado ao risco; 
- lntervengoes seletivas: agoes voltadas para populagoes com urn ou mais 
fatores associados ao risco para o usa indevido dessas substancias; 
- lntervengoes indicadas: incluem intervengoes voltadas especificamente 
para pessoas identificadas como usuarias au com comportamentos direta 
au indiretamente relacionados ao usa indevido de substancias. (NOTO, 
2004, p. 64) 

Gilvary (2000, p. 61 ), nesse modelo deixa implicita a importancia da analise 

das caracteristicas da populac;ao-alvo ao se planejar uma intervenc;ao. Assim, 

programas universais, quando aplicados a populac;oes que apresentam varios 

fatores de risco, que demandariam programas seletivos podem ser efetivos ao que 

se propoe. 

Assim, acredita-se ser possivel incorporar essa concepc;ao mais abrangente 

de prevenc;ao da criminalidade e violencia como uma dimensao prioritaria para uma 

politica de seguranc;a publica democratica e eficiente e que consiga comec;ar a 

reverter efetivamente os indices de criminalidade e violencia, bern como reverter a 

tala do medo e a sensac;ao de inseguranc;a, por meio de medidas preventivas, 

conforme aponta Caldeira (2000). 

No Brasil, as estrategias de prevenc;ao para a delinquencia juvenil tern sido 

muito pouco priorizadas. Entretanto, muito se tern discutido e debatido em diversos 

paises. Sao variadas as tipologias que os pesquisadores tern trac;ado. 

lnvestigando os tipos de prevenc;ao existentes nos Estados Unidos, Spergel e 

Curry (1990), encontraram-se quatro estrategias de ac;ao: organizac;ao comunitaria: 

mobilizando toda a comunidade para criar uma rede de suporte para estes jovens; 

intervenc;ao social: em que trabalhadores sociais atuam diretamente com os jovens 

em risco para a delinquencia; suprimento de oportunidades: facilitac;ao de empregos, 

educac;ao e treinamento profissional aos jovens em risco; repressao: estrategias 

legais que visam a reforc;ar a seguranc;a publica. Embora a organizac;ao comunitaria 
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tenha sido avaliada como a mais eficaz na prevenc;ao, as autores ressaltam que a 

utilizac;ao conjunta de varias estrategias tern maior impacto. 

Goldstein e Huff (1993) reconhecem tres categorias de intervenc;ao: 

psicol6gicas: intervenc;oes cognitivas e comportamentais, resoluc;ao de conflitos 

interindividuos e intervenc;oes moral-cognitivo; contextuais: intervenc;oes na familia, 

escola, treinamento para o trabalho, atividades recreacionais e mudanc;as 

comunitarias; e justic;a criminal. 

Tambem Dryfoos (1990) reconhece que a familia e a escola sao locais 

privilegiados para a implantac;ao de programas de prevenc;ao, com a primeira 

atuando logo na infancia e a segunda introduzindo alterac;ao do curricula escolar, 

treinamento de educadores, aconselhamento e trabalho voluntario. Urn terceiro tipo 

de programa, reconhecido pelo autor, e o baseado na comunidade, com auxilio de 

multiplas instituic;oes nela existentes. 

Wilson e Howell (1994) afirmam que uma estrategia de prevenc;ao em nivel 

nacional deve-se basear nos fatores envolvidos na genese da delinquencia: 

caracteristicas individuais, influencias familiares, experiencias escolares, influencia 

dos pares, comunitarias e da vizinhanc;a. Para ser bern sucedida, a estrategia 

deveria fornecer reforc;o e suporte para as instituic;oes de apoio a familia como 

escolas, igrejas e organizac;oes comunitarias; promover a prevenc;ao da delinquencia 

em geral, a fim de obter melhor relac;ao de custo-beneficio; intervir rapida e 

efetivamente no comportamento delinqOente; e, finalmente, identificar e controlar o 

pequeno numero de jovens que cometem crimes serios e violentos. 

Outros autores, como Shelden et. al. (1996), sintetizam as abordagens que 

enfocam as fatores protetores sugerindo a atuac;ao sabre as caracterfsticas 

individuais como genera, temperamento resiliente, orientac;ao social positiva e 

inteligencia; o estabelecimento de vfnculos afetivos com pais, mestres au outro 

adulto que supra este papel; o fornecimento de crenc;as saudaveis e de padroes de 

conduta positivos par parte da sociedade adulta. 

Esses estudiosos apontam as itens essenciais que deve ter urn programa 

bern sucedido: 

a) as comunidades nao podem negar a existencia do problema das drogas e 

de gangues; 
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b) deve-se voltar para jovens de medio ou alto risco, com abordagem 

intensiva e multifacetada, focalizando o desenvolvimento de habilidades 

(como a resoiU<;ao de conflitos), desestimulando cren<;as, atitudes e valores 

que reforcem comportamentos anti-sociais; 

c) oferecer alternativas para o envolvimento dos jovens das gangues, como 

programas recreacionais, eventos escolares, trabalho; 

d) deve ser conduzido nas pr6prias comunidades dos jovens, envolvendo as 

famllias e a escola; 

e) a equipe que o dirige deve ser bern treinada, capaz de sentir empatia pelos 

jovens e de compreender a cultura juvenil, sem desmerecer ou depreciar suas 

cren<;as; 

f) procurar associar-se ao mundo do trabalho, propiciando oportunidades de 

treinamento profissional e emprego; 

g) seus objetivos devem ser especificos e resultar em alguma forma oficial de 

sucesso, como por exemplo, urn diploma; 

h) compreender que a reincidemcia e normal (especialmente para os usuaries 

de alcool e drogas e para alguns comportamentos sociais negatives) e que o 

tratamento e urn processo continuo, mais do que urn unico epis6dio. Tecnicas 

de preven<;ao de reincidemcia devem sempre ser utilizadas para facilitar a 

adapta<;ao do jovem a comunidade. 

Como se pode notar, as estrategias de preven<;ao e os programas de atua<;ao 

delas provenientes, aqui destacados, recaem tanto no ambito publico quanto no 

privado, nas rela<;oes sociais interpessoais, interinstitucionais e intersetoriais. 

Mostram a necessidade de reflexao e atua<;ao conjunta e de refor<;o e redefini<;ao de 

papeis institucionais. Apontam, em ultima instancia, para o fato de que a 

delinquencia juvenil nao sendo apenas fruto da patologia individual, mas tambem de 

estruturas e conjunturas socioculturais, pode e precisa ser enfrentada pelo conjunto 

da sociedade. 
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2.4 OS PRINCIPAlS PROJETOS DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

2.4.1 A concepc;ao de Policia Comunitaria 

Em paises diferentes, as organizagoes policiais promoveram experiencias e 

inovagoes com caracteristicas diferentes. Mas, algumas destas experiencias e 

inovagoes sao geralmente reconhecidas como a base de urn novo modele de 

policia, orientada para urn novo tipo de policiamento, mais voltado para a 

comunidade, que ficou conhecido como policiamento comunitario (BAYLEY; 

SKOLNICK, 2001, p._52) 6
. 

As alternativas de contengao da violencia quer sejam repressoras ou 

preventivas, sao sem duvida o maior desafio encontrado pelos gestores publicos. 

Assim, sugere Foucault (1977), que o poder instituido produza urn 

conhecimento especifico sobre criminalidade, colocando a sociedade em uma 

posigao defensiva frente a criminalidade. 

Como se convive com uma criminalidade complexa ( criativa, grupal, 

mobilizadora, etc.), nao se pode ser simpl6rio nos mecanismos de defesa que 

tambem devem ser complexes. lsso remete a ideia da ambiencia criminosa. 

Conforme Bayley e Skolnick (2001 ), quatro sao as inovagoes consideradas 

essenciais para o desenvolvimento do policiamento comunitario: 

a) organizagao da prevengao do crime tendo como base a comunidade; 

b) reorientagao das atividades de policiamento para enfatizar os servigos nao

emergenciais e para organizar e mobilizar a comunidade para participar da 

prevengao do crime; 

c) descentralizagao do comando da policia por areas; 

6 De acordo com Bayley e Skolnick, urn estilo de policiamento comunitario centrado no 
estabelecimento de postos de policia denominados Koban foi implantado no Japao ap6s a 2a Guerra 
Mundial, resultado da combinac;;ao de urn modelo tradicional de policia desenvolvido no Japao no 
seculo XIX e ideais democraticos norte-americanos. Entretanto, foi apenas nas decadas de 70 e 80, 
com o desenvolvimento de experiencias de policiamento na America do Norte e Europa Ocidental que 
esse tipo de policiamento tornou-se mais conhecido internacionalmente. 
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d) participac;ao de pessoas civis, nao-policiais, no planejamento, execuc;ao, 

monitoramento e/ou avaliac;ao das atividades de policiamento. 

Estudos de processos de implantac;ao do policiamento comunitario em 

diversos pafses apontam quatro fatores cruciais para a implantac;ao e consolidac;ao 

deste tipo de policiamento (BAYLEY; SKOLNICK, 2001, p. 233 et. seq.): 

a) envolvimento energico e permanente do chefe com os valores e 

implicac;oes de uma polfcia voltada para a prevenc;ao do crime; 

b) motivac;ao dos profissionais de polfcia por parte do chefe de poll cia; 

c) defesa e consolidac;ao das inovac;oes realizadas; 

d) apoio publico, da sociedade, do governo e da mfdia. 

0 papel das lideranc;as da polfcia e, portanto, fundamental para iniciar e 

sustentar experiencias e inovac;oes visando a introduc;ao do policiamento 

comunitario. FreqOentemente, as dificuldades sao apresentadas como uma 

resistencia as mudanc;as e a nao-implantac;ao do policiamento comunitario ou para 

as limitac;oes e deficiencias no processo de implantac;ao do policiamento 

comunitario. Ha muitos casas em que a explicac;ao ou justificativa e valida. Mas ha 

tambem muitos casas em que a explicac;ao ou justificativa simplesmente mascara a 

falta de visao, vontade e/ou capacidade de ac;ao das lideranc;as da polfcia. 

Para entender a dinamica da ambiencia criminosa, necessaria se faz 

conceituar Defesa Social e Seguranc;a Publica. 

A Defesa Social e urn conjunto de diretrizes que orientam as ac;oes de 

controle da criminalidade. Vai, pois, alem da repressao, da investigac;ao da punic;ao, 

preocupa-se com a multicausalidade do crime e na forma de intervir nas causas do 

fato criminoso e, assim, controlar sua incidencia. 

A perspectiva da Defesa Social e, dessa forma, mais abrangente do que a da 

seguranc;a publica, que se limita a trabalhar repressivamente o fato ocorrido 

atribuindo-lhe urn jufzo de valor que implicara em uma punic;ao. 

0 movimento que definiu as premissas basicas da defesa social data de 

1945, e marcado pelo dizer de Marc Ancel (1998), que define a defesa social como 

"uma tomada de consciencia acerca de necessidades sociais e eticas novas, em 

face das antigas estruturas e tradic;oes obsoletas". 



59 

A estrutura da ambiencia criminosa prop6e-se justamente a preencher estas 

necessidades sociais e eticas novas, e possibilita trabalhar seguranga publica na 

perspectiva da Defesa Social. 

Nas instituig6es com resistencia as mudangas, estes desvios doutrinarios 

difundem-se rapidamente e criam mitos em relagao as fungoes do policial 

comunitario, que se nao forem destruidos com uma argumentagao convincente e 

demonstrag6es praticas podem provocar rejeigao a pratica comunitaria. 

Quando na realidade "no que diz respeito a polfcia, o unico modelo 

compativel com a democracia e o de uma organizagao policial que pertenga a 

comunidade, com vocagao para promover a dignidade humana" (ALBERTO, 1998). 

Assim, Bondaruk e Souza (2003) conceituam a atividade de Pollcia 

Comunitaria como: 

[ ... ] urn conceito mais amplo que abrange todas as atividades voltadas para 
a soluc;ao dos problemas que afetam a seguranc;a de uma determinada 
comunidade, que devam ser praticadas por 6rgaos governamentais ou nao. 
A Polfcia Comunitaria envolve a participac;ao das seis grandes forc;as da 
sociedade, freqOentemente chamadas de "os seis grandes". Sao eles a 
policia, a comunidade, autoridades civis eleitas, a comunidade de neg6cios, 
outras instituic;oes e a midia. 

E. importante reconhecer o potencial que a comunidade pode oferecer as 

Organizag6es responsaveis pela seguranga publica na resolugao de problemas que 

afetam diretamente a vida de ambos: comunidade e Policia. A contribuigao pode 

variar desde a identificagao de problemas ate o planejamento de uma agao para 

combater e solucionar os problemas de seguranga publica, em seu sentido mais 

amplo. 

No que se refere a solugao de problemas ligados a qualidade de vida e aos 

grupos vulneraveis, o policial-militar, em regra, nao possui o conhecimento nas areas 

citadas, como as Corporag6es nao possuem os meios para realizagao dessas 

atividades. No entanto, sabe-se que os problemas mais importantes para a 

populagao podem nao ser os mais importantes para a policia. E, no caso de nao o 

ser, esta deve ser urn elo entre a comunidade e outras agencias publicas. 

Sabe-se que as desordens, as situag6es de desequiHbrio social e as 

deteriorizag6es urbanas e ambientais, se nao corrigidas a tempo poderao acarretar 

problemas mais serios, entre eles o agravamento da criminalidade (SANTANA, 

2002). 



60 

De acordo como apontado por Filho (1995, p. 117), 

0 Policial compromissado com a comunidade da area vai ter na seguranc;a 
um papel semelhante ao do Pronto-socorro no setor da Saude. As pessoas 
querem ser atendidas, entretanto, poucos sao os casos que demandam um 
encaminhamento ao Hospital. No policiamento, a maioria dos casos, devem 
ser resolvidos na base, nao exigindo encaminhamentos aos distritos 
policiais e a Justiga. Muitos casos sao resolvidos com simples orientagao. 
Esse contexto faz aumentar a credibilidade na organizagao, aliviando a 
sobrecarga de custos desnecessarios com os deslocamentos de vefculos 
policiais, o morador tern a certeza de encontrar um policial amigo, conhecido 
e confiavel. 

Atualmente, conforme apontado por Santana (2002), o maior desafio 

enfrentado pela polfcia no modelo comunitario e motivar e sustentar a participa<;ao 

do publico, pois o contato direto e permanente com a adversidade e a inseguran<;a 

social costuma ter urn efeito negative nos esfor<;os de organiza<;ao e mobiliza<;ao 

social, em que em vez de unir as pessoas em torno de sentimentos de indigna<;ao e 

finalidade comum, o crime parece minar a capacidade de organiza<;ao comunitaria. 

Assim, a autora prop6e que, alem do conhecimento da area, seja realizada 

uma investiga<;ao para identificar o tipo de comunidade, se precise for com o auxilio 

de assistentes sociais dos policiais ja em atua<;ao na area, e se possfvel o setor de 

inteligencia. 

Nesse enfoque, percebe-se que o trabalho realizado pelo Programa 

Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia- PROERD, por meio de seus 

agentes de preven<;ao, policiais-militares formados para o trabalho com educa<;ao 

preventiva, tambem alcan<;a os atributos necessaries para o desempenho do 

policiamento comunitario. Assim, sera caracterizado esse policial-militar e a atividade 

que o PROERD desempenha na sociedade, como urn dos bra<;os da Polfcia 

Comunitaria. 

lmporta salientar, que quando se fala em preven<;ao, de acordo com Buarque 

de Holanda (1995, p. 9), "[ ... ] e o ato ou efeito de prevenir, que significa evitar, 

dispor, com antecipa<;ao e chegar antes de." Do ponto de vista sociol6gico, 

"preven<;ao refere-se a tudo aquilo que possa ser realizado no sentido de impedir ou 

reduzir qualquer a<;ao anti-social ou que efeitos na saude ffsica ou mental de 

indivfduos ou grupos, e seu principal meio se dao pela educa<;ao" (BUCHER, 1989, 

p. 67). 
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Desse modo, quando se percebe que a polfcia realiza o trabalho com viaturas 

em Ponto Base - PB, ou o policiamento em duplas de policiamento a pe, dentre 

outros esta atendendo sua missao primordial: prevenir e controlar. A isso, 

denominar-se-a de atividade de controle da criminalidade, conforme apontado por 

Oliveira (2003, p. 67) 

Ja e hora de se pensar na responsabilidade social dos individuos e das 
organizagoes, nao s6 na manutengao da ordem publica como na sua 
construgao, e, consequentemente, na prevengao da criminalidade, sob pena 
de cairmos no terrivel circulo vicioso: maier repressao, mais criminosos nas 
ruas, maier policiamento nas ruas, e assim indefinidamente. Manuel Lopez 
Rey, estudioso do fenomeno da criminalidade, distingue que prevengao 
significa programas ou politicas para evitar que a pessoa se torne 
delinqoente. Centrale e o policiamento nas ruas para evitar que as pessoas 
ja se tornaram criminosas tenham oportunidade de delinqOir. 

:~ 

A partir do momento em que a polfcia desempenha sua atividade no 

cumprimento da agao de prisao, cumprimento de mandados, e outros, concretiza-se 

a agao de repressao policial. 

Nesse sentido, conceitualmente se pode afirmar que o trabalho realizado pelo 

Projeto Povo e pela Patrulha Escolar Comunitaria e de cunho preventivo, pois o 

pressuposto basico e que haja a agao educativa pedag6gica, mas as presengas 

ostensivas da farda e da viatura sao a parte visivel do aspecto identificativo do 

sistema policial e sua visualizagao torna a agao educativa-pedag6gica mais efetiva. 

0 Projeto Patrulha Escolar Comunitaria possui tragos de agao preventiva, no 

momento em que desenvolve apenas na quarta fase as palestras aos seus publicos, 

o que se pode caracterizar como uma atividade hfbrida que circula entre a atividade 

de repressao, controle (contengao) e preventiva. 

A adogao do PROERD como atividade de Policiamento Comunitario vern 

preencher a lacuna da agao eminentemente preventiva nas comunidades, conforme 

caracterizado pela Figura 2. 
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FIGURA 2 -As concep96es de atividade de Policia Militar 

L_ ________________________________ __ 

Fonte: OLIVEIRA, 2006. 

2.4.2 A Policia Comunitaria na Policia Militar do Parana 

A Policia Militar do Parana - PMPR tern sua missao estabelecida por meio da 

Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR, na qual se encontra a seguinte 

afirma<fao: 

no contexte sistemico da defesa social, a Pollcia Militar assume papel de 
relevancia na preserva9ao da ordem publica, prevenindo ou inibindo atos 
anti-sociais, atuando repressivamente na restaura9ao da ordem publica, 
adotando medidas de prote9ao e socorro comunitarios ou atuando em apoio 
aos 6rgaos da administra9ao publica no exerclcio do poder de pollcia que 
lhe couber. (DIRETRIZ N.0 004/2000 - PM/3) 

De acordo com os ja citados conceitos de policiamento comunitario, a PMPR 

concebe como principia de policiamento ostensivo e 

entendido como a conjuga9ao de todas as for9as vivas da comunidade (a 
propria comunidade, a comunidade de neg6cios, as autoridades civicas 
eleitas, as policias todas, as outras institui96es e autoridades e a mldia), sob 
a coordena9ao de policiais especialmente designados, no sentido de 
preservar a seguran9a publica, prevenindo e inibindo os delitos ou adotando 
as providencias para a repressao imediata. Deve ser entendida tambem 
como uma filosofia de atua9ao da Pollcia Militar, marcada pela intensa 
participa9ao da comunidade na resolu9ao dos problemas afetos a 
Seguran9a Publica. (DIRETRIZ N.0 002/2004- PM/3). 

A policia comunitaria deve ser vista como vern a maioria dos doutrinadores 

como filosofia, e uma concep<fao, no sentido de gera<fao (de ideias, projetos), 
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faculdade de perceber (a comunidade, a propria policia), de produzir conhecimento 

por intermedio da interac;ao social. 

Essa concepc;ao tern por base a crenc;a de que os problemas comunitarios 

terao soluc;oes cada vez mais efetivas, a medida que haja a participac;ao da 

populac;ao na sua identificac;ao, analise e discussao a partir de problemas comuns. 

Nesse sentido, a PMPR adota as seguintes premissas de policiamento 

comunitario: 

a) A prioridade da atuac;ao preventiva da Polfcia Militar, ao agir para evitar 

que delitos ocorram, como atenuante de seu emprego repressive; 

b) A presenc;a do policial-militar na maior parte do tempo junto a comunidade 

especifica para a construc;ao de uma identidade comunitaria com os 

participantes desta; 

c) A parceria, cooperac;ao e envolvimento da comunidade com a PMPR na 

identificac;ao em conjunto dos problemas que lhes causam desconforto, assim 

como, a discussao compartilhada e na busca de alternativas viaveis para a 

resoluc;ao dos problemas; 

d) A promoc;ao de respostas rapidas aos anseios sociais da populac;ao 

assistida pelos policiais-comunitarios, no que se refere a necessidade de 

protec;ao e socorro, obtidos por intermedio de levantamentos periodicos 

realizados com a comunidade; 

e) A preferencia pelo emprego do policiamento no processo a pe, mais 

proximo e em contato mais estreito com as pessoas; 

f) A pronta resposta ao maior numero possivel de acionamentos dos servic;os 

da Policia Militar; 

g) A transparencia das atividades desempenhadas pela policia, de forma a 

permitir um maior controle e participac;ao no planejamento operacional, pela 

populac;ao; 

h) A visao sistemica da defesa social e da seguranc;a publica e gestao 

compartilhada das politicas publicas; 

i) Atuac;ao do policial-militar como participe do processo de planejamento e 

protagonista das ac;oes para a soluc;ao de problemas, nos mementos em que 

se realiza a coordenac;ao de reunioes para a coleta de informac;oes com a 

populac;ao; 
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j) Promover a ideia de necessidade de maior envolvimento comunitario, na 

busca de melhores condiQ6es de vida das populaQ6es, que garantira maior 

confiabilidade nos serviQOS oferecidos pela PMPR. 

A PMPR adota no policiamento comunitario a atividade especifica da policia, 

que compreende todas as act6es policiais decorrentes de estrategias especificas 

pertinentes ao planejamento dessas aQ6es, no que se refere a proteQao do cidadao. 

No Parana, a concepQao de policiamento comunitario tern atualmente como 

referenciais dois projetos desenvolvidos pela PMPR: o Policiamento Ostensive 

Volante (Projeto POVO) e a Patrulha Escolar Comunitaria. 

2.4.3 0 Projeto POVO 

0 Projeto POVO (Policiamento Ostensive Volante) foi lanctado no ano de 

1993, ja, na epoca, ao dispor que uma viatura ficasse designada para o atendimento 

de urn determinado bairro, cujo objetivo era que o policial-militar se identificasse com 

aquela comunidade, para a integractao e resoluQao de problemas em conjunto, 

conforme a teoria preve. A permanente troca de informact6es visava a reduQao da 

criminalidade e da sensaQao de inseguranQa, promovendo urn aumento da 

resistencia ao crime na implantaQao de tecnicas preventivas e, igualmente, 

eliminando as condiQ6es que afetam a manutenQao da ordem publica. 

Atualmente o Projeto, ap6s ser reestruturado, considerando-se a dinamica 

evolutiva social, foi adaptado as novas realidades de policia e as tecnologias 

adequadas as estrategias do policiamento comunitario, como projeto institucional da 

Policia Militar do Parana e do Governo do Estado. 

Nesse projeto, a preservaQao da ordem publica por meio da policia ostensiva, 

em urn subsetor no atendimento das ocorrencias policiais, e iniciadas por meio de 

solicitaQaO da comunidade, ou pelos policiais-militares, determinactao superior ou 

acionamento, colhe da comunidade local os anseios que permitirao melhorar a 

atuactao preventiva e subsidiar o escalao superior no planejamento estrategico e 

operacional. 
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Em sfntese, a atuagao policial no Projeto POVO e realizar a atividade de 

"policiamento ostensivo", como principal caracterfstica da atividade policial-militar, 

que tambem destaca a chamada "a gao de presenga", tanto real quanta potencial, e 

que obedece ao principia da "responsabilidade territorial". 

Secundariamente, a atividade ainda obedece aos princfpios da "aplicagao" e 

da "antecipagao", balizados pelos princfpios e procedimentos adotados no 

policiamento comunitario. 

0 Projeto POVO e o tipo de Policiamento Ostensivo Geral, que adota os 

processos de policiamento "a pe" e "motorizado", nas modalidades de 

"patrulhamento" e "permanemcia", de circunstancia "ordinaria", "urbana", "diuturno", 

"desdobrado no terreno", com "limites de responsabilidade" territorial e geografica 

definida e desenvolvida na comunidade para interagao e integragao, com os 

objetivos especfficos que se seguem: 

a) Orientar a prevengao de delitos ou dissuadir sua pratica, pela presenga 

efetiva do policiamento ostensivo; 

b) Atender de maneira rapida, eficiente e eficaz as ocorn3ncias policiais; 

c) lntensificar o patrulhamento nos locais e horarios de risco, de forma a 

reduzir as oportunidades para a pratica de delitos; 

d) . Proporcionar maior acessibilidade e consequente participagao da 

comunidade nos assuntos de seguranga publica; 

e) Ampliar e consolidar a permanemcia do policial-militar junto da comunidade 

para torna-lo conhecido e participante nas solugoes dos problemas de 

seguranga individual e comunitaria, localizados ou pr6prios de bairros, no 

setor de atendimento da Estagao POVO. 

2.4.4 A Patrulha Escolar Comunitaria 

A agao de polfcia ostensiva preconizada pela Patrulha Escolar surgiu no ana 

de 1994 e foi implementada no ana de 1997 par meio do Projeto Gralha Azul, que 

era desenvolvida par duplas de policiais-militares femininas que realizavam suas 

atividades par intermedio do "patrulhamento motorizado" e de "permanencia" em 
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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 

freqOentavam nossas escolas. 

Com os resultados positives do projeto "Patrulha Escolar", que ganhou forc;a 

perante o publico a que se destina, sendo entao, integrado aos projetos 

institucionais da PMPR, como concepc;ao de policiamento comunitario. 

Atualmente, o Projeto encontra-se em sua terceira fase e, com status e 

estrutura de projeto de Governo do Estado. 

0 Policiamento Escolar tambem e citado na Diretriz n° 004/2000-PM/3 como 

orientac;ao particular para o planejamento e execuc;ao de atividades operacionais, 

executado na forma de Patrulha Escolar Comunitaria, pautando-se com principios de 

"policiamento ostensive" em "ac;ao de presenc;a" que deve atuar precipuamente 

preventivamente, e supletivamente na repressao a crimes e a atos infracionais. 

lmportante salientar que o trabalho realizado pela Patrulha Escolar 

Comunitaria, nao e de prevenc;ao, mas por meio do hibridismo que conjuga as 

atividades preventivas com a repressiva de policia militar. 

A func;ao desse trabalho e a aproximac;ao da escola e do seu ambiente, 

ampliando a seguranc;a no local e seu entorno. Esclarecer duvidas acerca do 

trabalho policial, por meio do assessoramento a escola quanto a seguranc;a ffsica 

das instalac;oes e pela interac;ao com a comunidade escolar e com as autoridades 

locais, conforme os estabelecimentos de ensino. 

0 Projeto atual foi desenvolvido em cinco etapas, que sao: 

a) Avaliac;ao das instalac;oes do estabelecimento de ensino, interna e 

perimetrica, quanto a sua seguranc;a ffsica que proporciona. Nessa ocasiao, 

sao realizadas sugestoes de aprimoramento e adaptac;oes necessarias, com 

a emissao de "laudo de seguranc;a" para instruir solicitac;oes de recursos 

oficiais as alterac;oes necessarias; 

b) Coleta de informac;oes na comunidade escolar para formulac;ao de 

diagn6sticos e para o estabelecimento de metas a curto, medic e Iongo 

prazos, na identificac;ao de problemas comuns, na busca de soluc;oes 

praticas; 
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c) Concretizac;ao da fase anterior que culmina com a to mad a de providencias 

e mudanc;as nos procedimentos; 

d) Na quarta fase, sao realizadas palestras para a comunidade escolar, 

alunos, pais, professores e funcionarios; 

e) Na ultima fase, ocorre a elaborac;ao do Plano de Seguranc;a para o 

estabelecimento e ensino. 

2.4.5 0 Programa Educacional de Resistimcia as Drogas e a Violencia -

PROERD 

No ano de 1983, nos Estados Unidos, o Departamento de Polfcia de Los 

Angeles, ap6s diagnosticar falhas nos organismos de repressao ao trafico e aos 

usuarios de drogas, desenvolveu urn programa educacional que visa a prevenir 

crianc;as em idade escolar dos males causados pelo uso das drogas e 

conseqOencias advindas, como a violencia, criado, entao, pela Professora Ruth Rich 

e equipe de educadores, que desenvolveram em conjunto com o Departamento de 

Policia daquela localidade. 

Foi, entao, desenvolvido urn programa denominado "Drug Abuse Resistance 

Education - DARE'', que vai alem dos tradicionais projetos sobre prevenc;ao ao uso 

das drogas, pois ensina as crianc;as a reconhecerem e a resistirem as classes 

dessas substancias psicotr6picas, e principalmente identificarem pressoes pessoais 

e de grupos, da mfdia e outros canais. 

A criac;ao do programa foi motivada pela permanents oferta de drogas, mais 

especificamente o tabaco eo alcool, aos estudantes da rede de ensino. Ao observar 

que os resultados alcanc;ados apenas pela repressao policial, no tocante a 

apreensao de drogas, nao surtiam efeito significativo, pois o trabalho policial transi 

tava entre o traficante e o usuario, sendo que o primeiro requer repressao e, o 

ultimo, prevenc;ao, foi estabelecida uma estrategia que alcanc;asse a crianc;a na faixa 

etaria entre 9 e 12 anos de idade, preparando-a para ingressar na adolescencia. 

0 Programa esta presente atualmente nos 50 Estados Americanos e em 58 

parses nos cinco continentes, e ja beneficiou aproximadamente 50 milhoes de 
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criangas que participaram do DARE, inclusive no Brasil, estando inserido em todos 

os Estados. 

Pesquisas cientificas concluem que os esforgos encontram maior eficacia 

quando se adota uma postura educacional, preventiva, de cunho estrategico, como 

apontado por Cruz, em que "o trabalho de prevengao deve achar Iugar e todos os 

meios possiveis para alcangar resultados concretos. A educagao formal constitui urn 

desses meios que deve estar associado a inumeros outros recursos para obter-se 

resultado efetivo" (1991, p. 128). 

No Brasil, em 1992, a Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ foi 

a primeira Corporagao Policial Militar a adotar o Programa DARE entre criangas de 

rede publica e particular de ensino no Brasil. 

A PMERJ objetivava na ocasiao desenvolver uma estrategia de seguranga 

publica, para aproximar o policial-militar da comunidade, por meio do conceito de 

"policia comunitaria", que e o de diminuir os hiatos entre esse 6rgao repressor de 

seguranga publica para a condigao de preventive, com a continua aproximagao da 

polfcia militar e do cidadao, com o fim de convida-los a se tornarem protagonistas de 

agoes preventivas na area da seguranga publica. 

Essa transformactao comectaria pela crianQa, ja na fase transacional para a 

adolescencia, em uma conquista continua do espago destinado a esses futuros 

cidadaos do presente. 

No Parana, o Programa foi implantado a partir do segundo semestre do ano 

de 2000, inicialmente em oito municfpios, sendo que atualmente encontra-se 

instalado em 175 cidades no Estado. 

0 PROERD possui na PMPR a vinculaQao direta ao Chefe do Estado-Maior, 

conforme Figura 1. 

A partir do ano de 2005, a Coordenactao Estadual desenvolveu o Projeto de 

implantactao do Sistema da Qualidade PROERD, inedito em todo pais e, que preve a 

criactao de Gestoes nas areas de Cursos e Pedagogia, Acompanhamento Tecnico, 

Tecnologia da lnformactao, Logfstica e a Assessoria de Comunicactao Social, 

conforme Figura 5. Ainda foi desenvolvida a concepQao de "Educador Social do 

PROERD", em substituiQao ao termo "lnstrutor", conforme sera descrito na 

sequencia. 

Para o adequado desenvolvimento da politica de educactao preventiva no 

interior do Estado, em que o PROERD representa o maior trabalho na area, foi 
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criado o termo "Coordenador Regional", que preve maior autonomia aos Oficiais que 

desenvolvem as atividades regionais nas Unidades do Estado. 

FIGURA 3- Organograma do PROERD na Policia Militar do Parana de acordo com a implantac;ao do 
sistema de qualidade 
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A Coordenac;ao Estadual, a partir de agosto do ano de 2005, passou a 

denominar "Educadores Sociais do PROERD", os policiais-militares que sao 

formados no curricula minima para atuac;ao em sala de aula. 0 motivo e que esses 

profissionais, como atuam no ambiente da escola, necessitam formac;ao especifica 

para o desempenho de sua atividade como educador. 

0 Programa, como se encontra disseminado nas principais cidades do 

Estado, e atua em escolas das redes publica e particular de ensino, privilegia todas 

as classes sociais. lsso preve a necessidade de melhoria continua no processo de 

formac;ao do policial-militar que atua no PROERD, como quesito para a qualidade, 

cujo produto final sao alunos com conceitos delineados e bem construidos acerca da 

cultura de prevenc;ao na familia, na escola e na sociedade. 

Em uma investigac;ao realizada por Alves (2001) que teve por fim trac;ar o 

diagn6stico do consumo de drogas entre estudantes do ensino fundamental e 

comparar a tendencia do uso de drogas entre 5 levantamentos realizados nas 10 
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capitais nos anos de 1987, 1989, 1993, 1997 e 2004, comparou-se as fatores de 

relacionamento familiar, aspectos pessoais, usa de drogas entre estudantes do 

Brasil e de outros paises. Como resultado da analise, de maneira sintetica, pode-se 

observar especificamente em Curitiba que: 

a) Estudantes que tinham feito usa na vida7 de drogas apresentaram maior 

defasagem escolar (22,8%) comparando-se aos que nunca haviam utilizado 

(15,4%); 

b) As classes sociais A e B fa ram as que apresentaram maior percentagem 

no usa na vida; 

c) Predominio de usa no sexo masculine, exceto quanta ao usa pesado. 

Observou-se maior percentagem de usuaries a partir dos 16 anos, apesar do 

usa na faixa etaria de 10 a 12 anos ser expressive (12,7% de usa); 

d) As drogas mais utilizadas, excetuando-se alcool e tabaco, foram pela 

ordem: solventes, maconha, ansioliticos, anfetaminicos e anticolinergicos. 0 

total estimado de usa na vida de drogas, na rede estadual de ensino, foi de 

21,6%; 

e) Observou-se o predominio de usa na vida para homens: maconha, 

cocaina, tabaco, alcool, energetico e ester6ides anabolizantes. Nas mulheres, 

o predominio de usa na vida ocorreu para anfetaminicos e ansioliticos. 

Na Regiao Sui do Brasil, observou-se maior defasagem escolar para as que 

tin ham feito usa de drogas, 16,1% contra 8,1% para as que nunca haviam feito usa. 

A maior percentagem de usa segue a tendencia da media nacional para as classes 

Ae B. 

Quanta ao "usa na vida" e "usa no ana", houve prevalencia para o sex a 

feminine, enquanto que "usa pesado" e "usa frequente" foram mais comuns em 

homens. Constatou-se maior percentagem de usa para a idade de 16 anos e na 

faixa eta ria de 10 a 12 anos o numero tambem foi express iva, 9,6%. 

7 Sao usados em epidemiologia as terminologias adotadas pela OMS quanto a periodicidade de uso 
de drogas: Uso na vida: uso pelo menos uma vez na vida; Uso no ano: uso pelo menos uma vez nos 
ultimos doze meses; Uso no mes ou recente: uso pelo menos uma vez nos ultimos trinta dias; Uso 
freqOente: quando a pessoa utilizou droga(s) seis ou mais vezes nos ultimos trinta dias; Uso pesado: 
utilizou drogas diariamente no mes. 
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0 total estimado de usa na vida de drogas na rede estudantil de ensino foi de 

21 ,6°/o. Houve predominio de usa na vida entre os homens para solventes, crack e 

energeticos. Nas mulheres o predominio foi para anfetaminicos, ansioliticos, tabaco 

e alcool. 

FIGURA 4 - Uso na vida de drogas psicotr6picas por 48.155 estudantes do ensino fundamental e 
medic das redes municipal e estadual do Brasil 

~ .... :,if.,;o~···de.uso(, 10::-'12 .NID 

Uoo na vida 23,5 21,7* 23,7 12,7 23,1 29,2 34,7 25,1 

Uoo no ano 20,4 18,8* 20,6 10,2 20,3 26,5 29,2 21,3 

Uoo no mes 15.6 13.9* 16.1 7.6 14.5 20.4 24.0 17.6 

U oo fregiiente 35 2 6* 34 1 3 29 47 51 33 

Uoo pesado 2,3 1,7 2,3 0,9 1,9 3,0 3,6 2,2 

FONTE: CEBRID. 

Em nivel nacional, de acordo com a pesquisa, a rela<;ao entre escola publica 

e privada apresentou grande discrepancia. Na Regia a Norte, a proporc;ao foi de 8:1 

e na Regiao Sui foi de 1:1. Observa-se nesse senti do que a confianc;a no ensino 

publico e pouca. A defasagem escolar continua com percentagens elevadas. Alunos 

que fizeram usa na vida faltaram mais as aulas em comparac;ao aos que nunca 

experimentaram drogas. 

Constatou-se que o usa na vida de tabaco teve significativa diminuic;ao em 

func;ao da proibi<;ao das propagandas de cigarro. 

Drogas ilegais como alcool e tabaco foram as drogas com a menor media de 

idade para o primeiro usa (12,5 e 12,8). A maconha aparece com uma media de 

idade de 13,9 anos e a cocaina com 14,4 anos para o primeiro usa. Recomenda-se 

que as estrategias de prevenc;ao devam comec;ar a partir dos1 0 a nos de idade. 

Como se percebe, o usa de drogas nao e de exclusividade de determinadas 

classes economicas e o uso de drogas diferencia-se para os generos masculinos e 

femininos. 

Para que o policial-militar atue no Programa, sao necessarios alguns 

requisitos como o voluntariado, ter alguma experiencia em atividades sociais ou 
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educacionais, ter dais anos de efetivo servic;o na Corporac;ao e estar no born 

comportamento. 

No processo de selec;ao, estao previstas a selec;ao com a presenc;a de 

psic61ogo, pedagogo e equipe tecnica de Mentores e Masteres do PROERD, 

dinamicas de grupo e entrevista individual, que possuem carater eliminat6rio, 

seguindo-se criterios tecnicos pr6prios para a selec;ao de pessoal. 

Assim, foi desenvolvido urn curricula proprio para a formac;ao desse 

profissional, que passa agora a trabalhar com a educac;ao preventiva as drogas e a 

violemcia, para alcanc;ar as quartas e sextas series do ensino fundamental e curricula 

para pais, bern como, o trabalho nas comunidades. 

0 curricula para a formac;ao dos policiais-militares preve os seguintes 

conteudos e as competencias necessarias a formac;ao dos profissionais: 

a) Habilidades e conhecimentos para reconhecer e resistir a pressao dos 

companheiros ou grupos quando do oferecimento de alcool, cigarros ou 

outras drogas; 

b) Desenvolver a auto-estima; 

c) Aprender tecnicas de como ser seguro; 

d) Maneiras de resistir as drogas; 

e) Aprender alternativas positivas ao nao-uso de drogas; 

f) Aprender a lidar com o estresse e resolver conflitos; 

g) Resistir ao envolvimento com gangues; 

h) Reduc;ao da violencia; 

i) Consequencia dos atos de vandalismo e violencia; 

j) T omada de decisoes; 

I) Construir habilidades de comunicac;ao; 

m) Noc;oes de cidadania; 

n) Aprendizagem de atividades interativas com a participac;ao de grupos em 

aprendizado cooperative. 

Urn ponto de grande relevancia na aplicac;ao do PROERD, e constatado em 

pesquisa, reside no vinculo afetivo que o policial-militar do PROERD desenvolve 

com os alunos, em func;ao da relac;ao pedag6gica e da aproximac;ao propiciada por 

esse profissional em sua atividade de docencia. Esse vinculo contribui para o 
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denominado aprendizado cooperative, que se precede em uma relac;ao triangular 

entre o aluno, o professor e o policial-militar Educador do PROERD, em regime de 

cooperac;ao mutua, que constitui, de acordo com estudos nos campos da educac;ao, 

tornar significative qualquer aprendizado. 

Esses educadores possuem ainda a missao legal baseada nos campos de 

estudos em seguranc;a publica - polfcia comunitaria e educac;ao preventiva, 

consoante as polfticas contidas na Matriz Curricular da Secretaria Nacional de 

Seguranc;a Publica- SENASP, da Secretaria Nacional Sobre Drogas- SENAD, da 

Lei de Diretrizes e Bases - LOB por intermedio dos Parametres Curriculares 

Nacionais- PCN e do DARE lnternacional, conforme os seguintes pressupostos: 

a) Estabelecer condutas tecnicas pedag6gicas unificadas para atuac;ao do 

policial-militar em sala de aula, na atuac;ao com o PROERD; 

b) Atuar como multiplicador das informac;oes de educac;ao preventiva sobre 

drogas e vioh3ncia, por meio de ac;oes de valorizac;ao da vida; 

c) Desenvolver o PROERD nas escolas do Estado do Parana com qualidade 

e compromisso com o resultado final; 

d) Estabelecer uma estrategia preventiva para reforc;ar os fatores de protec;ao, 

em especial referentes a famflia, escola e comunidade, que favorecem o 

desenvolvimento da resistencia em jovens que poderiam correr o risco de 

envolverem-se com drogas e problemas de comportamento violento; 

e) Concentrar esforc;os no desenvolvimento de competencia social, liberdades 

de comunicac;ao, auto-estima, empatia, tomada de decisoes, resoluc;ao de 

conflitos, independencia e objetivo de vida. 

0 Programa possui em sua estrutura Educadores que sao formados no 

Curricula Basico de 80 horas aula para os curriculos de quarta e sexta serie do 

ensino fundamental, e 40 horas aula para o curricula para pais. Ainda na estrutura, 

os Mentores, que recebem formac;ao suplementar de 40 horas-aula, e que possuem 

a atribuic;ao de formar os educadores sociais do PROERD - lnstrutores e 

fiscalizac;ao dos protocolos de aplicac;ao do Programa com os lnstrutores em sala de 

aula e, os Masteres que realizam a Coordenac;ao Pedag6gica dos Cursos do 

PROERD. 
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A partir do ano de 2005, a Coordenac;ao Estadual esta em fase de 

implantac;ao do denominado "Curricula Atualizado" do PROERD. Nessa versao, 

serao aplicados currfculos de 10 lic;oes para as quartas e sextas series do ensino 

fundamental, bern como o curso para pais, que possui 5 lic;oes. 

0 "curricula atualizado" foi desenvolvido por pesquisadores das 

Universidades de Akron e California e apresenta caracteristicas importantes para a 

construc;ao de projetos de prevenc;ao bern sucedidos, conforme especifica o Manual 

do lnstrutor da 4a serie (2004, p. 5): 

a) os riscos sociais, legais e fisicos, bern como as consequemcias de curto 

prazo decorrentes do uso de cigarro, alcool, maconha, inalantes e outras 

drogas licitas e ilicitas; 

b) as crenc;as comuns dos alunos sobre a extensao do uso de substancias 

pelo seu grupo sao geralmente distorcidas, porem, podem ser examinadas 

reflexivamente e mudadas por meio da compreensao da real extensao desse 

uso por seu grupo; 

c) dialogo, afirmac;ao, estrategia de negac;ao e outras praticas de resistencia 

sao centrais para se poder lidar com o desejo e as pressoes para fazer uso da 

drogas; 

d) estrategias de prevenc;ao ao uso de drogas bern sucedidas necessitam de 

envolvimento de pais e lideres comunitarios, intervenc;oes de agentes ao 

Iongo dos anos, aprendizado significative para os alunos e tempo suficiente 

para as discussoes e aprofundamento na sala de aula para arnpliac;ao em sua 

pratica cotidiana. 

De acordo com o Manual do Facilitador, o "curricula atualizado" preve o uso 

da facilitac;ao como ferramenta de trabalho do lnstrutor do PROERD e aponta que o 

novo papel desse educador "e ser facilitador da construc;ao coletiva do 

conhecimento, urn mediador da aprendizagem, indo assim ao encontro das demais 

teorias pedag6gicas" (2004, p. 5). 

lmportante frisar que de acordo com o citado Manual, ao lnstrutor e que cabe 

instigar, estimular os alunos para "construirem juntos o novo conhecimento, 

valorizando e colocando em primeiro plano as discussoes dos alunos nas atividades 
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realizadas nas equipes" (2004, p. 6). Nesse modelo, Becker aponta que "o educador 

e urn auxiliar do aluno, urn facilitador" (2001, p. 19). 

2.4.6. Outros projetos de prevenc;ao na Corporac;ao 

2.4.6.1 0 Programa Formando Cidadao 

Outro programa desenvolvido pela Policia Militar e o "Formando Cidadao", 

que tern por finalidade, por meio de seus 6rgaos envolvidos, possibilitar aos 

participantes do projeto, cidadania plena por meio da inserc;ao social de crianc;as e 

adolescentes em situac;ao de rua8 (meninos), na faixa etaria de 07 a 18 anos de 

idade, em uma proposta de convivencia e de ac;ao educativa que auxiliem o 

desenvolvimento integral, preparando-o para o exercicio da cidadania. 

Originalmente, o Projeto foi criado para ser aplicado no ambiente dos quarteis 

da Policia Militar do Parana, Corpo de Bombeiros e/ou Unidades do Exercito 

existentes no Estado, com o fim de aproveitar a estrutura fisica das instalac;oes e de 

pessoal qualificado, para o atendimento de crianc;as e adolescentes em situac;ao de 

rua. De maneira sintetica, o Projeto visa a trabalhar por meio de atividade de lazer, 

esportivas, culturais e em oficinas de iniciac;ao profissional, a complementac;ao das 

atividades escolares, o resgate da auto-estima e o desenvolvimento psicossocial dos 

participantes. 

0 Projeto iniciou suas atividades no Parana com a mobilizac;ao das ac;oes via 

Secretaria de Estado da Crianc;a e Assuntos da Familia, Secretaria de Estado da 

Seguranc;a Publica, Ministerio do Execito/5a Regiao Militar/5a Divisao de Exercito e 

Provopar Estadual, que em parceria com as Prefeituras Municipais, Associac;oes 

8 De acordo com Gregori (2000), a expressao criam;as e adolescentes em situac;ao de rua e fruto de 
uma evoluc;ao conceitual que partiu de termos populares como menores abandonados. Estudos 
realizados, especialmente ao Iongo da decada de 1980, mostraram que na verdade, grande parte 
dessa populac;ao nao estava "abandonada" como ate entao se imaginava. Ao contrario, muitos 
mantinham ainda mantinham os vfnculos familiares, utilizando a rua como fonte complementar da 
renda da familia ou ate mesmo como alternativa de lazer. Nesse sentido essa parcela da populac;ao 
passou a ser denominada na rua, restringindo o termo de rua aquelas crianc;as e adolescentes que 
haviam rompido os vfnculos familiares. 0 terno em situac;ao de rua passou a englobar as duas 
populac;6es: "de rua" e "na rua". 
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Comerciais e entidades nao-governamentais promoveriam o atendimento 

supracitado. 

Atualmente, o Governo do Estado do Parana, por meio da Secretaria de 

Estado da Seguranc;a Publica e a Secretaria da Crianc;a e Assuntos da Familia, o 

municipio interessado por meio de sua Secretaria Municipal que trata de assuntos 

relatives a crianc;a e o adolescente, celebram convemio com as atribuic;oes inerentes 

de cada parte. 

Para a cidade de Curitiba, fazem parte ainda, a Associac;ao Comercial do 

Parana, Institute Pr6-Cidadania e a 1 a Vara da lnfancia e da Juventude de Curitiba. 

No interior do Estado, o convemio e celebrado entre o Governo Estado do Parana e o 

municipio, ficando a criteria de cada Unidade o previa acordo para a realizac;ao de 

convenio com os 6rgaos assemelhados, e a participac;ao da Junta Comercial local e 

as organizac;oes nao-governamentais. 

0 Programa Formando Cidadao, na cidade de Curitiba e gerido pela 

Fundac;ao de Ac;ao Social- FAS e foi implantado em margo de 199S na unidade 

militar Regimento de Policia Montada Coronel Dulcidio, da Policia Militar do Parana. 

Hoje, o Formando Cidadao esta em funcionamento nas unidades do 

Regimento de Policia Montada Coronel Dulcidio, 13° Satalhao de Policia Militar, 

ambas as unidades da Policia Militar do Parana, sa Cia Com, so Slog, 27° Slog e so 
GACAP, unidades do Exercito Srasileiro. 

As ac;oes do Formando Cidadao sao realizadas no interior dos quarteis, com 

acompanhamento de profissionais da area da educac;ao, psicologia e educadores 

sociais das prefeituras municipais e a coordenac;ao da Policia Militar local. 

0 projeto visa a implementac;ao dos servic;os de atendimento social frente a 
populac;ao de rua, ou crianc;as, adolescentes e idosos vitimizados nos domicilios. 

0 projeto Formando Cidadao na cidade de Curitiba/PR, foi ampliado e com o 

trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio da Fundac;ao 

de Ac;ao Social criou-se o Projeto da Central de Resgate Social, que concentra o 

Programa Crianc;a em Seguranc;a, as ac;oes integradas especiais para preven<iao a 
explorac;ao sexual infanto-juvenil e o SOS Crianc;a, que serao abordados na 

sequencia. 

Tern, ainda, como objetivos secundarios, o incentive e acompanhamento do 

educando ao retorno do convivio familiar, uma vez que a situac;ao de rua pode ter 

sido ocasionada pela quebra do contrato familiar e assim evitar a marginalizac;ao. 
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Objetiva, ainda, oferecer complementac;ao alimentar, por meio de tres 

refeic;oes diarias, uma vez que ha uma diretividade na relac;ao desempenho escolar 

e grau de nutric;ao, bern como proporcionar o reingresso e permanencia na escola, 

para a garantia do sucesso escolar. A isso, par ocasiao de convenio firmado entre o 

Governo do Parana, com as Secretarias de Estado afiliadas, a Prefeitura local e a 

Associac;ao Comercial do municipio, ha possibilidade de bolsa-auxilio ofertada aos 

meninos, par ocasiao dessas parcerias. 

Outras ac;oes previstas para a ampla proposta de trabalho e o conhecimento 

de atividades clvicas, a iniciac;ao de atividades profissionais para a inserc;ao no 

mercado de trabalho, a adoc;ao como meio educative do lazer par meio do esporte 

para a emancipac;ao da consciencia preventiva, a educac;ao para a saude (par meio 

de habitos de higiene ), e a realizac;ao de atividades artisticas. 

Ainda e previsto no projeto o encaminhamento dos meninos aos servigos 

disponiveis na comunidade, quando necessaria. Preve no maximo o atendimento de 

20 meninos em situac;ao de rua, par quartel nos municlpios. 

A operacionalizac;ao do projeto Formando Cidadao fica a criteria do interesse 

de implantac;ao par cada municipio e, no diagn6stico para a instalac;ao deste, deve

se observar a demanda de atendimento de meninos em situac;ao de rua, a estrutura 

disponivel e adequada da Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Exercito, bern como 

a existencia, disponibilidade e interesse de Associac;oes Comerciais e entidades 

nao- governamentais para a composic;ao de parcerias. 

Ao municipio cabe a capacitac;ao de educadores sociais de rua para a 

abordagem a ser adotada para o ingresso do menino no projeto, assim como, a 

definir com profissionais da area da educac;ao e de promoc;ao social, as ac;oes 

programaticas, observando-se rigorosamente o Estatuto da Crianga e do 

Adolescents - ECA. 

Nas Unidades de Policia Militar no Estado onde o projeto Formando Cidadao 

encontra-se em funcionamento, as atividades sao realizadas no contraturno escolar, 

e devem estar em conformidade com as diretrizes do Conselho Municipal dos 

Direitos da Crianga e do Adolescents - CMDCA. 
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2.4.6.2 0 Projeto Resgate Social 

0 resgate da cidadania e a superac;ao de situac;oes de risco vividas por 

crianc;as e adolescentes nas ruas dependem do entendimento de suas 

determinac;oes. 

Sabe-se, de modo geral, que esses vao as ruas para engrossar o orc;amento 

familiar, buscar satisfac;ao de suas necessidades pessoais e refugio de violemcia 

domestica severa, sofrida na familia. 

Tem-se verificado como produto desse processo, concentrac;ao de 

adolescentes com idade entre 12 a 17 anos, morando na rua, assim como, o 

aumento do numero de moc6s na regiao central e a intensificac;ao do uso de drogas, 

passando da cola e inalantes para o crack (NOTO, 2004). 

A compreensao dos motives particulares e a verificac;ao dos vinculos que 

cada crianc;a ou adolescente apresenta com a propria familiae com a rua e condic;ao 

para qualquer atendimento adequado. 

0 primeiro contato com a crianc;a ou adolescente geralmente ocorre em 

espac;o aberto, sendo os encaminhamentos iniciais denominados abordagem. 

Este e urn momenta decisive que pode determinar o sucesso ou dificuldades futuras, 

incluem tanto a necessidade de ac;oes firmes de retirada de crianc;as e adolescentes 

de situac;oes de risco pessoal ou social, quanta ac;oes educativas baseadas na 

escuta diante da constatac;ao de que posturas meramente repressivas nao resolvem. 

Toda a ac;ao voltada a essa populac;ao que ainda mantE~m vinculos familiares, 

escolares e comunitarios, tern carater preventive, pois potencialmente podera tornar

se populac;ao cronica de rua. 

Sob esta perspectiva, foi estruturado o processo de abordagem nos 08 

Nucleos Regionais da Secretaria Municipal da Crianc;a, envolvendo varios agentes 

sociais, entendendo que somente por meio de uma ac;ao compartilhada entre varios 

6rgaos governamentais e comunitarios, seria possivel enfrentar esta problematica. 

De acordo com informac;oes dos educadores de rua, que desenvolvem o 

trabalho em conjunto com a Policia Militar em Curitiba, atualmente, estima-se a 

presenc;a de 508 crianc;as e adolescentes/mes, das quais 350 sao oriundas de 

Curitiba e 158 da Regiao Metropolitana. 
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0 processo de abordagem de criangas e adolescentes em situagao de rua e 

desenvolvido no municipio de Curitiba, pela Secretaria Municipal da Crianga. 0 

Projeto teve inicio pouco depois da criagao da propria Secretaria em 1992; ap6s o 

surgimento da fungao de Educador Social, foi implantado o Projeto Brincando na 

Rua, buscando aprender quem e esse menino/menina. Da "paquera pedag6gica" a 

implantagao de Programas e Unidades que pudessem atender de fato essa 

populagao nos anos seguintes, houve a compreensao que mais do que saber quem 

ele e, e saber como vive, o que pensa e como age na rua. 0 compromisso da 

Secretaria Municipal da Crianga e o de resgatar com ele urn Iugar onde possa viver 

pensar e agir como pessoa, individuo e cidadao. A partir de 1992, a Prefeitura 

Municipal de Curitiba amplia a rede de atendimento em Unidades de Abrigos, Casas 

de Apoio e Republicas por meio de parcerias com Organizagoes Nao 

Governamentais. 

Em 1995, o processo de abordagem da Secretaria Municipal da Crianga 

engajou-se a urn projeto tecnico politico mais amplo. Juntamente com a Fundagao 

de Agao Social, instituiu-se o Programa FAS SOS, com o objetivo de atender a 

populagao de rua e na rua de uma maneira geral, envolvendo adultos, criangas e 

adolescentes, servindo como grande centro de triagem e atendimento. 

Em 1997, a Secretaria Municipal da Crianga, descentralizou o atendimento a 

criangas e ao adolescente em situagao de risco nas ruas, com o objetivo de atender 

a populagao de/na rua, por meio da vinculagao com educadores sociais nas 

comunidades, conforme preconiza o Estatuto da Crianga e do Adolescente, em seus 

capitulos Ill e IV, implantando os Programas da Rua Para a Escola e Formando 

Cidadao. 

0 processo de atendimento descentralizado tern permitido aos educadores a 

interfen3ncia precoce nos processos de vinculagao das criangas e adolescentes ao 

universo da rua. 

0 projeto visa desenvolver urn trabalho sistematico de abordagem a criangas 

e adolescentes em situagao de rua e na rua, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos, 

por meio de uma agao integrada entre 6rgaos governamentais e nao

governamentais, dentre eles a Policia Militar do Parana, dando encaminhamentos as 

situagoes de urgencia e de emergencia, propiciando superagao das situagoes de 

risco a partir de processo educativo e de promogao social. 

0 acesso ao servigo se da da seguinte forma: 
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a) Acionamento dos Educadores de Rua e o Programa SOS Crianga; 

b) Procura espontanea da crianga ou do adolescente; 

c) Condugao por meio de outros servigos que prestam atendimento a criangas 

e adolescentes na rua ou em situagao de rua; 

d) Abordagem de rotina dos educadores sociais da Secretaria Municipal da 

Crianga e Programa FAS/SOS; 

e} Encaminhados pelo Conselho Tutelar. 
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3 FUNDAMENTANDO A BUSCA 

A proposta da presente investigac;ao e levantar quais as concepc;oes, ou seja, 

os constructos em nivel mental, conceitos intrinsecos que os policiais-militares que 

atuam no servic;o operacional tern sobre a ideia da prevenc;ao em uma Corporac;ao 

Policiai-Militar. 

A PMPR completou 154 anos de existencia neste ano de 2007, uma 

Organizac;ao que por razoes culturais nao tern o habito de fazer pesquisas ou se 

apropriar de resultados de outros pesquisadores para analise de suas praticas ou 

aplicac;oes praticas. 

Motivo pelo qual, encontrou-se pouco material relativo ao tema proposto para 

a concretizac;ao desse trabalho que, uma vez esclarecidos certos aspectos 

conceituais e condutuais desses profissionais que operam no policiamento ostensivo 

preventivo fardado, facilitara a conduc;ao de politicas de formac;ao para a area 

proposta. 

Entender concretamente o que os policiais-militares pensam sobre os 

conceitos de prevenc;ao, permitira operar sobre a sua formac;ao, e nao no processo 

inverso, que seria apontar mediante um currfculo o que se imagina necessario para 

o desenvolvimento de sua ac;ao policial frente as demandas sociais. 

Assim, esse aspecto remete a necessidade formativa dos policiais-militares 

para atuarem como policiais comunitarios, para captarem os valores intrfnsecos, 

seus olhares acerca das questoes sociais, seus anseios e ate mesmo suas 

angustias que emergem diariamente pela ac;ao de sua pratica social nas 

comunidades. 

0 estudo sobre o assunto trouxe a luz muitos aspectos observados e vividos 

na Corporac;ao Policiai-Militar, que traz na sua formac;ao hist6rica paradigmas 

organizacionais e pre-conceitos acerca da questao "policia preventiva", seja no 

objeto propriamente dito ou em seus agentes que atuam nesse trabalho. 

Quanto a pesquisa, alguns da equipe dirigente, entendem que consiste em 

um trabalho de apenas coletar dados e realizar um mosaico de informac;oes, que por 

mais que estejam coerentes, nao caracterizam logicamente o objetivo cientffico ou 

social da busca, ou seja, a coleta de informac;oes, sistematizac;ao e descric;ao da 

realidade, de acordo com Demo (1995, p. 11 ). 
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A pesquisa utilizada foi a qualitativa, que permite lidar com pessoas, e 

como tal nao se pode manter separada destas quando no memento da pesquisa, 

devem-se considerar suas preferencias, ideias e valores que influenciam seu ato de 

conhecer e nao apenas considera-las como objeto de pesquisa. 

Como apontado por Ludke e Andre (1986, p. 11) "ocupo-me com os 

processes e fico atento aos significados que as pessoas dao as coisas e a vida". 

A isto, a pesquisa como atividade humana e social, carreia consigo a carga de 

conhecimento hist6rica do pesquisador, que reflete diretamente na qualidade do 

resultado da investigac;ao. 

Conforme afirma Ludke e Andre (1986, p. 3), o objeto de pesquisa em tela, 

configura-se como fenomeno social, pois foi desenvolvido no interior das 

comunidades, com todos os atores envolvidos, que a qui configurar-se-a como uma 

das variaveis desse processo. Nao se pode, entao, analisar esse policial-militar 

como urn fato isolado do contexte, diante do quadro aqui exposto. 

Assim, constatou-se que essa questao deveria ser tratada de maneira 

analftica, mesmo se considerar a complexa questao do fenomeno social. 

A partir do memento que foi proposto investigar o policial-militar que atua nas 

atividades de policia ostensiva, observou-se que a pesquisa estava em busca de 

uma realidade nao documentada, no que se refere ao assunto proposto, ou seja, 

ensaios que pudessem balizar o comportamento deste frente ao seu desafio de, 

talvez, no futuro, urn novo paradigma, derivado do conceito de prevenc;ao. 

3.1 PERFIL DA POPULA<;AO A SER ESTUDADA 

3.1.1 Escolha da popula~ao de estudo 

A populac;ao estudada foi a de 35 policiais-militares - prac;as - soldados e 

cabos, que atuam na atividade de policiamento ostensive na modalidade de Radio 

Patrulha. 

A pesquisa foi aplicada aos policiais-militares que atuam em Curitiba e que 

pertencem ao 20° Batalhao de Polfcia Militar (20° BPM). A coleta de dados foi 
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realizada com esses profissionais tomando como referencia geografica o local citado 

e, para melhor homogeneiza9ao da amostra, procurou-se investigar esses 

profissionais de seguran9a publica, em varios turnos de trabalho. 

A defini9ao da escolha da popula9ao-alvo para o estudo deveu-se a uma 

estreita rela9ao com a experiencia do pesquisador com os policiais-militares que 

atuam na atividade de radio patrulha, mais especificamente, na percep9ao de que 

esses necessitam se situar melhor no conceito de preven9ao na atividade de polfcia 

melhora de sua pratica laboral, algo que os pr6prios profissionais, refletidamente, 

observaram de si mesmos. 

3.2 TIPO DE PESQUISA A SER REALIZADA 

3.2.1 A pesquisa explorat6ria 

A metodologia escolhida para realizar a pesquisa proposta e conhecida como 

estudo explorat6rio, pois, o tema referente a produ9ao social e a integra9ao destes 

se constitui inedito na Policia Militar do Parana. 

0 presente tipo de pesquisa foi escolhido por nao encontrar estudos 

consistentes sobre o objeto proposto acerca dos profissionais que atuam na PMPR 

nas praticas de policiamento comunitario e social, como a base epistemol6gica dos 

projetos pedag6gicos de cada a9ao descrita, a indica9ao de quais conteudos sao 

necessarios a forma9ao desses profissionais, suas expectativas, e outros. 

Assim, ideias nao estudadas e ideias vagamente vinculadas ao problema de 

investiga9ao remetem a necessidade de se iniciar com urn estudo explorat6rio 

(SAMPIERI, 1998, p. 69). 

De acordo com Dankhe (1986), esse tipo de estudo serve para preparar o 

terreno, e ordinariamente antecedem os estudos descritivos, correlacionais e 

explicativos. 

Os estudos explorat6rios, conforme especifica Dankhe, citado por Sampieri 

( 1998, p. 59), 
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servem para nos familiarizarmos com fen6menos relativamente 
desconhecidos, obter informa<;6es sabre a possibilidade de levarmos a cabo 
uma investiga<;ao mais completa sabre um contexto particular da vida real, 
investigar problemas do comportamento humano que considerem cruciais 
aos profissionais de determinada area, identificar conceitos ou variaveis 
promissoras, estabelecer prioridades para investiga<;oes posteriores ou 
sugerir afirma<;6es. 

Essa classe de estudos fornece condic;oes de avaliar o comportamento, as 

concepc;oes, o olhar sabre si, do policial militar que atua no PROERD, sobretudo, 

nessa situac;ao em que ha poucas informac;oes. 

Conforme Dankhe, citado par Sampieri (1998, p. 59), estudos explorat6rios 

poderao determinar tendemcias de estudos, assim como, identificar relac;oes 

potenciais entre variaveis e estabelecer o tom de investigac;oes posteriores mais 

rigorosas. 

De acordo com o autor, a metodologia e caracteristicamente mais flexlvel 

ampla e dispersa, comparando-se com outros tipos de estudos. Porem, encerra 

maior risco e requer mais paciemcia, serenidade e receptividade par parte do 

investigador Sampieri (1998, p. 60). 

Nesse sentido, verificou-se que se pesquisam esses fenomenos de pollcia 

militar, como "fenomenos sociais", como e o caso da relac;ao desses profissionais 

com a sua formac;ao inicial e seu processo hist6rico de desenvolvimento, para 

desvenda-los e proporcionar respostas apropriadas. 

Assim, justifica-se a busca de uma metodologia que, considerando tambem o 

contexto do fenomeno social que se estuda, privilegia a pratica e o prop6sito 

transformador do conhecimento que se adquire da realidade que se procura 

desvendar em seus aspectos essenciais e acidentais. 

Bogdan e Biklen citados par Ludke e Andre (1986, p. 11 ), descrevem cinco 

caracterlsticas da pesquisa qualitativa: 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural a sua fonte de direta de 
dados e o pesquisador como o seu principal instrumento; os dados 
coletados sao predominantemente descritivos; A preocupa<;ao com o 
processo e muito maior do que com o produto; o significado que as pessoas 
dao as coisas e a sua vida sao focos e aten<;ao especial do pesquisador; a 
analise dos dados tende a seguir um processo indutivo, ou seja, a busca de 
evidencias que comprovem hip6teses definidas antes do infcio dos estudos. 

A intrincada rede de comportamentos pessoais no cotidiano, bern como as 

estruturas de significado de cada urn dos sujeitos no quadro referendal de seus 
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pr6prios pensamentos, sentimentos e ac;oes pediam os procedimentos da pesquisa 

qualitativa, sob enfoque etnografico. 

3.3 COLETA DOS DADOS 

0 processo da pesquisa qualitativa nao admite visoes isoladas, parceladas e 

estanques, mas desenvolve em uma interac;ao dinamica retroalimentando-se, 

reformulando-se constantemente, de forma que na coleta de dados, num instante 

deixa de ser tal e passa-se a analise de dados, e este e, em seguida, urn veiculo 

para nova busca de informac;oes. 

Para que a coleta de dados se proceda, a pesquisa qualitativa admite alguns 

tipos de caminhos, que foram utilizados na presente investigac;ao, como o 

questionario semi-estruturado (Ap€mdice 1) e analise documental. 

0 questionario no formato semi-estruturado teve seu desenvolvimento e 

definic;ao a partir da observac;ao preliminar deste pesquisador acerca das 

necessidades encontradas pelos policiais-militares que atuam nas atividades de 

policiamento ostensivo na Corporac;ao. 

Nesse sentido, para a construc;ao do questionario, conforme apontado por 

May buscou-se transformar conceitos apropriados de te6ricos em indicadores claros, 

de modo que tanto o pesquisador quanto os respondentes tivessem clareza sobre os 

significados que eles tern (2001, p. 123). 

0 autor, ainda, esclarece que o questionario formulado necessita ter urn teste

piloto em uma subamostra antes de ser aplicado a amostra (MAY, 2001, p. 123). 

Esse teste-piloto visa saber se o questionario realmente funciona e se a 

diagramac;ao, terminologia e desenho carecem de mudanc;as. 

Seguindo a orientac;ao do autor, os questionarios foram testados em 20% da 

amostra, ou seja, dos policiais-militares investigados. 

Com aplicac;ao inicial do questionario, algumas terminologias adotadas e 

aspectos de diagramac;ao do instrumento de coleta de dados citado tiveram de sofrer 

pequenas alterac;oes. 

Em seguida, foi estabelecida uma parcela significativa de individuos a serem 

estudados, conforme criterios estabelecidos na "escolha da populac;ao de estudo", 
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que constituem suficiente o instrumento para a coleta e analise dos dados. 0 

questionario foi elaborado com 17 quest6es que continham 77 itens de respostas. 

De acordo com Fink, citado por May (2001, p. 114), "uma amostra e uma 

por9ao ou subconjunto de urn grupo maier denominado de popula9ao. A popula9ao 

eo universe a ser amostrado. ( ... ) Uma amostra boa e uma versao em miniatura da 

popula9ao". 

Ap6s se ter definidos os itens acima descritos, surge a necessidade de 

selecionar formas de investigar esse objeto. 

Demo, citado por Minayo (1993, p. 51), 

observa que o cientista em sua tarefa de descobrir e criar necessita em um 
primeiro momento, questionar. ( ... ) Definido bem o nosso campo de 
interesse, e possfvel partirmos para um rico dialogo com a realidade. Assim 
o trabalho de campo deve estar ligado a uma vontade e a uma identifica<;ao 
com o tema a ser estudado, permitindo uma melhor realiza<;ao da pesquisa 
proposta. 

Assim, alem do questionario semi-estruturado, a pesquisa utilizou-se como 

fonte de informa96es as modalidades de observa9ao participante e analise de 

conteudo documental. Quanta ao questionario, utilizou-se a tecnica de analise de 

conteudo. 

3.4 ANALISE DE CONTEUDO 

Como ja apontado anteriormente, na pesquisa social procura-se nao acumular 

uma visao isolada das partes do estudo, pais no decorrer de fundamenta9ao te6rica 

o investigador podera apoiar-se em ideias que surgem no decorrer da investiga9ao. 

Assim, ressalta-se que o pesquisador, orientado pelo enfoque qualitative, 

possui ampla liberdade te6rico-metodol6gica, conservando-se uma estrutura 

coerente, consistente, original com nfvel de objetiva9ao capaz de merecer a 

aprova9ao dos cientistas num processo intersubjetivo de aprova9ao. 

Dessa forma, de acordo com Moraes (1999, p.2), a "analise de conteudo 

constitui uma metodologia de pesquisa usada para interpretar toda a classe de 
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documentos e textos fornecendo informagoes complementares ao leitor critico de 

uma mensagem. Funciona como uma ferramenta, urn guia pratico para a a gao". 

Demo (1991) descreve a analise de conteudo como uma ferramenta que nao 

fica apenas nas fichas, nos relat6rios, nas gravagoes, porque sabe que isto e 

instrumento, vestimenta, aparencia. Diz, ainda, que e necessaria que o investigador 

va alem das evidencias, que saboreie as entrelinhas, porque o que se encontra nas 

linhas e exatamente 0 que nao se queria dizer. 

Analisar os dados qualitativos, no dizer de Ludke e Andre (1986, p. 44) 

significa "trabalhar" todo o material, obtido durante a pesquisa, tarefa que se inicia 

na organizagao de todo o material, dividindo-o em partes "relacionando essas partes 

e procurando identificar nele tendencias e padroes relevantes. Num segundo 

momenta, esses padroes sao reavaliados, buscando-se relagoes e inferencias num 

nfvel de abstragao mais elevado". 

Outro aspecto importante da analise de conteudo, de acordo com Sampieri 

(1998, p. 43) esta na capacidade de a analise de conteudo "gerar novas 

interrogagoes e descobertas". Relaciona a analise de conteudo com analise de 

significados, embora possa ser tambem uma analise de significantes, que congrega 

analise lexical e de procedimentos. 

Nesse sentido, Franco (1986, p. 9) ressalta que a analise de conteudo busca 

os sentidos de urn texto, de uma mensagem. 0 ideal, de acordo com o autor e 

buscar sentidos em urn texto, na mensagem procedida pelo interlocutor. 

No que se refere a analise documental, foram avaliados diversos tipos de 

documentos achados importantes e de relevancia para a pesquisa, como materiais 

hist6ricos referentes ao Programa e da Policia Militar do Parana, em que foram 

encontrados outros elementos que propiciarao outras investigagoes, que julgo 

importante e para o desenvolvimento social da propria Organizagao. Outros tipos de 

documentos como os de uso corrente pelos policiais-militares em sua rotina de seu 

trabalho diario. 

De acordo com Phillips (1974, p. 187), "sao considerados documentos 

quaisquer materiais escritos que possam ser como fonte de informagao sobre o 

comportamento humano". 

Assim, Eco (1995, p. 185) aponta que "qualquer conteudo pode, por sua vez, 

tornar-se uma nova expressao, suscetrvel de ser interpretada, ou substituida por 

nova expressao". 
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A am~ lise de conteudo se efetua par meio de codificac;ao ( categorizac;ao ), que 

nada mais e, do que destacar as caracterfsticas relevantes do conteudo de uma 

mensagem, texto, contexto, etc., transformadas em unidades que permitem a sua 

descric;ao e analise. 

Nesse sentido, conforme Sampieri (1998, p. 296), foi utilizado como unidade 

de analise o "item", que pode definir-se como unidade total carregada de produto de 

material simb61ico, analisado o seu conteudo, no contexto, espago e tempo, 

ressalvando sua complexidade intrfnseca. 

Quanta a categorizagao, Sampieri (1998, p. 298) aponta o usa da categoria 

"assunto t6pico", tratado no conteudo que mostra cada mensagem selecionada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 DADOS GERAIS DA POPULA<;AO ESTUDADA 

De acordo com Minayo (1994, p. 42), "a amostragem boa e aquela que 

possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas multiplas 

dimensoes". 

Para a pesquisa, foram investigados 35 policiais-militares sujeitos das 

atividades descritas no item 3.2.1. 

Ap6s a construc;ao do questionario, foi aplicado primeiramente a uma 

subamostra composta por 08 policiais-militares (ou seja, correspondente a 22, 85% 

do total da populagao prevista), que atuam nas atividades descritas no item 3.2.1, 

com o fim de ser testado. 

Ap6s, realizadas as alterac;oes necessarias, o instrumento de coleta de dados 

foi aplicado aos 35 policiais-militares, conforme descrito. 

Quanto a algumas caracterfsticas gerais da populac;ao, pode-se citar que 

88,50% sao do sexo masculino e 11 ,50% feminino. Tal caracterizac;ao se da em 

func;ao de fatores como a limitac;ao legal em 6% das vagas para o ingresso de 

mulheres na Policia Militar do Parana, de acordo com a Lei n° 471/71, corrigida pela 

Lei n° 14804/05 e que hoje preve a inclusao de ate 50% de vagas para o sexo 

feminino na Corporac;ao. 

Quanto a idade, o maior percentual encontra-se na faixa de entre 25 a 40 

anos de idade, conforme Grafico 1 . 
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No que se refere ao periodo de atuac;ao9 na Policia Militar do Parana a contar 

de seu periodo desde o ingresso na Corporac;ao, a Tabela 2 mostra que: 

TABELA 1 - Periodo de atuac;ao do policial-militar, a contar de seu ingresso na Corporac;ao 

PERiODO DE TEMPO (anos) NUMERO PERCENTUAL(%) 

0-5 16 45,70 

5- 10 10 28,50 

10 -15 06 17,10 

15-20 01 2,85 

20-25 02 5,71 

25-30 0,00 

30- 35 0,00 

FONTE: Propria. 

9 0 "periodo de atuac;ao" refere-se ao tipo de atividade laboral caracterizada em tempos distintos na 
Corporac;ao Policial Militar. Para esse estudo, foram utilizadas as terminologias: periodo desde o 
ingresso na Corporac;ao. 
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Ressalta-se nessa analise, que o maior numero de policiais-militares que 

desenvolveram suas atividades na faixa de tempo de 0 a 5 anos, portanto 42,80°/o 

estao nas categorias "servic;o operacional" e "atividade de policia comunitaria ou 

social/educativa", conforme comparativo. 

GRAFICO 2- Tempo de trabalho dos policiais-militares nos servic;os operacional , polfcia comunitaria/ 
socialleducativa e meio 
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Acerca da escolaridade, constatou-se que 65,71 °/o da populac;ao investigada 

possuem ensino media, 17, 14°/o possuem curso superior incomplete e 11 ,42°/o 

possuem curso superior complete. Quante a P6s-graduagao, apenas 2,85°/o dos 

entrevistados possuem P6s-graduagao latu sensu. 
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GRAFICO 3- Grau de escolaridade dos policiais-militares 
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As areas de graduagao dos policiais-militares que tern o curso concluido sao 

nas areas de ciencias exatas e ciencias sociais aplicadas. 

Quanta ao curso de p6s-graduagao latu sensu, foi levantada a especializagao 

em gestao de pessoas. 

4.2 SOBRE A ATUA<;AO EM ATIVIDADES DIVERSAS 

4.2.1 0 que fazia antes de ingressar na atividade atual 

No quesito atuagao profissional antes de ingressar . na Policia Militar, 

observou-se que dos 36 policiais-militares respondentes, 26 apontaram que 

realizaram algum tipo de atividade, 02 nao apontaram e 08 nao realizavam nenhum 

tipo de atividade antes de ingressar na Corporagao. 

Observou-se que destes, 05 policiais-militares desempenhavam algum tipo de 

atividade vinculada aos campos da educagao e em areas sociais diversas, como 

professores de educagao especial e educagao infantil de series iniciais e outras 

areas da educagao e de insergao social. 

Podem-se apontar atividades desenvolvidas nos campos tecnol6gicos, e o 

assistente de estatistica, mecanico, laborat6rio de tratamento de agua, eletricista, 

operador de maquinas. Outras areas como as vinculadas a empresas, contabilidade, 
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assistente de administragao, auxiliar de produgao, diagramagao, desenhista, 

secretaria, e outros. 

4.2.2 Atividade que atualmente desempenha 

Quanta a atuagao profissional desempenhada atualmente pelos policiais

militares respondentes que atuam na policia comunitaria e em agoes sociais na 

PMPR, foi observado que dos Pragas respondentes, 74,28% atuam em atividade 

operacional da OPM, 17,14% no servigo administrative e 5,71% em atividade meio 

da Unidade Operacional. 

4.3 CONCEPCOES SOBRE A POLiCIA MILITAR 

Para este estudo, sera adotado o termo "concepgao", pais ha a dificuldade do 

estudo das representagoes, pais, de acordo com Delval (2001, p. 50) 

sao muito escorregadias, nao podem ser estudadas diretamente, e com 
frequencia nao sao formuladas de uma maneira explicita, motivo pelo qual 
os sujeitos nao sao conscientes delas, e muitas vezes, vao detalhando-as 
quando precisam resolver um problema ou encontrar uma explicagao. 

Nao no nfvel de representagoes, que conforme Delval (2001) sao muito 

escorregadias, e seu estudo nao as permite focaliza-las diretamente, e com 

freqOencia nao poderao ser estudadas de maneira explfcita, como acontece com as 

teorias cientfficas. Descrever a utilizagao de concepgoes sabre uma determinada 

parcela da realidade, sem tentar encontrar mecanismos comuns nelas e que podera 

apontar mecanismos comuns nos pensamentos dos sujeitos investigados, acerca de 

suas explicagoes e descrigoes. 

Assim, torna-se mais seguro, de acordo com o autor limitar-se a descrever as 

"concepgoes" sabre uma determinada parcela da realidade, sem tentar encontrar 

mecanismos comuns nelas (DEL VAL, 2001, p. 50), sendo entao a razao par que foi 

escolhido este metoda para a pesquisa com esses policiais-militares. 
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4.3.1 Como voce concebe a Policia Militar 

Esse primeiro questionamento tern como finalidade saber como os policiais

militares concebem a atividade geral desenvolvida na Policia Militar, seja a atividade 

de repressao, contenQao ou prevenQao. 

Dessa forma, apontaram os seguintes itens contidos no questionario: 

TABELA 2- Concepqao dos policiais-militares sabre os programas da Polfcia Militar do Parana 

CONCEPCAO .I PERCENTUAL 

Polfcia que desenvolve programas de governo planejados para a 31,42 
resolugao de problemas sociais 

Polfcia que desenvolve programas institucionais (da propria PMPR) 28,57 
planejados para a resoluqao de problemas sociais 

Polfcia que apresenta apenas programas de govern a descolados dos 25,71 
problemas sociais 

Nao tenho opiniao formada sabre o assunto 11 ,42 

Polfcia de cunho repressive e sem uma identidade com as quest6es 5, 71 
sociais 

FONTE: Propria. 

A maioria dos policiais-militares, 59,99%, tern consciencia de que os 

programas desenvolvidos pela Policia Militar possuem a finalidade de auxiliar na 

resoluQao de problemas sociais. Esse entendimento e fruto da consciencia de que 

os problemas nas comunidades sao produzidos pela aQao direta de causas 

primarias, que sao provenientes das necessidades sociais basicas e elementares 

dos individuos sociais. De acordo com Oliveira (2006), isso demanda maturidade 

conceitual do profissional de seguranQa publica, que e alcanQada de acordo com a 

vivencia e o conhecimento nas areas sociais em que a Pollcia Militar atua. 

Um percentual de 25,71% acredita que esses programas estao restritos ao 

ambiente e/ou interesses da CorporaQao, ou seja, como aQ6es lnstitucionais e 

estanques ao planejamento sem o olhar social para os sujeitos que sao os 
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beneficiaries dos servigos da Corporagao, ou seja, acreditam que os programas 

processados nas comunidades sao atos governamentais descolados da 

necessidade da populagao ou sem conformidade com as questoes sociais 

existentes. 

4.3.2 Voce sabe o que e prevenc;ao? 

Essa etapa do questionario revela algo importante acerca da formagao dos 

policiais-militares que atuam na atividade de seguranga publica. As maiorias dos 

policiais militares, de acordo com a Tabela 3, tern nogao do significado do termo 

"prevengao", que para essa parcel a de sujeitos investigados significa: com bater o 

crime, evitar que o crime ocorra evitar o fato antes que acontega estar no local que 

possa ocorrer delitos, impedir que o fato delituoso ocorra, e outras correlatas. 

TABELA 3- Nagao do termo prevenc;:ao dos policiais-militares 

CONCEPCAO PERCENTUAL 

Sim 91,45 

Nao 2,85 

Talvez 2,85 

Nao tenho opiniao formada sabre o assunto 2,85 

FONTE: Propria. 

Observa-se que os policiais-militares, apesar de terem a nogao de prevengao, 

o conceito parece estar ligado a sua pratica cotidiana imediata, por meio de suas 

representagoes. Esses conceitos, de acordo com Delval (2001 ), tern uma relagao 

direta com o seu processo de desenvolvimento intelectual e a sua experienciagao. 

Esses dois fatores estao ligados a sua formagao academica inicial, ainda nos curses 

de formagao. 

A policia militar foi constituida para servir a populagao, e o mais importante, 

os sujeitos que a compoem sao emprestados da sociedade para urn periodo de 
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formagao/capacitagao e logo ap6s sao restituidos a essa sociedade, conforme 

Granjeiro (2001, p. 20). Esses profissionais sao pessoas investidas de autoridade 

legal, mas que anseiam par melhores condig6es de trabalho. Par outro lado, 

encontram-se as pessoas que cotidianamente veem e esperam que a instituigao 

Policia Militar atue como agencia protetora, nao necessariamente com o servigo de 

repressao, mas inserida nas areas de educagao preventiva e de insergao social. 

0 autor (2001, p. 21) aponta ainda que o policial-militar, independente do grau 

hierarquico de que seja possuidor, e urn permanente social e socializador, e que no 

seu dia-a-dia profissional, tern de agir na composigao da paz social, neutralizando a 

manifestagao de comportamentos anti-sociais. 

Filho (1995, p. 117) sugere que o Policial compromissado com a comunidade 

da area vaiter na seguranga urn papel semelhante ao do Pronto-socorro no setor da 

Saude. As pessoas querem ser atendidas, entretanto, poucos sao os casas que 

demandam urn encaminhamento ao Hospital. No policiamento, a maioria dos casas, 

deve ser resolvida na base, nao exigindo encaminhamentos aos distritos policiais e a 
I 

Justiga. Muitos casas sao resolvidos com simples orientagao. "Esse contexto faz 

aumentar a credibilidade na organizagao, aliviando a sobrecarga de custos 

desnecessarios com os deslocamentos de veiculos policiais; o morador tern a 

certeza de encontrar urn policial amigo, conhecido e confiavel" 

Esses aspectos apontados necessitam urn olhar diferenciado acerca do que 

e, ou deve ser a prevengao, o que reforga a ideia de que a formagao do sujeito tern 

relagao diretamente na sua agao e seus pensamentos, que remetem o seu 

comportamento frente a atividade de seguranga publica. 

4.3.3 Em caso positive, descreva o que e prevencao? 

Os policiais-militares foram perguntados sabre o que e prevengao, sendo que 

todos responderam ao item em questao. 
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TABELA 4- Significado do termo preven9ao para os policiais-militares 

CONCEPCAO PERCENTUAL 

Evitar que o crime (ato delituoso) ocorra 48,57 

PrevenyaO e antecipayaO 28,57 

Patrulhamento ostensive 17,14 

lntera<fao com a sociedade 8,57 

FONTE: Propria. 

De acordo com a Tabela 4, percebe-se que ha forte relac;ao entre a ideia de 

prevenc;ao de policia como ato repressivo ou de contenc;ao da criminalidade. Na 

categoria "prevenc;ao e antecipac;ao", os respondentes nao deixam claro a que tipo 

de prevenc;ao se referem, mas proporcionam pistas para a analise de seus 

conceitos, pois em outras respostas, apontam a proxima relac;ao entre a evitac;ao do 

crime, patrulhamento ostensivo, e outros. 

Em nosso trabalho funciona como policiamento ostensive. (quatorze anos 
na PMPR- gradua9ao) 
Combater o crime na raiz, e nunca depois que se forma. (seis meses na 
PMPR- gradua<fao incompleta) 

A categoria mais proxima esta a "relac;ao com a sociedade", que se referem 

aos policiais-militares que ja possufam alguma experiencia social, comunitaria ou 

educacional, anterior a atividade de policia ou durante essa, com o percentual de 

8,57%. 

Meio de interagir com a sociedade de forma a inibir atos ilfcitos. (quatro 
anos na PMPR- gradua9ao incompleta) 

4.3.4 Como voce entende o trabalho de Policia Comunitaria ou Social 

Nessa etapa, serao auferidas as concepc;oes sobre a responsabilidade dos 

trabalhos de policia comunitaria e social da PMPR, de acordo com o apontado: 
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A maior parte dos policiais-militares acredita no processo de 

compartilhamento de responsabilidade. 

T ABELA 5 - Concep9ao dos policiais-militares sobre a responsabilidade dos programas na 
Corpora9ao 

CONCEPCAO PERCENTUAL 

Algo de responsabilidade da PMPR e de outros setores do Estado 88,57 

Algo que nao e de responsabilidade da PMPR 8.57 

Algo de responsabilidade da PMPR apenas 2,85 

Nao tenho opiniao formada sobre o assunto 0,00 

FONTE: Propria. 

A maioria dos policiais-militares tem a no9ao de que o trabalho realizado pela 

Corpora9ao prescinde de outros partfcipes no processo de seguran9a ao cidadao. 

A isso, pode-se chamar de princfpio basico que aproxima essas novas formas 

de articula9ao como a parceria (SANTOS, 1998), na qual as entidades envolvidas 

atuam em rede, tendo como foco um problema especffico. Entende-se por parceria a 

rela9ao estabelecida, considerando-se a igualdade de valores das especificidades e 

das diferen9as de cada componente, aspectos que contribuem para a consecu9ao 

dos objetivos comuns. 

lsso corresponds ao entendimento sobre "rede", que compreende o 

entrela9amento de rela96es entre indivfduos (identificaveis e identificados nas 

institui96es e nos grupos), inexistindo hierarquia, mas havendo igualdade e 

complementaridade. Trata-se, portanto, de rela96es pessoais e institucionais com 

carater determinado, rompendo-se as concep96es mecanicas de intera96es rfgidas e 

hierarquicas, possibilitando uma melhor resposta para os problemas. 
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4.3.5 0 trabalho no campo de Policia Comunitaria, Educativa ou Social na 

PMPR possibilita mudanc;a social 

Nesse item os policiais-militares avaliaram qualitativamente o conceito 

atribufdo ao trabalho realizado de polfcia comunitaria e suas conseqOencias nos 

sujeitos que participam desse processo de constrw;ao. 

TABELA 6- Mudanc;as produzidas nas comunidades pela inclusao de projetos de Policia Comunitaria 
e ac;oes sociais da PMPR 

CONCEPCAO PERCENTUAL 

Responsabilidade social 34,28 

Conscientizac;ao 31,40 

Mudanc;a de habito 22,85 

Mudanc;a social 22,85 

Desenvolvimento 20,00 

FONTE: Propria. 

Apesar de os policiais-militares apontarem suas concepgoes sobre as 

mudangas produzidas com a implantagao do policiamento comunitario, eles nao tern 

claro que a real mudanga social traz desenvolvimento aos sujeitos que participam 

desse novo contexte em seguranga publica, pois havera a agao de respostas sociais 

e de nfveis de conscientizagao refletidas na educagao, economia local e outros 

campos sociais. 
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4.3.6 Como voce considera a lnstitui~ao Policia Militar do Parana, no que se 

refere a aplica~ao/implanta~ao da atividade de Policia Comunitaria, Educativa 

ou Social 

Buscou-se questionar nessa etapa como os policiais-militares caracterizam a 

lnstituic;ao Policia Militar do Parana, no que se refere a aplicac;ao/implantac;ao da 

atividade de policia comunitaria ou social. 

TABELA 7- Caracterizagao pelos policiais-militares dos programas e agoes sociais -cia PMPR 

CONCEPCAO 

Uma organizagao que se encontra em processo de abertura para o 
campo social 

Uma organizagao que tem suas portas abertas para a sociedade 

Nao tenho opiniao formada sobre o assunto 

Que mantem suas portas fechadas para a sociedade 

FONTE: Propria. 

PERCENTUAL 

54,28 

20,00 

20,00 

5,71 

Pouco mais de cinqOenta par cento dos policiais-militares entrevistados 

acreditam que a Corporac;ao encontra-se ainda em processo de abertura no campo 

social e educative, entretanto, preocupa que parte dos investigados nao possui 

opiniao formada sabre o assunto, o que pode caracterizar disfuncionalidade na 

atividade operativa e de suas crenc;as internas relacionada a atividade de policia 

comunitaria e as atividades sociais. Acredita-se que isso ocorre par raz6es como a 

insularidade que esses profissionais de seguranc;a publica se encontram, frente ao 

afastamento dos graduados e Oficiais, no sentido de instrui-los acerca dos objetivos 

gerais e especlficos institucionais, do trabalho, as ac;6es realizadas pela Corporac;ao 

em varios ambitos, dentre outros. Outro aspecto e o gradiente entre a educac;ao 

pretendida e a recebida nos bancos escolares de formac;ao. 



101 

E urn trabalho em Iongo prazo, a sociedade nao esta acostumada em ver 
urn policial milaitar conversar com a populagao. (dez anos na PMPR e 
trabalhou dois anos na PEC- graduagao) 

lsso caracteriza o novo modo adequado de pensar e fazer policia, de acordo 

com o principia basico dessa concepc;ao, em que a comunidade auxilia a Policia 

Militar nas ac;oes de seguranc;a publica. Para tanto, ocorre a necessidade de 

policiais-militares bem preparados, o que alcanc;a a preocupac;ao do profissional, 

supracitada. 

4.3.7 A Corporacao deveria investir em outra area ainda nao alcan~ada pela 

atividade de Policia Comunitaria, Educativa ou Social 

Essa questao tem como finalidade saber como os policiais-militares, uma vez 

envolvidos em suas atividades de policia comunitaria e em ac;5es sociais, observam 

a possibilidade e o potencial da Corporac;ao com o foco nas demandas existentes, 

para a extensao dos programas voltados para o social. 

GRAFICO 4- Concepgoes sobre outros investimentos sociais ainda nao alcangados pela PMPR 
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Nessa analise, percebe-se que apenas 25, 70°/o dos policiais-militares 

acreditam que a Corporac;ao deveria investir mais em outras areas de dominic 
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comunitario. Em torno de 57°/o nao tern a clara percepc;ao de que os problemas 

sociais, antes de serem transformados em demandas de repressao policial, devem 

ter uma relac;ao com a ac;ao de policia preventiva, comunitaria, e nao apenas de 

controle ( contenc;ao) ou repressiva. 

4.4 0 AMBIENTE SOCIAL 

4.4.1 0 que o policial-militar observa que falta no ambiente para o trabalho 

Nessa etapa sao apontados pelos policiais-militares alguns aspectos de 

ordem material ou relacional que acreditam faltar para o adequado desenvolvimento 

de seu oficio. 

GRAFICO 5-0 que falta no ambiente de trabalho para o adequado desempenho da atividade 
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No espac;o destinado "caso que ira justificar'', foram registradas nove inserc;oes 

que fazem menc;ao a necessidade de formac;ao continuada para os policiais-militares 

que participam, especificamente, dos trabalhos realizados na area operacional. 

Os itens destacados por esses policiais-militares sao o apoio judicial e 

financeiro- melhoria nas condic;5es salariais. 
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4.4.2 Como os policiais militares de outras atividades o veem 

Sera tratada nessa etapa a identidade do policial-militar. Como esse 

profissional e percebido por seus companheiros que desenvolvem outras atividades 

na Corpora(fao. 

TABELA 8 - Como os outros policiais-militares veem os profissionais que trabalham com Polfcia 
Comunitaria e Social na PMPR 

CONCEPCAO PERCENTUAL 

Urn profissional respeitado por desempenhar sua func;:ao 37,1 
(independente de qual area de trabalho) 

Nao tenho opiniao form ada sobre o ass unto 25,7 

Urn agente de mudanga no meio em que trabalha 14,2 

Policial-militar mais preparado, pois trabalho como policial repressivo 11,4 

Outros 8,6 

FONTE: Propria. 

A analise serve para medir a percep<fao de seu grau de importancia social 

diante dos olhares dos atores que participam da Corpora(fao. 

Assim, pode-se perceber que, de acordo com a Tabela 8, que a pen as 37,10% 

sentem-se respeitados e na condi(fao de agentes de mudan(fa social. A analise 

realizada por Oliveira (2006) aponta que 80,84% sentem-se valorizados por aquila 

que fazem e que sao importantes nesse processo. Esses policiais-militares 

apontados por Oliveira sao os que desenvolvem atividades relacionadas ao trabalho 

em educa(faO preventiva no Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a 

Violencia - Proerd, Patrulha Escolar Comunitaria e outros envolvidos em atividades 

educacionais e de assistencia social. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Ao elegermos o tema deste trabalho da pesquisa que subsidiou este trabalho 

tinhamos como motivac;ao o desafio que se apontava. Desafio este que cremos 

continuara existindo em face de que o presente trabalho, apesar da contribuic;ao 

dada, nao exaure a tao intrigante tema. 0 tema "a concepc;ao dos policiais

militares sobre as atividades de prevenc;ao na Pollcia Militar do Parana" foi 

tangenciado por alguns Oficiais desta Corporac;ao, mas nunca tratado com 

profundidade. A intenc;ao tambem nesta investigac;ao esta Ionge de esgotar o 

assunto, ate porque podera ser tratado por varias perspectivas. Aqui se utilizou a 

abordagem cognitivista, tambem sem a pretensao de realizar aprofundamento 

nesses estudos, pois fugiria o objetivo do trabalho em tela. 

lmporta ressaltar que faltam pesquisas com rigor metodol6gico nao apenas na 

PMPR, mas em outras Corporac;oes. lsso se da em razao nao-considerac;ao pela 

Academia da metodologia como criteria de validac;ao conceitual. Sao poucos os 

trabalhos que se pode reputar confianc;a ja a partir da elaborac;ao do marco te6rico, 

coleta de dados, sistematizac;ao, analise e uma conclusao coerente com o resultado 

apontado. 

0 objeto de estudo observado e em questao foi tratado de maneira analltica, 

mesmo se considerada a complexidade do fenomeno social estudado, que adotou a 

pesquisa bibliografica como fontes primaria, secundaria e terciaria, seguida da 

analise de conteudo do material coletado. 

0 direcionamento da investigac;ao redundou em pesquisa qualitativa de 

carater explorat6rio, e para a coleta de dados foi utilizado o questionario semi

estruturado, aplicado a populac;ao de 35 policiais-militares - Prac;as, que atuam no 

policiamento ostensive na Pollcia Militar do Parana, na cidade de Curitiba, com urn 

questionario piloto aplicado anteriormente para oito sujeitos de pesquisa, que nao 

foram os mesmos envolvidos na coleta definitiva. 

Como tecnica de analise do conteudo das observac;oes, adotou-se como base 

as experiencias de trabalho de campo de Bogdan e Biklen (1982) em Ludke e Andre 

(1986, p. 15), que apresentam uma parte descritiva e uma parte reflexiva, 

acompanhada de analise documental 
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Em razao da analise de conteudo foi possivel gerar novas interrogac;oes e 

descobertas. 

A pesquisa teve como problema a necessidade de entender por meio da 

concepc;ao dos policiais-militares, como esses sujeitos construiram a noc;ao e se 

relacionam com o conceito de prevenc;ao. Compreender tambem sabre os projetos e 

programas criados, desenvolvidos pelo grupo diretor e executados por equipe 

gestora e pessoal da linha de frente da Corporac;ao. 

Como objetivos, a pesquisa trouxe a necessidade de analisar por meio das 

falas dos policiais-militares que desenvolvem suas atividades na area da repressao, 

e de maneira critica, suas concepc;oes acerca do conceito prevenc;ao, observadas 

individualmente. 

Observou-se na analise dos dados, que a maioria dos policiais-militares com 

escolaridade superior, possui maior compreensao sabre conceitos mais complexos, 

como termo prevenc;ao, em sua amplitude. Os profissionais que ja tinham alguma 

experiencia na area social ou de educac;ao, tambem expressaram resultado 

satisfat6rio a conceituac;ao do termo. Desses, 05 policiais-militares desempenhavam 

algum tipo de atividade vinculada aos campos da educac;ao e em areas sociais 

diversas, como professores de educac;ao especial e educac;ao infantil de series 

iniciais e outras areas da educac;ao e de inserc;ao social. 

Ressalta-se ainda que para o estudo fosse apropriado o termo "concepc;ao", 

pois ha a dificuldade do estudo das representac;oes, pois, de acordo com Delval 

(2001) nao podem ser estudadas diretamente, e com frequencia nao sao formuladas 

de uma maneira explicita, motivo pelo qual os sujeitos nao sao conscientes delas, 

que determinam parcela da realidade, sem tentar encontrar mecanismos comuns 

nelas, sendo entao a razao por que foi escolhido este metoda para a pesquisa com 

esses policiais-militares. 

A maioria dos policiais-militares tern consciencia de que os programas 

desenvolvidos pela Policia Militar possuem a finalidade de auxiliar na resoluc;ao de 

problemas sociais. Esse entendimento e fruto da consciencia de que os problemas 

nas comunidades sao produzidos pela ac;ao direta de causas primarias, que sao 

provenientes das necessidades sociais basicas e elementares dos individuos 

sociais. 
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lsso demanda maturidade conceitual do profissional de seguranga publica, 

que e alcangada de acordo com a vivencia e o conhecimento nas areas sociais em 

que a Polfcia Militar atua, aponta Oliveira (2006). 

A analise mostrou que a maioria dos policiais-militares apresentaram ter 

nogao do significado do termo "prevengao", entretanto, tern a conotagao de combate 

ao crime, evitar que o crime ocorra, evitar o fato antes que acontega, estar no local 

que possam ocorrer delitos, impedir que o fato delituoso ocorra, e outras. De acordo 

com a teoria, os policiais-militares, apesar de terem a nogao de prevengao, o 

conceito parece estar ligado a sua pratica cotidiana imediata, por meio do que a 

"prevengao" remete a esses profissionais, sem uma reflexao mais ampla. Observa

se ai uma diferenga qualitativa no conceito apresentado por esses e o que outros 

conceitos mais desenvolvidos apresentam. 

Esses fatores estao ligados a sua formagao academica inicial, ainda nos 

curses de formagao, conforme apontado por alguns policiais-militares nos espagos 

destinados as perguntas abertas. 

Sabre o que e prevengao, responderam ao item em questao que ha forte 

relagao entre a ideia de prevengao de policia como ato repressive ou de contengao 

da criminalidade. A categoria mais proxima esta a "relagao com a sociedade", que se 

referem aos policiais-militares que ja possuiam alguma experiencia social, 

comunitaria ou educacional, anterior a atividade de policia ou durante essa. 

Com a falta do conceito adequado sabre prevengao, dificilmente poderao se 

evitar criticas nos modelos adotados pela Corporagao e/ou pelo Estado, bern como a 

dificuldade desse profissional atuar de maneira adequada voltada para o resultado. 

Assim, foram auferidas as concepgoes sabre a responsabilidade dos trabalhos de 

polfcia comunitaria e social da PMPR, de acordo como apontado, ficando registrado 

que a maier parte dos policiais-militares acredita no processo de compartilhamento 

de responsabilidade, mas nao tern a ideia de como isso funciona. Tambem ha a 

nogao de que o trabalho realizado pela Corporagao prescinde de outros participes 

no processo de seguranga ao cidadao. 

Pouco mais de cinqOenta por cento dos policiais-militares entrevistados 

acreditam que a Corporagao encontra-se ainda em processo de abertura no campo 

social e educative, entretanto, preocupa que parte dos investigados nao possui 

opiniao formada sabre o assunto, o que pode caracterizar disfuncionalidade na 
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atividade operativa e de suas crengas internas relacionada a atividade de policia 

comunitaria e as atividades sociais. 

Pouco mais de urn quarto dos entrevistados acreditam que a Corporagao 

deveria investir mais em outras areas de dominio comunitario. Acima de cinqOenta 

por cento nao tern a clara percepgao de que os problemas sociais, antes de serem 

transformados em demandas de repressao policial, devem ter uma relagao com a 

agao de policia preventiva, comunitaria, e nao apenas de controle ( contengao) ou 

repress iva. 

Na 6tica dos policiais-militares, sao percebidos por seus companheiros que 

desenvolvem outras atividades na Corporagao com grau de importancia social diante 

dos olhares dos atores que participam de outras atividades na PMPR. 

Apenas 37,10% sentem-se respeitados e na condigao de agentes de 

mudanga social e, na analise realizada por Oliveira (2006) aponta-se que 80,84% 

sentem-se valorizados por aquila que fazem e que sao importantes nesse processo. 

Esses policiais-militares apontados por Oliveira sao os que desenvolvem atividades 

relacionadas ao trabalho em educagao preventiva no Programa Educacional de 

Resistencia as Drogas e a Violencia - Proerd Patrulha Escolar Comunitaria e outros 

envolvidos em atividades educacionais e de assistencia social. 

0 segundo objetivo visou comparar os conceitos de te6ricos acerca do termo 

prevengao usuais na PMPR, ampliando aspectos importantes como a relagao entre 

o que e repressao, a atividade de contengao e a prevengao (pura), esta ultima, 

realizada por meio de projetos e programas mediados pela educagao. 

0 terceiro e ultimo objetiVO foi levantar OS principais projetos e programas 

existentes na Corporagao, que tern identidade como conceito prevengao. 

Para finalizar este trabalho, aponta-se que o caminho para a superagao do 

entendimento do conceito complete acerca da prevengao, e operar na formagao 

inicial e continuada dos policiais-militares. 

lsso tern uma relagao direta no processo de construgao de uma identidade 

profissional propria, que nao e estranha a fungao social da profissao, ao estatuto da 

profissao e ao profissional, a cultura do grupo de pertenga profissional e ao contexte 

que se desenrola. 

As pistas ate aqui descritas, remetem neste momenta a uma definigao a priori 

de identidade. Pode-se, entao, seguir dois caminhos. 0 primeiro relacionado aos 

processes de trabalho constitutive do "dispositive formagao" que produz urn potencial 
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de configura<;:ao identitaria e urn segundo caminho que encerra as rela<;:oes 

interativas, constitutivas da dinamica de socializa<;:ao, no interior da qual se gera e 

enquadra a luta pelo reconhecimento. 

A forma<;:ao profissional contribui nao s6 para o saber especifico profissional, 

que se caracteriza por urn conjunto de saberes te6rico e competencias operat6rias, 

mas tambem para fomecer urn conjunto de esquemas de percep<;:ao e aprecia<;:ao 

(valores, normas e atitudes) constitutivos do ethos/universe profissional, cuja 

interioriza<;:ao por parte dos candidates configura descritivamente o conceito de 

identidade profissional. 

Percebe-se, entao, que a constitui<;:ao da identidade profissional, em termos 

individuais se realiza ao Iongo de toda a carreira e pressupoe urn acompanhamento 

em Iongo prazo. Constata-se, entao, que o processo de cria<;:ao da identidade do 

indivfduo caracteriza-se como uma trajet6ria hist6rica, em uma continuidade de 

a<;:6es, constru<;:ao e desconstru<;:ao. 

Relevante ressaltar que em defesa de trabalhos sociais, antes de qualquer 

coisa, o que importa sao interven<;:oes que achem seu espa<;:o nas comunidades e 

produzam resultados positives. Projetos ou programas, institucionais ou 

govemamentais, quer repressive, de controle ou educacional preventive, devem ter o 

compromisso da a<;:ao integrativa na Organiza<;:ao, pois o compromisso e para com a 

comunidade e deve pautar-se na qualidade. A pesquisa cientifica deve ter seu 

espa<;:o para dilacerar os paradigmas existenciais e para comprovar a necessidade 

de implementa<;:oes, constru<;:oes e desconstru<;:oes necessarias ao atendimento das 

demandas das comunidades. 
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6 CONCLUSAO 

No inicio da nossa jornada admitimos como hip6tese que ha necessidade de 

implementagao de uma concepgao de prevengao aos nossos policiais que realizam 

as atividades de Policiamento Comunitario, tendo em vista que, em consequencia da 

conjuntura social e politica que passa o pals, e imperioso que se enfatize mais o 

aspecto saneador de conflitos sociais que a prevengao. 

Ao Iongo do corpo verificamos que as diversas correntes e os dados 

apontados pela pesquisa verificaram que nossos policiais carecem da ideia 

conceitual de que em suas atividades a mentalidade preventiva aplicada as 

situagoes encontradas nos policiamento comunitario sera ferramenta importante na 

nao-ocorremcia de conflitos sociais, com consequente melhoria da paz social e mais 

qualidade de vida para os cidadaos a quem se relacionam. 

Assim sendo, e not6rio que os trabalhos sociais desenvolvidos tern sua 

importancia gravada na medida em que ocupam espagos preventives ao 

cometimento de transgressoes sociais, mas e importante estabelecer, desde sua 

primeira formagao, no policial-militar uma ideia de que sua atividade precipua e a 

prevengao e esta mentalidade deve acompanha-lo enquanto pertencer ·a 

organizagao policial, pois constituira sua identidade profissional. 

Assim, esperamos que o trabalho aqui exposto possa servir de inspiragao e 

estimulo para que uma nova geragao de policiais venha deitar olhos neste trabalho, 

tao util e necessaria ao adequamento dos desafios impastos a Corporagao PM, entre 

as quais o cumprimento da missao constitucional, respeitando o Estado de Direito e 

por outro lado o acirramento de tens6es sociais em face da intensificagao e 

modificagao da vida em sociedade. 
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Prezado (a) Policial Militar: 
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0 presente lnstrumento de Coleta de Dados (lCD) visa coletar informa<;oes para a elabora<;ao da 
tese de doutoramento do Curso de Estrategia em Seguran<;a Publica da Policia Militar do Parana; 

• 0 lCD foi elaborado com questoes fechadas e abertas para sistematiza<;ao e analise de 
dados; 

Solicito vossa gentileza em prontamente preencher o presente lCD e envia-lo para o 
endere<;o contido no interior do envelope. 

1 PERFIL DOS' PROFISSIONAIS: 
.{'' ,· i ., 

1.1 Caracterizacao pessoal 
1.1 .1 D Masculine 
1.1.2 D Feminine 
1.1.3 ldade: __ _ 

1.2 Formacao educacional 
1.2 .1 D Nlvel media 
1.2.2 D Nlvel Superior incomplete 
1.2.3 D Nlvel Superior complete 
1.2.4 D P6s- gradua9ao latu sensu 
1.2.5 D P6s- gradua9ao strictu sensu 

. 

1.2.2 Em caso de formactao superior ou p6s gradua9ao, indicar a area 

1.3 Formacao profissional 
1.3.1 Outra profissao desenvolvida antes da atividade policial-militar (Descrever) : 

1.4 0 tempo de atuacao como policial-militar 
1.4.1 Policial militar (tempo de formactao): anos e ___ meses. 
1.4.2 Servi90 operacional: anos e meses. 
1.4.3 Atividade meio (administrativa): anos e ___ meses. 
Em atividade de Pollcia Comunitaria ou Sociai/Educativa: anos e meses . 
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2 ATUACAO PROFISSIONAL 

2.1 Atividade que atualmente desempenha na PMPR 

2.2 Ja trabalhou em alguma atividade educativa ou social fora da Policia Militar? 
2.2.1 o Nao 
2.2.2 o Sim 
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2.2 .3 Em caso positivo, qual (is): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

..... . 

3 CONCEPCOES SOBRE ~ POLiCIA MILI]"AR 
/. 

3.1 Voce concebe a Policia Militar como: 
3.1.1 o Polfcia que apresenta apenas programas de governo descolados dos problemas 

sociais; 
3.1 .2 0 Policia que desenvolve programas de governo planejados para a resoluc;ao de 

problemas sociais; 
3.1.3 o Polfcia que desenvolve programas institucionais (da propria PMPR) planejados 

para a resoluc;ao de problemas sociais; 
3.1 .4 0 Policia de cunho repressive e sem uma identidade com as questoes sociais; 
3.1.5 o Nao tenho opiniao formada sabre o assunto. 
3.1 .6 Caso quiserjustificar: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.2 Voce sabe o que preven~ao? 
3.2 .1 0 Sim 
3.2.2 o Nao 
3.2.3 0 Talvez 
3.2.4 o Nao tenho opiniao formada sabre o assunto . 
3.6.5 Caso quiser justificar: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3.3 Em caso positivo, descreva o que e prevencao? 
3.3.1: 

3.4 Voce entende seu trabalho no campo de policia comunitaria, educativa ou social como: 
3.4.1 0 Algo que nao e de responsabilidade da PMPR; 
3.4.2 0 Algo de responsabilidade da PMPR apenas; 
3.4.3 o Algo de responsabilidade da PMPR e de outros setores sociais e do Estado; 
3.4.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
3.2.5 Caso quiser justificar: 

3.5 0 trabalho no campo de policia comunitaria, educativa ou social na PMPR possibilita: 
3.3.1 0 Mudanc;a social 
3.3.2 o Desenvolvimento 
3.3.3 o Conscientizac;ao 
3.3.4 o Mudanc;a de habito 
3.3 .5 0 Responsabilidade social 
3.3.6 Outro(s): 

3.6 Voce considera a lnstituicao Policia Militar do Parana, no que se ref ere 
aplicacao/implantacao da atividade de policia comunitaria, educativa ou social como: 

3.6.1 0 Uma organizac;ao que tern suas portas abertas para a sociedade; 
3.6.2 o Quem mantem suas portas fechadas para a sociedade; 
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a 

3.6.3 0 Uma organizac;ao que se encontra em processo de abertura para o campo 
social; 

3.6.4 o Nao tenho opiniao formada sabre o assunto. 
3.1.5 Caso quiser justificar: 

3.7 Voce acredita que o trabalho desenvolvido em rede pode proporcionar a melhora no 
resultado no campo da policia comunitaria, educativa ou social? 

3.7.1 o Sim 
3.7.2 o Nao 
3.7.3 0 Talvez 
3.7.4 o Nao tenho opiniao formada sabre o assunto. 
3.7.5 Caso quiser justificar: 
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4 0 AMBIENTE SOCIAL 

4.1 Assinale a/as alternativa(s), que voce como profissional, observa que falta no ambiente 
para o trabalho 

4.1.1 0 Recursos materia is (viaturas, armamento; equipamentos, outros.) 
4.1.2 o Conhecimento tecnico 
4.1 .3 0 Envolvimento do comando 
4.1.4 o Nao tenho opiniao formada sabre o assunto . 
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4.1.5 Outro(s): --------------------------

4.2 Na sua concepcao os outros policiais-militares lhe veem como 
4.2.1 o Policial-militar mais preparado , pais trabalho como policial repressivo 
4.2.2 o Um agente de mudanc;a no meio em que trabalha 
4.2.3 o Um profissional respeitado por desempenhar sua func;ao (independente de qual 

area de trabalho) 
4.2.4 o Nao tenho opiniao formada sabre o assunto 
4.3.4 Outro(s) : -------------------------




