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Se perguntarem 

por que morremos, 

diga-lhes: 

- porque nossos pais mentiram. 

Rudyard Kipling/1915. 

Ao saber que seu fiiho John 

desaparecera na frente ocidental. 

Ao Amigo Soldado QPM I -0 I RIO JOSE ROTOLLI. 

In memorian. 

Policial-militar destacado em Palotina, PR. 

Onde em 04 de Abril de 2003. 

No impeto de salvar vidas e cumprir a lei. 

Foi ferido de morte. 

Vindo a falecer ap6s ser socorrido 

por companheiros de trabalho. 
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errado. Por fim, meu amor, essa noite, 

coioque as crianc;as na cama com carlnho. 

Diga a elas que eu as amo. Abrace-as por 

mim e ... de a elas um beijo pe!o papaL" 

Sargento de Primeira Classe Randy 

Shughart - Ao ligar para sua esposa e deixar 

mensagem na secretaria eletronica na sua 

residencia em 03 Outubro i 993. Morto em 

servic,;:o cerca de quarenta minutes depois. 

A Minha filha e esposa: ANA SOFIA e 

SO LANGE 

Minhas sinceras desculpas por tudo o que 

voces passaram e sofreram durante minhas 

ausencias, sejam elas pela contingencia do 

servic,;:o operacional de policiai militar ou 

pelos deslocamentos ao Curso de 

Aperfeh;oamanto de Oficlais e meu muito 

obrigado por serem os meus sustentaculos. 



0 MILITAR 

"Senhor, umas casas existem, no vosso reino onde homens vivem em 

comum, comendo do mesmo alimento, dormindo em leitos iguais. De manha, a um 

toque de corneta se levantam para obedecer. De noite, a outro toque de corneta se 

deitam, obedecendo. Da vontade fizeram renuncia como da vida. Seu nome e 
Sacriffcio. Por offcio desprezam a morte e o sofrimento ffsico. Seus pecados 

mesmos sao generosos, faci!mente esplendldos. A beleza de suas agoes e tao 

grande que os poetas nao se cansam de celebrar. Quando eles passam juntos, 

fazendo baruiho, os coragoes mais cansados sentem estremecer alguma coisa 

dentro de si. A gente conhece-os por milltares ... 

Coragoes mesquinhos langam-lhes em rosto o pao que comem; como se os 

cobres do pre pudessem para a Liberdade e a Vida. Publicistas de vista curta 

acham-nos caros demais, como se alguma coisa houvesse mais cara que a 

servidao. Eles, porem, calados, continuam guardando a Nagao do estrangeiro e de 

si mesma. Peio prego de sua sujeigao eles compram a liberdade para todos e 

defendem da invasao estranha e do juga das paixoes. Se a forga das coisas os 

impede agora de fazer em rigor tudo isto, algum dia o fizeram, algum dia o far8.o. E 

desde hoje, e como se fizessem. Porque por definigao o homem da guerra e nobre. 

E quando ele se poe em marcha, a esquerda val a coragem, e a sua direita a 

disciplina." 

(Trecho da carta escrita por Moniz Barreto, em 1893, pubiicada no Jornal do 

Exercito de Portugal, nQ 306). 
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RESUMO 

Discorre sobre as travas morais do policial-militar perante os confrontos 
arm ados, na area do i 9Q BPM. Objetiva mostrar a necessidade de descentralizagao 
de centros de apoio especializados para o atendimento a policiais-militares que 
sofrem danos psicoi6gicos decorrentes de confrontos armadas. A PMPR tem por 
fungao primordial o policiamento ostensive e a preservagao da ordem publica. Os 
seus integrantes sao denominados Militares Estaduais. Neste sentido, alguns dos 
pressupostos que norteiam os servigos da Poiicia Militar sao saivar vidas e cumprir a 
lei. Dessa forma, observa-se que nos servigos diaries o policial-militar se ve frente a 
diversos tipos de ocorrencias e adversidades decorrentes destes casas. 0 Policial 
Militar a todo o momenta se ve obrlgado a fazer escolhas baseadas na sua 
capacitagao formal e na educagao familiar, ocasionando conf!itos de ordem legal, 
moral e religiosa que podem afetar suas ag6es no atendimento a populagao. Estes 
problemas que afetam as decis5es e a saude mental dos policiais-militares 
praticamente sao os mesmos em todo o territ6rio paranaense, guardadas as devidas 
proporg6es, assim sendo, a contribuigao deste trabalho e indicar o caminho a ser 
adotado pelos comandantes imediatos ou de grandes comandos, para prevenir e 
evitar o surgimento nos policiais-militares destes conflitos/transtornos emocionais e 
de conduta no desempenho de suas fungoes e que por conseguinte refletem direta 
ou indiretamente no seu cotidiano. 

Palavras-chave: Travas Morais. Confrontos Armadas. Policiais-militares. 
Confiitos/transtornos. 

Summary 

Discusses the dilemmas faced by the military police officer before armed 
clashes in the jurisdiction of the 19th Battalion. It proposes to substantiate the need 
for decentralization of support centers for specialized care for military police officers 
who suffer psychological injuries resulting from armed clashes. The PMPR has the 
primary function of patrolling and maintaining public order. Its members are called 
State Military Force. In this sense, one of the assumptions that guide the services of 
the Military Police are to save lives and enforce the law. Thus, it is observed that 
every day the military police officer is faced with conflicting types of events and the 
adversities that result from these cases. The Military Police man is forced to make 
choices based on his formal training and upbringing, which leads to legal, moral and 
religious conflicts that may affect their actions in serving the public. These problems, 
which affect the decisions and mental health of military policemen are prevalent 
throughout the Parana. This paper aims at making a contribution to this problem, in 
proposing a path to be followed by the immediate commander or major command, to 
prevent and avoid the conflict /emotional and behavioral disorders in the military 
policemen's performance, which directly or indirectly reflected in their daily lives. 

Keywords: Moral dilemmas. Armed clashes. Military Police. Conflicts I disorders. 



RESUMEN 

Describe los dilemmas que enfrenta el Oficial de Ia Policfa Militar delante los 
enfrentamientos armadas en Ia jurisdicci6n del 19Q Batall6n. Esta investigaci6n se 
propane a justificar Ia necesidad de descentralizaci6n de los centros de apoyo para 
Ia atenci6n especializada a los Policfas Militares que sufren danos psicol6gicos 
como consecuencia de los enfrentamientos armadas. La PMPR tiene Ia funci6n 
primordial de patrullar y mantener el arden publico. Sus miembros son llamados 
Militares del Estado. En este sentido, algunas de las normativas que direccionan los 
servicios de Ia Policfa Militar son salvar vidas y hacer cumplir Ia ley. Asf, se observa 
que en el cotidiano del Policfa Militar el se enfrenta a varios tipos de eventos y las 
adversidades que se derivan de estos casas. El Policfa Militar en todo momenta se 
ve obligado a tamar decisiones basadas en su formaci6n formal y Ia educaci6n 
familiar, causando conflictos legales, morales y religiosos que pueden afectar a sus 
acciones en Ia atenci6n al publico . Estos problemas que afectan a las decisiones y Ia 
salud mental de los Policfas Militares son practicamente los mismas en todo el 
Parana, en Ia debida proporci6n. Par lo tanto, esta investigaci6n pretende aportar 
una contribuci6n a Ia soluci6n de este problema al proponer un camino a ser 
adoptado par el comandante inmediato o mando principal, para prevenir y evitar Ia 
aparici6n de estos conflictos militares y de los trastornos emocionales y de conducta 
en el ejercicio de sus funciones y, par lo tanto, directa o indirectamente se refleja en 
su vida cotidiana. 

Palabras clave: dilemas morales, los enfrentamientos armadas, Policfa Militar, 
Conflictos/trastornos. 



SUMARIO 

1 INTRODUCAO.. ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... . ... .. .... ... ... .... ... ...... ...... ..... ... ... .... . 16 
2 PROBLEMATIZACAO.................................................................................. 17 
2.1 A TOMADA DE DECISAO DO POLICIAL E SUA IMAGEM NA 
CORPORAc;Ao.... .... ... ......... ... ... ... ... ...... ........ ... .. ........ ...... ... ... ... ... .. ..... ....... .... . 18 
2.2 JUSTIF!CATIVA DO ESTUDO................................................................... 20 
2.3 PROBLEMA.............................................................................................. 21 
3 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . 22 
3.1 OBJETIVO GERAL ... ... ... ...... .... ...... .... ......... ... .... ... ... .... .. .. .. .... .. ... .. . .... .... . .. 22 
3.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS .. .......... .... .......... .................. ...... .................... 22 
4 REFERENCIAL TEORICO......... ....... ....... .... ... ... ............. ........ ........ ....... ... ... . 23 
4.1 POLICiA iviiLITAR....... ...... ......... ... .... ... . ... .... ..... . ... ... ... ... ...... ...... ............ ... .. 23 
4.2 0 RECEM-CRIADO 19Q BATALHAO DE P6LfCIA MILITAR..................... 29 
4.3 FAMiLIA, RELIGIAO E EDUCAc;Ao = TRAVAS/FREIOS MORAIS.......... 31 
5 METODOLOGIA ........................................................................................... 53 
5. i METODO ... . .... .. .. ... .... .. ... ................ ... .......... ..... ..... . ... ...... ........ .... .. .... .... ... 53 
5.2 TIPO DE PESQUIS.Lt................................................................................. 53 
5.3 PUBLICO AL VO ......... ......... ...... ... ... . ... .... .... .. .... ... ... ... ...... ....... .......... .... ... .. 53 
5.4 AMOSTRA . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. ... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .... .. . ... ... .. .. .... 53 
5.5 INSTRUMENTOS ...................................................................................... 53 
5.6 PROCEDiMENTOS PARA COLETAS DE DADOS ................................... 54 
6. ANALISE DOS RESULTADOS.................................................................... 55 
7 CONCLUSAO ............................................................................................... 68 
REFERENCIAS . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . .. . . . . . . ... . . . . . 72 
APENDICES................... ... .. .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. ... .. . .. . .. .. .. .. . . .. . ... . .. .. .. 77 
ANEXOS........................................................................................................... 78 



16 

1 INTRODU<;AO 

0 trabalho aqui apresentado constitui-se em uma tentativa de mostrar uma 

reaiidade escondida dentro dos homens e muiheres que compoem a Policia Militar, 

desta forma, e um esforgo para poder subsidiar comandantes nas suas decisoes 

quanta ao corretc encaminhamentc destas pessoas para ava!iagoes 

medico/psicol6gicas. 

0 policial-miiitar em seu cotidiano vivencia situagoes extremas, desde o 

atendimento simples de uma ocorrencia envolvendo o ate de prestar informat;:5es a 

uma pessoa perdida (assistencia social), como tambem pede no atendimento de 

uma determinada ocorrencia, simples ou nao, ver-se obrigado a fazer usc de forga 

letal, o que pede causar a morte de um outre ser humane ou ate mesmo correr o 

risco do sacriffcio extreme, em que tera que dar sua vida para que outra possa viver. 

0 foco desta pesquisa e verificar se o po!icial-militar desenvolve 

comportamentos atfpicos decorrentes destas travas marais no desempenho de suas 

fungoes, refletindo no convfvio familiar e no ambito profissional, bern como verificar 

se este procura ou e encaminhado a tratamento adequado, via comando da PMPR, 

sempre visandc a seu bem-estar. 
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2 PROBLEMATIZA<;AO 

A Policia Militar do Parana tem por fungao primordial o policiamento ostensive 

e a preservagao da ordem publica. Sendo constitucionalmente considerada Forga 

Auxiliar e Reserva do Exercito Brasileiro, integrando a Defesa do Estado e das 

!nstituigoes Publicas, fazendo parte do Sistema de Seguranga Publica do Brasil. Os 

seus integrantes sao denominados Militares Estaduais. Tudo conforme previsto nas 

Constituigoes Federal e Estadual. 

Assim, considera-se que a imagem de uma instituigao e o seu maior 

patrimonio, sendo que os homens e muiheres que a compoem sao os verdadeiros 

precursores para a manutengao deste patrimonio; dessa forma, a PMPR cresceu e 

evoluiu e esta atualmente voltada aos anseios da comunidade paranaense, 

garantindo a paz e a protegao da sociedade, estando presente em todos os 

municfpios do Parana. 

que: 

Neste sentido, Gronroos, na sua obra de marketing aplicado a servios, diz 

lmagem que e importante para a administragao. A imagem causa um impacto 
interno sobre funcionarios bem como um impacto externo sobre clientes. Ouanto 
menos clara e distinta for a imagem, mais isso pode afetar as atitudes dos 
funcionarios em relagao a organizagao como empregadora, o que por sua vez, 
pode ter uma influencia negativa sobre o desempenho do profissional e, assim, 
sobre os re!acionamentos com c!ientes e a qua!idade. Por outro !ado, uma lmagem 
positiva, digamos, de uma empresa cujo servigo e exceiente, comunica valores 
claros internamente e, desse modo, pode retorgar atitudes positivas em relagao a 
empresa entre seus funcionarios. Essa empresa tambem atrai tacilmente bons 
profissionais. (GRONROOS, 2003, p.364) 

Dessa forma, a imagem da Policia Militar, representada no extrema oeste 

paranaense pelo recem-criado i 9Q Batalhao de Policia Militar, nominado Capitao RR 

JOAO ALVES DA ROSA FILHO, em homenagem ao famoso historiador da PMPR 

"Capitao Rosinha". 0 199 BPM desenvolve e desempenha as fungoes constitucionais 

previstas para a PMPR nesta regiao do extrema oeste do Estado e e representada 

por esta parcela de milicianos que ali desenvolvem seus servigos diuturnamente nos 

municfpios que compoem sua circunscrigao. 

Esta imagem institucional repassada a comunidade local, pelos bons servigos 

prestados pelos seus componentes, torna-se forte e serve como protegao propria. 

Problemas ocasionais e de baixa repercussao sao toierados peia comunidade 

devido a este efeito de escudo protetor que e repassado pela imagem institucional, 
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desde que devidamente tratados e se possfvel solucionados a curto e medio prazos, 

evitando-se desgastes institucionais. 

ft .. lmagem da instituigao sempre e colocada em xeque quando surgem 

situagoes de maior complexidade, no caso aqui tratado nas situagoes de confronto 

armada, o funcionario militar estadual se ve diante de inumeras variaveis, que lhe 

obrigam a uma tomada de decisoes rapida e que podera influir na sua imagem e na 

lmagem da instituigao. 

As situagoes de confronto armada sempre sao questionadas seja pe!a 

sociedade ou pelos seus 6rgaos representatives desta, pois as agoes decorrentes 

das atitudes tomadas pelo policial-militar naquele momenta unico, em que vidas 

estao em jogo, faz com que ele merguihe num vertice de pensamentos e 

questionamentos fntimos, que se nao forem devidamente elaborados e tratados, 

poderao surgir problemas ffsicos ou mentais no profissional de seguranga publica, 

refletindo diretamente na imagem pessoal do operador de seguranga publica e na 

imagem institucional da PMPR. 

2.1 A TOMADA DE DECISAO DO POLICIAL E SUA IMAGEM NA CORPORA<;AO: 

Ap6s anos de governos militares e com a assungao de um governo 

democratico transit6rio, foi em 1988 promulgada uma nova Constituigao Federal no 

Brasil, chamada de Constituigao Cidada, a quai resgatou a participagao da 

sociedade no novo regime democratico. 

Embora ocorresse a transigao do citado regime ditatorial pro-regime 

democratico, infelizmente, a PMPR e outras polfcias militares do Brasil, trouxeram o 

estere6tlpo, ou melhor dlzendo, a imagem de que seus componentes eram vloientos 

e truculentos, tudo conseqOencia do seu emprego constante no controle de 

manifestagoes populares. 

Desta forma, a sociedade tinha a visao da Policia Militar como urn 6rgao 

estatal repressor, tendo pouca ou nenhuma visao de uma institui9ao voltada para a 

seguranga desta sociedade sedenta de anseios. 

Os jovens policiais-militares form ados, ate o infcio da decada de i 990, que 

adentravam as fileiras da corporagao eram advindos do proprio seio desta 



19 

sociedade, homens e mulheres de diversas origens e etnias, mas em sua grande 

maioria composta de pessoas de origem humilde, que buscavam na policia um ideal 

de carrelra e de vlda, multo alem de ser apenas uma forma de garantir um sustento 

para sua familia. 

Gradativamente com novos parametros de selegao, incluindo af 

reformulagoes no curricula de formagao, seja na Escola de Formagao de Oficiais, 

seja nas Escolas de Formac,;:ao de Pragas, o publico interne tornou-se mais seieto e 

instrufdo, tornando este profissional mais adequado aos modernos tempos de 

padrao humanitario. Propiciando uma elevagao na qualidade do atendimento 

prestado ao publico alvo que e a nossa populagao brasileira, inclusive aos turistas 

que visitam a regiao. 

Porem, os problemas que afetam as decisoes e a saude mental de nossos 

policiais-militares, em especial neste caso, os que servem na area do 199 Batalhao 

PM sediado em Toledo, PR, no extreme oeste paranaense. Tais problemas de 

saude mental, citando como exemplo o "estresse pas-trauma", sao os mesmos que 

afetavam os policiais de antigamente e continuam a afligir os atuals efetivos pollclais, 

sendo que podem surgir a qualquer memento no dia-a-dia do servigo 

operacional/administrativo, refletindo diretamente na prestagao de servigo a 
comunidade. 

Os policiais-militares, sejam eles Oficiais, com a habilidade que possuem de 

superar este momenta de crise, que e o enfrentamento com uso de forga letai, 

superando fmpetos pessoais, proprio e de seus homens, os conduzindo de forma 

exemplar neste memento crucial de suas vidas, pois o treinamento oferecido para 

ele e por ele a seus homens, faz com que a equipe se mantenha coesa e superem a 

dificuldade imposta, preservando vidas ao maximo permitido naquele memento 

crucial. 

Bem como a decisao tomada pelas Pragas, no memento de uma abordagem, 

infelizmente com desfecho fatal, tem que ser coerente e dentro dos princfpios eticos, 

marais, da razao e, principalmente, imbufdos da legalidade de seus atos. Eles foram 

orientados e instrufdos para que ao atenderem a uma ocorrencia fagam o melhor 

possfvel e o que esta ao alcance destes, preservando o ambiente, procurando as 

evidencias comprobat6rias relacionadas ao evento e mantendo a calma reinante, 

buscando cada um cumprir bem a missao que lhe foi atribufda. Principalmente, 

visando a bem estar e a integridade ffsica de todos os envolvidos em especial ados 
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seus opositores, sendo sempre bem orientados e conduzidos pelo policial mais 

antigo presente. 

A tomada de decis6es, num memento de confronto extrema, compete 

somente aqueles que estao ali, naquele momenta crftico, pais uma decisao mal 

tomada podera, com certeza, render em mais vftimas ou fata!idades, as quais estes 

homens procuraram evitar com suas decisoes. Neste caso em especffico, com 

ccmpressaa de tempo e sabre estresse e pressaa, que naquele momenta, canforme 

juramenta prestado na sua incorporagao as fi!eiras da polfcia: "MESMO QUE COM 0 

SACRIFfCIO DA PROPRIA VIDA", poderia lhes custar seu bem mais precioso, se for 

o caso, eles tem que tamar a melhor decisao possfvel, mesmo que implique em 

perder a propria vida em detrimento de outra. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Pelo exposto acima, analisando o hist6rico da imagem que a popuiagao tinha 

da Policia Militar e hoje pela atual formagao dada a estes homens e mulheres que 

compoem os efetivos da gloriosa PMPR, priviiegiando o respeito as normas iegais e 

aos direitos dos cidadaos. 

Com a reformulac;:ao dos currfculos escolares das escolas de formagao da 

polfcia, principalmente ap6s a implantac;:ao da Constituigao de 1988, surgiu uma 

nova visao humanitaria, que alem de observar o publico atendido pelos poiiciais, 

vislumbrou a necessidade de tambem olhar o publico interne, pais e sabido que 

este, estando bem atendido e com saude plena, com certeza, estas atitudes 

refletirao num melhor atendimento a populagao em geral. 

Embora, com todos os esforc;:os desprendidos pela corporac;:ao, nao raras as 

vezes, sao observadas crfticas na imprensa, crfticas sabre a atuagao e a efici€mcia 

da polfcia, entao, na busca de rebater tais situac;:oes e comentarios, a corporac;:ao 

procura demonstrar para a sociedade em geral a outra face dos fatos, combinado 

com ac;:oes que visam solucionar eventuals faihas existentes na instituic;ao. 

Assim, a corporac;:ao, de forma tfmida implantou um sistema de atendimento 

voltado a saude mental do policial, localizado na cidade de Curitiba, PR, porem e 
observada ai a dificuldade de deslocamento dos policiais do interior para a capital, 
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ficando Ionge de seus familiares, visto a nova doutrina de atendimento a saude 

mental, para que o atendido seja liberado para o convfvio famiiiar, de forma diferente 

de outrora, quando por multas vezes era lnternado a forga. 

Desta forma, a contribuigao deste trabalho e indicar o caminho a ser adotado 

pelos comandantes imediatos ou de grandes comandos para prevenir e evitar o 

surgimento nos policiais-militares destes conflitos/transtornos emocionais e de 

conduta no desempenho de suas fungoes e que, por consegulnte, refletem 

diretamente ou indiretamente no seu cotidiano. 

Este trabalho tem o objetivo de mostrar a necessidade de implantac;ao de 

centres de apoio especializados nas subunidades do interior paranaense, para 

atendimento s6cio-psicoi6gico preventive a poiiciais miiitares que sofrem danos 

psicol6gicos em decorrencia de confrontos armadas. 

2.3 PROBLEMA 

Diante do quadro exposto, este trabaiho questiona: 

Quais sao as travas marais do policial-militar em situagao de confronto 

armada? Este necessita de acompanhamento especializado na area de saude 

mental, p6s-confronto? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Pesquisar, junto aos policiais-militares, a existencia de travas morals no 

momenta do confronto armado, bem como a necessidade de descentralizagao de 

centres de apoio especializados para o atendimento a poiiciais-militares que sofrem 

danos psicol6gicos decorrentes de confrontos armadas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS: 

a) Avaliar o atual sistema de atendimento e apoio especializado ao policial

militar que apresentam problemas decorrentes de conflitos armadas. 

b) ldentificar o numero de policiais que entraram em confronto(s) armado(s) 

nos anos de 2007, 2008 e 2009 prestando servigo na area do 19Q BPM, Toledo. 

c) !dentificar o numero de policiais que ap6s confronto armada 

apresentaram conflitos/transtornos emocionais. 

d) Categorizar os tipos de problemas que afetam a saude mental dos 

policiais-militares paranaenses da regiao de Toledo. 

e) ldentificar o numero de policiais que foram encaminhados para 

tratamento especializado dentro da Corporagao decorrente de conflitos/transtornos 

emocionais dentro Corporagao. 

f) ldentificar o numero de policiais que ap6s confronto armado foram 

atendidos por servigo especializado oferecido na corporagao. 

g) Examlnar as travas morais existentes no ambito da conduta do policial-

miiitar. 

h) Examinar as excludentes de criminalidade na conduta do policial-militar. 

i) Recomendar melhorias no atual sistema de atendimento a poiiciais 

envolvidos em conflitos armadas. 
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4 REFERENCIAL TEORICO 

4."1 POLfCIA MILITAR 

Desde os prim6rdios da formagao da sociedade humana, os indivfduos 

sempre buscaram uma forma de organizagao que lhes assegurasse alimento e 

seguranga. Na pre-hist6ria, tal organizagao era basicamente sexual, ao homem 

cabia alimentar e proteger o grupo e as mulheres, manter a caga e cuidar da prole, 

alem de tambem assegurar a tranqOilidade destes durante os perfodos em que os 

machos buscavam alimento. 

Com a evolugao humana o homem passou de uma forma de organizagao 

primitiva comunal para um sistema de propriedade privada e de comercio de 

mercadorias, etc. Nesse novo contexte o grupo por si s6 nao mais consegue regular 

e canter os indivfduos em seus conflitos, paixoes e/ou ambigoes, ja que com a 

descoberta da individualidade cada ser humano responde de maneira diferente a 

cada situagao ou fato, conforme estfmulos internes e/ou externos recebidos. 

Dessa relativa impotencia do grupo surge uma nova forma de organizagao 

social, com um mecanisme denominado Estado, que e criado com o intuito de 

manter a harmonia entre os homens bem como assegurar-ihes seguranga e 

protegao coletiva e individual, vista que, por meio das normas reguladoras de 

convivencia existentes, basicamente tudo era resolvido por meio da forga, 

prevalecendo a lei do mais forte, a convivencia harmoniosa estava fugindo ao 

controle. 

0 Estado, por sua vez, evocou para si a autoridade de punir e tornou-se o 

principal responsave! pela seguranga social, ou seja, cabe a eie em seu papei de 

organizador da sociedade, alem da garantia das necessidades basi cas da populagao 

- Saude, Educagao, Trabaiho, etc.,- tambem garantir a sua seguranga. 

Sendo assim, sao criados organismos de protegao que aos poucos foram se 

adaptando e ajustando as necessidades, transformando-se entao nos 6rgaos de 

seguranga, esta. af o embriao dos 6rgaos de seguranga atuais. 

No Brasil as Polfcias Miliiares sao formadas em consonancia com a 

Constituigao de i 988 a qual diz que: 
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"Art. 144. A seguram;:a publica, dever do estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preserva<;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

§ 5g - as po/icias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservar;ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, a/em das atribuir;6es 
detinidas em lei, incumbem a execur;ao de atividades de detesa civil. " 

Partindo dessa premissa, as Policias Militares possuem como competencia 

Constitucional a policia ostensiva e a preservagao da ordem publica. Sendo assim, 

desde que a sociedade decidiu viver em grupos a atividade de policia tornou-se uma 

necessidade b3sica, natural, sendo uma ferramenta necessaria a aplicagao da lei e 

da justiga, cujo papel do 6rgao policial e imprescindfvel. 

Portanto a policia e para a sociedade, e a seus membros cabe zelar pe!o seu 

progresso, pelos bans costumes, bem-estar e tranqOilidade geral dos cidadaos, visto 

que toda e qualquer agao da instltuigao, e ou torna-se de conhecimento publico e, 

portanto, passa pelo crivo destes. 

A opiniao publica e nos dias de hoje uma das grandes forc.;:as da coletividade, 

faz e desfaz fdolos, desmistifica fatos, levanta e derruba governos, e tambem 

prestigia ou prejudica a imagem de lnstituigoes como a Pollcla Militar. 

Por isso, a divuigagao dos servigos prestados a comunidade deve estar 

voltada a aproximagao da lnstituigao com os diversos segmentos da sociedade, 

levando ao conhecimento do publico seus aspectos hist6ricos, ideol6gicos, culturais, 

conduta administrativa e operacionai, estrutura organizacional e formagao 

academica. E nesse contexte que a imprensa tem um papel fundamental, atuando 

como uma via de mao dupla, que, ao passo que leva a informagao para a 

comunidade, traz ao Estado e a lnstituigao os aspectos positives e negatives das 

suas agoes, bem como, os anseios da populac.;:ao em relagao aos servigos 

prestados. 

No cenario nacional este feed back entre Poiicia Mi!itar e sociedade fez com 

que as lnstituigoes assimilassem uma nova realidade em que a existencia destas e 
pasta em cheque, sendo questlonada sua funcionalidade em corresponder e atender 

as necessidades dos cidadaos, em uma tela em que o emprego dos recursos 

humanos e materials nas atividades executadas pela PM e insuficiente em 

detrimento a sensagao de seguranga que e precise ser causada na populagao. lsto 
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porque uma das principals caracterfsticas do convfvio em sociedade esta pautada na 

necessidade individual e coletiva de se ter os anseios atendidos de maneira 

satisfat6ria. 

Tendo por objetivo entao o atendimento a esses c!amores, a propria 

lnstituic;ao ve-se em face de muitos questionamentos, pergunta-se "se realmente 

esta cumprindo o papel que se propoe". 

De antemao pode-se dizer que nao, pois o aumento exacerbado da 

crimlnalidade, em suas mais diferentes modaiidades e graus de vlo!encia, traz a tona 

a realidade que a sensac;ao de falta de seguranc;a esta cada vez maior. 

E importante destacar aqui que o publico interne tambem sofre as 

conseqOencias dessas mudanc;as, hoje temos policiais com series problemas ffsicos, 

morais, psicol6gicos e iegais em face de enfrentamentos diretos com criminosos, 

que por inumeras vezes vidas sao ceifadas, ora de meliantes ou vftimas, ora de 

pr6prios mi!icianos. 

Retomando a ideia do surgimento e formac;ao dos organismos de defesa, na 

forma de subgrupos socials que tem por finaiidade garantir o bem-estar social, no 

ambito federal, a Policia Militar teve origem no seio da colonizac;ao portuguesa, pois 

Portugal transplantou para seus novas domfnios n8.o apenas costumes e crenc;as, 

mas tambem a suas formas de organizac;ao institucional. 

i\lo seculo XVI, nas Capitanias Hereditarias surgiram as primeiras forc;as 

pagas, com caracterfsticas de organizac;oes militares, as quais embora nao muito 

rfgidas, eram comandadas porum "mestre de campo" que tinha por missao manter a 

ordem e garantir a defesa das vilas e das comunidades, contra quaisquer ag6es 

internas ou externas. 

Posteriormente por Carta Regia, em 20 de janeiro de i 699, foram criados os 

Terc;os de Ordenanc;as para o interior do pafs, que tinham como missao auxiiiarem a 

Justic;a e a Fazenda Publica, alem das atribuic;6es normais das Forc;as Armadas. 

De certa forma, isso ja as caracterizava como 6rgaos poiiciais. 

Ap6s 1808, durante o Reina Unido, juntamente com a chegada da familia 

Real ao Brasil, veio tambem a necessidade da criac;ao de um organismo policial 

estruturado, que deveria principalmente ser encarregado do servic;o de policia na 

Capital, servigo este, defesa territorial e seguranga exercido cumulativamente ate 

entao pelas Forc;as Armadas. 
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Em I 0 de maio de I 809, foi criada a I ntendencia Geral de Policia da Corte, e, 

logo ap6s, em I 3 de maio, a Guard a Real de Policia, que originou a atual Policia 

rv1ilitar do Distrito Federal. 

Durante o perfodo e ap6s a Proclamagao da lndependencia, inumeros 

acontecimentos agitavam o cenario politico nacional, acontecimentos estes que 

culminaram em grande insatisfagao da nagao, o que exigia a implantagao de 

medidas imedlatas e eficazes. 

Como Pernambuco e Bahia eram as Provfncias mais agitadas, foram 

institufdos em I 825, os corpos de Policia Pernambucano e Baiano, porem nas 

demais provfncias a desordem a agitagao perdurava, o que exigia medidas similares. 

Devido a lsso, em 14 de ju!ho de 1831, o regente Diogo Antonio Feij6, por 

meio de decreta autorizou a criagao de Guardas Municipais Permanentes de 

Voluntarios nas demais provfncias, cabendo aos governos a responsabilidade por 

sua organizagao, pagamento e nomeagao de oficiais. 

Posteriormente, na medida em que os Estados se estruturavam, foram 

criando seus 6rgaos policiais, que ao Iongo dos tempos receberam diversas 

nomenc!aturas, como Guarda Municipal Permanente, Forga Publica Estadua!, Forga 

Policial, Brigada Militar e por fim Policia Militar. 

As Forgas Policiais passaram definltivamente a ser forga reserva do Exercito 

em 191 7 atraves da lei nQ 3.216, a Constituigao de 1934 referiu-se pel a primeira vez 

as Policias Militares, e seu texto dizia que: 

"Art.167- As Policias Militares sao consideradas reservas do Exercito e 
gozarao das mesmas vantagens a este atribufdas quando mobiiizadas ou a 
servi90 da uniao." 

Nas constituigoes seguintes, sempre seus legisladores dedicaram alguns 

capftulos as Policias Militares, objetivando o aprimoramento de suas definigoes no 

que tange sua competencia e tinalidade dentro do contexte soda! e politico da 

nagao. Aos Estados competia por meio de leis pr6prias, complementar e adaptar a 

lnstituigao as singularidade de cada urn. 

A Constituigao Federal de 05 de outubro de I 988, no Art. i 44, § 6Q, enuncia: 

"Art. 144, § 6Q - As Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
tor9as auxiliares e reservas do Exercito, subordinam-se, juntamente com as 
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Policias Civis aos Governadores dos estados, do distrito Federal e dos 
Territ6rios." 

Pode-se ver com isso que a Uniao sempre tem denotado especial atengao as 

Policias Militares, inclusive sendo estas, objetos tratados na Carta Magna da nagao. 

A historia da Policia Militar do Parana se confunde com a historia do proprio 

Estado. Criada em 10 de Agosto de 1854, como Companhia da Forga Po!icial, pelo 

presidente da nova Provincia, Zacarias de Goes e Vasconcelos que nomeou o 

Capitao de 1 ;a Linha do Exercito Imperial, Joaquim Jose Moreira Mendonga, para 

organizar a Corporagao, que seria composta por 67 homens. 

A recem-criada forga teve entao uma honrosa particlpagao em episodios que 

marcaram o cenario nacional, combatendo na Guerra do Paraguai em i 865, 

Revoiugao Federaiista em 1893 e na Guerra do Con testa do em 191 3, entre outras. 

Em i 8 de julho de i 962, foi criada a AssistE'mcia Social da PMPR, na cidade 

de Curitiba, PR, no Comando do Cel. Orlando Xavier Pombo, recebendo o nome de 

Cruzada Social Cosme e Damiao, inicialmente formada por esposas de oficiais que 

objetivavam ajudar os militares carentes. 

Com a publicagao da Portaria nQ. 6i 0, de i 4 de junho de i 983, o Servigo 

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

e a origem do Servigo Social, que advem da Cruzada Social Cosme e Damiao que, 

de forma paralela, funcionava e auxiliava-o na eiaboragao de seus objetivos para 

bem assistir os policiais militares e bombeiros militares, bem como seus familiares. 

0 Servigo Social possui um estatuto com atribuigoes e finalidades de orientar, 

estimular, promover, e executar atividades que venham a oferecer o bem-estar 

social aos pollciais-miiitares da ativa e da reserva, independente de graduagao, bem 

como, de seus dependentes. 

Estas atribuigoes visam a integragao nas reiagoes sociais e tem como objetivo 

maior produzir mudangas de qualidade de vida nos policiais e familiares, procurando 

dentro de seus !lmites e possibilidades a compreensao e melhor solugao para o 

problema. lntervem segundo as diretrizes da lnstituigao, buscando alternativas que 

se adeqOem aos regulamentos e ao policia!. 

A atual posigao do Servigo Social foi conquistada aos poucos, por meio da 

adogao de fungoes diversas e cada vez mais reiacionadas a profissao, apesar de 

ainda enfrentar problemas de carater estrutural, que interferem e dificultam a agao 

verdadeiramente proflssiona!. 
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0 Servic;:o Social esta sendo reestruturado para poder atender as 

necessidades, cada vez maiores dos integrantes da Policia Militar. Dentro desta 

reestruturac;:ao esta prevista a criagao de um Centro de Atenc;:ao Psico-sociai, 

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

abandonados e Nucleo de Apoio para hospedar temporariamente os integrantes da 

Polfcia Militar, da ativa ou da reserva e seus dependentes que vindos do interior do 

Estado dirigem-se a Capital para tratamento de saude ou que recem-safdos do 

Hospital nao tem condic;:oes de retornarem aos seus locais de origem. 

A Polfcia Militar do Parana cresceu junto com o Parana, adaptou-se aos 

nossos dias, evoluindo com a sociedade. Hoje, esta voltada aos anseios da 

comunidade, integrando-se a ela por meio do Poiiciamento Comunltario, garantindo 

a paz e a protegao de vidas e bens a toda comunidade paranaense, sempre 

presente nos 399 municfpios do nosso Estado, atuando ostensiva e 

preventivamente, em todo o territ6rio paranaense. 

0 Programa de Avaliac;ao e Acompanhamento de Policiais Miiltares 

Envolvidos em Ocorrencias de Alto Risco, Projeto PROAAR, tem por objetivo 

principal realizar a prevenc;:ao do estresse p6s-traumatico. 0 movimento em reiac;ao 

ao cuidado desses policiais iniciou com a 3Q Sgt Sandra Mara Reimer, psic61oga, e 

com a 3Q Sgt Lina Mara Piginiski, assistente social, no ano de 1996, no SAS/DP. 

lnicialmente foi copiado de um programa realizado na Polfcia Militar de Sao Paulo, 

do qual inclusive herdou o mesmo nome, porem foram levadas em conta as 

peculiaridades da cultura policial-militar do Parana. 

Num primeiro momenta, o atendimento era experimental, alguns 

comandantes sabiam da existencia dos trabalhos e encaminhavam seus policiais. 

Em i 998, a poiicial-ml!itar, hoje 1 Q Ten. QEOPM Jussemara F. Ocheliski, psic6ioga, 

passou a fazer parte da equipe, sendo que em 27 de novembro de 2003 foi 

conciufda a Nota de lnstrugao nQ 002/003 que normatizava o atendimento dos 

policiais envolvidos em ocorrencia de alto risco. 

Os objetivos do PROAAR sao: Atender mi!itares envolvidos em ocorrencia de 

alto risco, ou seja, ocorrencias que resultem em mortes de policiais ou civis, lesoes 

corporais graves ou situag6es de alta tensao como seqOestro, assalto com refens e 

outras desta natureza, oferecendo atendimento psicossocial, ffsica e espiritual, 

buscando seu equilfbrio emocional e reabilitagao ao servic;o, ap6s uma experiencia 

traumatica. 
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As atividades desenvolvidas pelo programa sao: Efetuar uma avaliagao 

previa, possibilitando o apoio psicossocial ao policial militar envo!vido em 

ocorrencias de alto risco; Buscar o afastamento do militar da respectiva unidade para 

melhor aproveitamento terapeutico; Encaminhar o militar ao HPM para um "check

up" de saude; Encaminhar o militar para o CEFID/PMPR(Centro de Educagao Ffsica 

e Desportos) para engajamento em atividades ffsicas; Avaliagao final da situagao do 

miiitar, se apto ou nao, para retorno as atividades profissionais. 

No anode 2008 o CeTePM- Centro Terapeutico da Policia Militar do Parana 

em especffico no PROAAR efetuou 732 atendimentos, proporcionando a esses 

pacientes uma melhor qualidade de vida ap6s envolvimento em ocorrencias de alto 

risco. 

Alem deste, varies outros programas sao ofertados aos policiais e bombeiros 

militares e seus familiares, que par acaso necessitem ou venham buscar deste 

atendimento especial. Como exemplo e ofertado semanalmente ambulat6rio de 

psiquiatria e psicologia. 

4.2 0 RECEM-CRIADO 199 BATALHAO DE POLIC!A MILITAR 

A entao sede da Terceira Companhia do 69 Batalhao de Polfcia Milltar, com 

sede em Cascavel, foi transferida de Marechal Candido Rondon, para a cidade de 

TOLEDO-PR no dia 20 de Dezembro de 1977, sendo inaugurada sua nova sede no 

dia i 4 de Julho de 1989. 

Devido a necessidade estrutural e pela importancia da regiao, e atendendo 

uma antiga reivindicagao da populagao de Toledo, o Governador Roberto Requiao 

decidiu criar o ! 99 Batalhao de Poifcia Mi!itar, por meio do Decreta nQ 2834, de 22 de 

abril de 2004, publicado no Diario Oficial n9 6713, de 22 de abril de 2004, sendo 

denominado Batalhao CAP PM Joao Aives da Rosa Filho, em homenagem a este 

valoroso Oficial, que se destacou como principal historiador e grande pesquisador e 

autor de diversas obras literarias e atuando como membra do Museu Hlst6rico da 

Polfcia Militar e autor de diversas obras literarias. Faleceu em i 0 de setembro de 

2004, aos 71 anos de idade, deixando seus frutos, em forma de acervo de seus 

trabalhos e de quatro filhos que hoje sao tres Oficiais Superiores (Coronel, Tenente 
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Coronel e Major) e um Praga na graduagao de Cabo e todos ocupam cargos de 

destaque ajudando no crescimento da Polfcia Militar do Parana, sendo que um 

deles, na epoca da criagao do Batalh8.o, o entao Cap QOPtv1, hoje Maj QOPrv1 

Wellington 1 Alves da Rosa, comandava a 2£1 Cia PM em Marechal Candido Rondon. 

0 i 9Q BPM foi oficialmente instalado no dia 31 de agosto de 2005, tendo 

uma area total de abrangencia de 11.664.63 Km2 , e uma populagao aproximada de 

400.000 (quatrocentos mil) habitantes, compreendendo 2i municfplos, alguns de!es 

fazendo fronteira com o vizinho pafs Paraguai, como e o caso dos municfpios de 

Guafra, Mercedes, Pato Bragado, Santa Helena e Marechal Candido Rondon. 

A Unidade possui tres Companhias. A primeira tem sua sede em Toledo, 

e abrange tres municfpios; A segunda Cia tem sede em Mai. Candido Rondon, e 

abrange 9 municfpios; A terceira Cia, com sede em Assis Chateaubriand, tambem 

com 9 municfpios. 

0 19Q Batalhao de Policial Militar, juntamente com a 20£1 Subdivisao 

P~l:ci~! r'~7 '--to -J~ ;r.g A.,..,~ 1A' "C>!:l i tt:>nr a·~ dt:> c:; lr P{hPr!:!\ llllt:> \. ' VII .a., a~ Pctln .. ua .;,:; AI:::St"' \ ~~~ .nw,.a a ~ '-'egu.anga' U~.lv~, 'i~~ VISa a 

integragao do sistema de seguranga publica. 

Na atualidade, tem-se empregado uma nova fiiosofia de poiiciamento, 

denominada de Policiamento Comunitario, que visa a integragao da sociedade com 

a Polfcia Milltar e vice-versa, estreitando os lagos de confianga, conhecendo as 

dificuldades do dia-a-dia e procurando solug6es para os problemas dos bairros e da 

cidade. 

0 1 9Q BPM apesar da jovialidade ja e motivo de orgulho para o povo 

toledano e desta regiao do Oeste do Estado por seu papel e re!evancia e certamente 

ainda vai crescer multo e ajudar a edificar de forma mais segura e pacffica a 

sociedade desta regiao, motivo pelo qual foi escolhido para ser apreciado neste 

estudo. 

1 0 Maj QOPM Wellington Alves da Rosa, comandava a 2" Cia PM em Marechal Candido Rondon, na 
6poca da criagao do 19QBPrV1 1 vindo a desempenhar posteriormente a fungao de Oiicial de 
Planejamento, Operag6es e lnstrugao do mesmo, sendo convidado a assumir o Comando da 33 

Companhia de Policia Rodoviaria com sede em Cascavel, PR, ainda como Capitao e ao ser 
promovido ao posto de Major assumiu e desempenha atualmente o cargo de Subcomandante do 6Q 
BPM de Cascavel, PR, Batalhao este que juntamente com o 14Q BPM de Foz do lguagu, PR, deram 
origem ao 19Q BPM. 
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4.3 FAMILIA, RELIGIAO E EDUCAQAO = TRAVAS/FREIOS MORAIS 

Conforme o Moderno Dicionario Enciclopedico Brasileiro. 0 conceito das 

paiavras Trava, Travar, Freio e Moral, sao: 

• Trava: Ac;ao ou efeito de travar; 

• Travar: fazer parar com trava ou travao; frear. 2. Tolher os movimentos; 

• Freio: 2. Dispositive de vefcuios e maquinas para faze-los parar; 

breque; 4. (fig.) Sujeic;ao; repressao; e 

o Moral: i. Relativo aos princfpios do bem e do mal. 2. Bom; virtuoso. 3. 

Etico. 6. Conjunto das faculdades morais. 

Assim, conclui-se que Trava/Freio Moral e o conjunto de 

conhecimentos/faculdades marais que impedem a ac;:ao ou omissao de teor negative 

do ser humano. 

Alguns dos pressupostos que norteiam os servic;os da Policia Mliltar sao 

salvar vidas e cumprir a lei. Dessa forma, observa-se que nos servic;os diaries o 

policial-miiitar se ve frente a diversos tipos de ocorrencias e adversidades 

decorrentes destes casos. 0 Policial Militar a todo o momenta se ve obrigado a fazer 

escolhas baseadas na sua capacitac;ao formal e na educac;ao familiar, em que 

surgem conflitos de ordem legal, moral e religiosa que podem afetar a ac;ao do 

atendimento a populagao. 

A Educac;:ao Familiar, inicialmente, contribui na formac;ao da pessoa humana 

em desenvoivimento no nucieo familiar. 

Na Educac;ao Informal o sujeito e deparado com situac;oes do dia-a-dia na 

convivencia em grupo, seja de amigos, colegas e desconhecldos. 

Para entendermos melhor o contexte da situac;ao problema, temos que ter 

claros alguns conceitos basicos, relatives a: Famf!ia, Reiigiao, Educagao. 

Quando falamos em Familia, o que nos vem a mente e aquela estrutura 

familiar (monogamica) que conhecemos desde a nossa primeira infancia, definigoes 

que nossos genitores nos repassaram. 

iv1as temos verlficado que esta estrutura basica sofreu algumas a!teragoes 

decorrentes do momenta hist6rico em que estamos vivendo. 
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Para Jacques Lacan, citado por Bock, "... a familia desempenha papel 

primordial na transmissao de cultura, onde as tradi<;6es espirituais, a manuten<;ao 

dos ritos e dos costumes e repassada aos indlvfduos que fazem parte da famflia ... ". 

Ouanto ao aspecto religiose, como afirmou Lacan, a instituigao familiar nos 

repassa por meio do processo educative (informal) as crengas na qual a familia 

acredita. 

Com base neste pressuposto podemos dizer que a re!igiao ou reiigiosidade, 

esta diretamente re!acionada ao crescimento do "HOMEM" enquanto indivfduo 

inserido em uma sociedade. 

A Educagao, seja ela informal ou formal, faz com que o indivfduo, "cresga" 

pautado nas etapas do desenvolvimento, sejam eles, aspectos emocionais, 

cognitivos e ffsicos (ou seja, Psicol6gicos, Aprendizagem e Caracteres Ffsicos, 

respectivamente). Ao nascermos, o ambiente em que convivemos e caracterizado 

como o primeiro meio social, sendo o segundo meio social a escola. 

Entao, sendo a escola responsavel pela educagao formal; devendo ensinar e 

estimular o aluno nao somente a perguntar, mas tambem a valorizar as respostas, 

tambem devemos ter em mente que a vida escolar deve estar articulada com a vida 

social, pois o processo de alfabetizagao capacita o indivfduo a interagir no mundo 

social. 

lnicialmente nas bases familiares ja se aplica a educagao religiosa 

processada no nucleo desta, all num ensinamento simples sao encontrados alguns 

freios/travas religiosos que sao combinadas com os princfpios de freios/travas 

legalistas, como exempio a questao que envolve o ato de homicfdio. 

A Bfblia ensina: (Exodo 20, p. 39) 

1 Entao falou Deus todas estas palavras, dizendo: 
2 Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da cas ada servidao. 
3 Nao teras outros deuses diante de mim. 
4 Nao faras para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que ha em cima no 
ceu, nem em baixo na terra, nem nas aguas debaixo da terra. 
5 Nao te encurvaras diante delas, nem as serviras; porque eu, o Senhor teu Deus, 
sou Deus zeloso, que visito a iniqOidade dos pais nos !ilhos ate a terceira e quarta 
gera9ao daqueles que me odeiam. 
6 e uso de misericordia com milhares dos que me amam e guardam os meus 
mandamentos. 
7 Nao tomaras o nome do Senhor teu Deus em vao; porque o Senhor nao tera por 
inocente aquele que tomar o seu nome em vao. 
8 Lembra-te do dia do sabado, para o santificar. 
9 Seis dias trabalharas, e faras todo o teu trabalho; 
1 0 mas o setimo dia e o saba do do Senhor teu Deus. Nesse dia nao faras trabalho 
algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem 
o teu animal, nem o estrangeiro que esta dentro das tuas portas. 
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11 Porque em seis dias fez o Senhor o ceu e a terra, o mar e tudo o que neles ha, e 
ao setimo dia descansou; por isso o Senhor aben<;:oou o dia do sabado, e o 
santificou. 
12 Honra a teu pai e a tua mae, para que se prolonguem os teus dias na terra que o 
Senhor leu Deus te da. 
13 Nao mataras. 
14 Nao adulteraras. 
15 Nao furtaras. 
16 Nao diras !also teslemunho contra o leu proximo. 
17 Nao cobi<;:aras a casa do teu proximo, nao cobigaras a mulher do teu proximo, 
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumenio, nem coisa 
alguma do teu proximo. 

Assim como a Bfblia ensina em um dos seus dez mandamentos seculares, o 

"Nao Mataras", o C6digo Penal Militar, que e o Decreta-lei 1.001, de 21 de outubro 

de 1969, em seu Art. 205 diz: Matar alguem. Pena- Reclusao de seis a vinte anos. 

Aqui encontra-se uma referencla da !egislagao Federai a que o f\lii!itar Estadual esta 

submetida, sendo ela, inicialmente, uma trava ou freio moral a que o policial-militar 

se submete. 

A Educagao Formal que prepara nos bancos escolares o cidadao para as 

convenc;oes e formalidades sociais, e al€m1 destas sao reforgados tarnbern nos 

bancos escolares tais ensinamentos formals no tocante a situagao de confronto 

armada, seus protocolos e as leis que regem as excludentes de criminalidade; 

E nos bancos escolares de formagao ou do policial-militar, seja na Academia 

Policial Ml!itar do Guatupe ou nos Nucleos de Ensino dlstribufdos nos quarteis da 

Corporagao que o Decreta-lei 1.001 e estudado pelos policiais, o que contribui em 

conjunto com as demais materias te6ricas e praticas na formagao e preparagao 

deste para o atendimento ao publico. 

Nesse sentido, ensina o Decreto-Lei 2.848 (1940, p. 25) 

Exclusao de criminalidade 
Art. 19. Nao ha crime quando o agenie praiica o !aio: 
l - em caso de necessidade; 
I!- em leqftima defesa; 
!II- em extrito cumprimento de dever legal ou no exercfcio regular de direito. 
Em estado de necessidade. 

No caso de uso da arma de fogo em confronto armada, a ac;ao do Poiicial 

Militar deve estar em conformidade com os princfpios da legalidade, necessidade e 

proporclonalldade. Qualquer pratica da ap!icac;ao da lei deve estar fundamentada 

nela. 0 seu emprego pode ser inevitavei dadas as circunstancias de um 

determinado caso em questao e o seu impacto deve estar de acordo com a 
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gravidade do delito e o objetivo legftimo a ser alcangado, para isso o PM tera que 

estar preparado para as situag6es adversas que podera encontrar no dia-a-dia. 

Sabemos que numa situagao de confronto armado, principalmente em 

ambiente urbana e ainda nas condig6es de patrulhamento de alto risco, a frente de 

tiro e de 360Q, por isso o Operador devera estar bem preparado para enfrentar esta 

situagao de combate, lembrando ainda que os campos de tiro sao restritos, 

principalrnente nas areas densamente urbanizadas. 

Para o uso de arma de fogo em confrontos armadas com o intuito de atingir 

objetivos que estao oferecendo risco iminente a vida, perpetrando crimes graves, 

contra terceiros ou o Operador, ou nos demais casas previstos no ordenamento 

jurfdico nacional, devemos reiembrar e observar as fases do confronto armado e 

seus protocolos, para entao langarmos mao da tecnica de tiro em movimento. 

No ano de 2003, no Primeiro Curso de lnstrutores de Armas de Fogo, na 

Academia Policial Militar do Guatupe, onde o autor deste trabalho foi aluno, foram 

coletadas preciosas informagoes repassadas pelo entao Capitao QOPM Pericles de 

Matos, hoje Tenente-Coronel e atual Comandante do 19Q BPM. Na sua instrugao de 

Tecnicas e Taticas para Confrontos Armadas, o Capitao Pericles2 (2003) comentou 

aos Oficiais Alunos que esta instruc;;:ao fora preparada para desenvolver no policial-

militar habilidades especfflcas (taticas e tecnlcas), voitadas a sua sobrevivencla em 

um ambiente urbana hostil. Ainda que ninguem espere ter que usar uma arma de 

fogo contra outro ser humano, a preparagao e vital quando a sua vida esta em 

perigo iminente de morte ou de ser gravemente ferido. 0 prop6sito da instruc;;:ao, 

Tecnicas de Combate com Armas de Fogo, e fornecer para os poiiciais-ml!itares um 

entendimento basico do que esperar antes, durante e depois de um combate urbana 

com arma de fogo. 

A Formalidade do ensino militar forja o Militar Estadual a se adequar as 

normas e conveng5es socials que devem ser respeitadas por este, delimitando sua 

agao e contribuindo assim para a preparagao do policial-militar na sua atuagao de 

campo, que fatalmente este se envolvera, em um momenta ou outro de sua carreira, 

em ac;;:oes e interveng6es que tera que fazer uso de forga leta!, porem pouco se fala 

sob os efeitos psicol6gicos do Estress P6s Trauma. 

2 Tenente Coronel Pericles de Matos, atual Comandante do 19Q BPM. lnstrutor de Tecnicas e Taticas 
para Confrontos Armadas dos Oficiais Alunos do Curso de lnstrutores de Armas de Fogo, em 
Setembro de 2003. 
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Sobre esse assunto interessante que e o Estresse P6s-Trauma, o nosso 

Mestre em Procedimentos Administrativos e grande escritor da Policia Miiitar, o 

Capitao QOPrv1 Elio de Oliveira Manoel, em seu livro "POLICtA1itv1ENTO 

OSTENSIVO, com enfase no processo motorizado", publicado em 2004 pela AVM, 

Associagao da Vila Militar e Optagraf, a partir das fls. 277, no Suplemento Especial 

nQ. 02- TRAUMA POS-TIROTEIO, numa tradugao do Policial Roger M. Solomom da 

WSP, felta pelo Clube dos Oflciais da PM e CBM do Rio De Janeiro. Tras-nos uma 

amostra do que e essa experiencia traumatica, pois sabemos que todo confronto 

armada e horrfvel para ambos os !ados, seja ele para o policial, seja ele para o 

opositor das normas legais ou seja ele para as vftimas aterrorizadas com a agao 

marginal e a resposta iegai da polfcia. Sr. Roger M. Soiomom, Ph.D. - da 

Washington State Patrol (Patrulheiro de Policia do Estado de Washington - EUA), diz 

em seu texto: 

A experiencia traumatica comec;;a quando uma situac;;oes poe em perigo a vida de 
um policial ou de uma pessoa, e ele toma a declsao de usar a fon;a mortffera. 
Muitos fenomenos ffsicos, psicol6gicos e emocionais ocorrem durante breves 
momentos de apice de estresse, muitos dos quais confundem o policial. Por 
exemplo, e bastante comum experimentar distorc;;6es de percepc;;ao. Cerca de 4 em 
cada 5 policiais envolvidos em tiroteios experimentam distorc;;6es de tempo. 
Distorc;;oes auditivas sao experimentadas aproximadamente par dois em cada tres 
policiais envolvidos em tiroteios. Para a maioria o som diminui. Um policial pode 
nao ouvir todos os disparos feitos ou pode nao perceber quantos disparos foram 
feitos. Distorc6es visuais ocorrem cerca de metade das vezes. Os policials podem 
experimentar> visao de tune! e uma sensac;;ao ampliada de detalhe. E importante que 
os pesquisadores saibam o quanto sao comuns e normais essas distorc;;6es de 
percepc;;ao. Se o relato de um policial a respeito do numero de disparos e inexato, 
porque ele nao pode ouvir todos os disparos, ou se ele nao pode dar uma boa 
descric;;ao da roupa do suspeito, devido a sua visao de !Unel, ou ele diz que o 
tiroteio durou 5 minutos, quando outros indfcios sugerem que durou cerca de 45 
segundos, isto nao significa necessariamente que o policial esteja mentindo ou 
tentando encobrir alguma coisa. A iase de erupc;;ao do choque comec;;a quando 
acaba o tiroteio. Um policial pode experimentar alguns sintomas de choque, tais 
como: tremores, choro, nauseas, hiper~ventilac;;ao, e assim por diante. Essas sao 
reac6es de estresse que ocorrem algumas vezes quando se passa por uma 
situ~c;;ao de alto impacto, e nao sao sinais de fraqueza. (I~LIO, 2004 p.277) 

Outra opiniao sobre o assunto e obtida no livro Estresse Policial, do Mestre e 

Capitao OOPM joao Cavaiim de Lima, publicado ern 2002, tambem peia AVfv1, 

observamos nas fls. 33 e adiante do livro, no t6pico 3.4 e seguintes, que fala sobre 

os efeitos da tensao no policial: 

Quando um cidadao faz sua opc;;ao de vida e ingressa em uma corporagao policial, 
quando recebe seu distintivo, sua carteira de identifica<;8.o ou e fixado um distintivo 
em seu unilorrne, pouco percebern inicialmente o peso do mesmo na sua vida, as 
mudanc;;as que ela vai propiciar. 0 verdadeiro peso do distintivo nao e superado 
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pela for<;:a fisica, nao e encontrado em escolas e nem medido em uma balanc;:a e, 
esse peso requer um treinamento e um condicionamento que as academias e 
escolas de polfcia nao conseguem nao transmitir a todos os policiais, pois o 
distintivo, sfmbolo da instituic;:ao, nao e apenas para ser afixado no peito e sim um 
estilo de vida e seu peso faz o representante da lei diferente de outros profissionais. 
(CAVALJM, 2002 p.33) 

0 Capitao Cavalim, revela ainda em seu livro, num momenta em que relata 

como um dos piores efeitos da tensao no policial e, obviamente, o suicfdio; ele, em 

um dos nove t6picos pesquisados na literatura internacional, nos reveia. 

A camaradagem necessaria entre policiais pode ser considerada tambem seu ponto 
mais !ragil, pais, o trabalho de manutenc;:ao da ordem exige e cria um senso de 
trabalho de equipe e uma unidade de coesao com os colegas de trabalho, criando 
assim um espfrito de corpo. Esse espfrito de corpo e de !raternidade ajuda o policial 
a ier uma sensac;:ao de seguranc;:a e apoio necessaria em siiuac;:6es de risco e 
perigosas. Tambem estimula o senso de pertencer a um grupo, um grupo exclusive 
e especial." (CAVALIM, 2002 p.35) 

Desta forma, e possfvel dizer que respeitando todos os conceitos de estresse 

e considerando que seus efeitos sao aplicaveis a todos indistintamente, o trabalho 

do policial militar esta no topo das profissoes ditas mais estressantes, lado a lado 

com mineiros, medicos e controladores de voos, considerando que esta profissao, a 

de policial, tem um alto risco para a vida destes profissionais, na sua labuta diaria. 

0 castigante trabalho de manutengao da ordem pUblica e conseqOentemente 

a execugao das leis e puro estresse, apesar de conviverem com a sociedade, tratam 

no dia a dia com os desajustes dos segmentos sociais. Estes profissionais de 

seguranga publica convivem com os desequilfbrios socials, das pessoas que a 

compoem, da desordem, suas reiagoes famiiiares em falencia, criangas maitratadas, 

exploradas e abandonadas, vidas destrufdas das diversas formas e maneiras, vidas 

e carreiras em rufnas. Tudo isto cercado pela ganancia, 6dio, apatia e extrema 

corrupgao de valores marais e financeiros. 

Assim, nos bancos escolares da instituigao, nos dias de hoje, os policiais 

miiitares sao treinados e educados na sua formagao profissionai a teniarem resolver 

todos os problemas que vao enfrentar no dia-a-dia do seu trabalho, mas o trabalho 

destes policiais por natureza e cheio de restrigoes, falhas e decepgoes, que acabam, 

por conseguinte, aumentar a sua tensao emociona!. 

Cavalim, (2002 p.34), em uma rapida avaliagao, enumera os principals 

estressores poiiciais, que sao os seguintes: 
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• Matar durante ocorrencia; 

• Marte de policial em ocorrencia au em decorrencia do servic;o; 

• Falta de apoio institucional ou de seus chafes ou comandantes: 

" Corrupc;ao; 

• Rompimento dos lac;os e rituais familiares; 

• Relacionamento e aceitac;ao publica; 

Observando bem o trecho acima, sao listados os principais estressores pelo 

Capitao Cavalim, n6s vemos no topo da lista MATAR ou vera MORTE DE POLICIAL 

em servigo ou em decorrencia deste. 

0 lnquerito Policial Miiitar de Portaria de Delegaga.o de Poderes n9 . 02/2006, 

datada de 07 de fevereiro de 2006, onde este Oficial foi o Encarregado de conduzir 

os trabalhos do IPM que teve por finalidade apurar as circunstancias, 

responsabilidades e esclarecimentos quanta ao constante na Parte n9 . 004/2006 do 

Oficia! Comando ROT AM do 199 BPM, datada de 21 de janeiro de 2006, e demais 

documentos anexos, e relatado um confronto entre Policiais da ROTAM e 

integrantes de uma quadrilha de roubo a residencias, na cidade de Palotina, PR, em 

data de 20 de janeiro de 2006. 

E informado no IPM que o lfder do grupo saiu de um trauma p6s-confronto 

recentemente e que na opiniao do encarregado do procedimento administrative o 

Oficiai, um jovem Segundo Tenente, este ainda nao havla eiaborado o trauma pelo 

qual passara recentemente, pelo fato de ressentir ainda a morte do companheiro de 

farda, achando (se culpando) que se um Soldado sob seu comando tivesse 

esperado um pouco mais para se aproximar de seu algoz ou se ele tivesse treinado 

melhor seus homens, o soldado nao teria perdido a vida de uma forma tao estuplda. 

Mas, vale dizer aqui que o jovem tenente tem evolufdo em muito no tocante a este 

caso, sendo exemplo dlsso a sua atuagao neste caso apurado pelo presente !PM. 

Naquela situagao anterior, em que ocorreu a morte de um policial, o saudoso 

Soidado QPiv! 1-0 IRIO JOSE ROTOLLI, poiicial-militar que deu a vida em proi da 

sociedade paranaense e que foi homenageado como nome da Primeira Turma de 

Soldados formada no recem-criado i 99 BPM, onde morreu num confronto em uma 

circunstancia semelhante a que estava sendo apurado neste IPM, onde infelizmente, 

num ato de coragem o Sd ROTOLLI tentou rapidamente se aproximar e socorrer o 

marginal baleado por ele, quando estava tentando ergue-lo, foi atingido mortalmente, 

com um tiro que transfixou uma de suas pernas, atingindo um grande vasa 
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sangufneo, a arteria femoral, vindo o nobre policial falecer em decorrencia da 

hemorragia causada portal ferimento. 

rv1as o que leva um homem treinado a fazer tal ato? Pode-se obter a resposta 

nos ensinamentos dos bancos de forma<:;ao escolar policial-militar, cuja teoria prega 

a maxima que: "Devemos salvar vidas e Cumprir a Lei", alem e clara de que ao ver 

sua vida e a dos que o acompanhavam, estava em evidente risco de ser ceifada 

pelos disparos efetuados contra eles, este perigo real e imedlato que avangou sabre 

eles fez com que aplicassem tecnicas nao convencionais de combate armada. E 

ap6s ver seu opositor ser derrubado, tentou salvar-lhe a vida, porem o Sd ROTOLLI 

acabou alvejado e morto por quem ele procurava salvar. 

Os instrutores da PMPR treinam os policiais-militares a combaterem e 

sobreviverem em situa<:;oes pre-estabelecidas em estandes de Tiros, sempre 

preservando a vida e cumprindo rigorosamente a lei. Treinam os homens para 

usarem varias tecnicas, uma dessas tecnicas e chamada da V.I.D.A., ou seja, antes 

de efetuarem dlsparos a esmo, devem VERIFICAR, IDENTIFICAR, DECIDIR e 

AGIR, mesmo com compressao de tempo, espa<:;o, localidade e amea<:;as, multiplas 

ou nao. Aqui relembramos os ensinamentos do Capitao Pericles3
, no CIAF de 2003, 

que cita algumas tecnicas e taticas para confrontos armadas, dizendo aos Oficiais: 

que primeiro e precise ter um Condicionamento Mental (o Ptv1 tem que estar 

mentalmente preparado), pais sera afetado pela a<:;ao da adrenalina: fuga ou luta. 

Segundo, ter um processo decis6rio (elaborar um plano), em que tera que utilizar a 

Tecnica da I.D.A.: ldentificar, Decidir e Agir, tecnica esta que foi aperfeigoada para a 

denominac;ao de V.l.D.A., acima mencionada. Terceiro, possuir taticas especfficas 

(rea<:;ao a amea<:;a com surpresa, agressividade e velocidade). Quarto, ter 

habilidades pessoais (armas de fogo e taticas defensivas). Quinto, ser preparado 

fisicamente (Cardia- Vascular e For<:;a), para o que pode ocorrer e par sexto e ultimo 

a questao do equipamento (iv1anutenc;ao e Posse). 

Par mais que treinem em sala de aula ou em campo pratico nos estandes, 

cada ocorrencia e unica, nao existe formula magica, pais e sabido que a decisao e 
(mica e exclusiva de quem esta se deparando no evento crftico, pois somente ele 

3 Ten.-Cel. Pericles de Matos . Instrw,;ao de Tecnicas e Taticas para Confrontos Armadas aos Oficiais 
Alunos do CIAF, Set. 2003. 
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pode avaliar corretamente o que esta acontecendo e aplicar a tecnica mais 

adequada a situagao em que se defronta. 

Ressalta~se que a exclusao auditiva e visual e eminente nestes casas, e que 

alguns conseguem ter mais controle que outros, porem lhes sao repassadas 

tecnicas que possam compensar estas dificuldades que podem surgir num evento 

crftico como este, devendo se compensar a perda temporaria de certos sentidos, 

fazendo varreduras visuals em seu entorno, pais como ser predador que somas, 

tendo a visao focal na frente da cabega, a tendemcia fisio!6gica do homem e da visao 

focar um tunel em cima do que e perseguido por este. 

Aqui novamente lembra-se dos ensinamentos de Pericles4
, no tocante as 

Fases do Confronto Armada e Seus Protocoios, este citou aos Oficiais do CLA.F que 

existem tres fases e protocolos a serem seguidos pelos policiais-militares. 

Na prlmeira, a fase do Pre-Confronto Armado, ocorrem os seguintes aspectos: 

A escolha da arma e munic;;ao proporcional a missao; ter o treinamento peri6dico 

com tecnicas e taticas realfsticas; fazer o pedido de apolo; possuir uma atitude 

mental positiva; ter acessibilidade da arma; saber sacar corretamente e eficazmente 

a sua arma; possuir um planejamento mental previa; procurar abrigo imediato; ter 

uma reagao imediata e proporcional; e habilidade e comunicagao verbal. 

A segunda, e a fase propriamente dlta do Confronto Armada, nela ocorrem os 

seguintes aspectos: 0 policial-militar tem exclusao auditiva e visual; deve compensar 

varrendo visua!mente o local; deve atirar primeiro: iniciando no momenta que 

enquadrar a ameaga; deve apontar primeiro a massa de mira; visar o centro de 

massa do suspeito; empregar o "double tape", ou seja dois disparos rapldos; manter 

a ameaga sob visada mesmo depois dela tombar; contar seus disparos e trocar o 

carregador, mantendo-se assim sempre capacitado a responder novas ou multipias 

ameagas; atirar e mudar de posic;;ao; e se o policial foi ferido, nao significa que ira 

morrer. 

E finalmente na ultima fase que e a do P6s-confronto Armado, o policial 

devera: Permanecer alerta; manter-se barricado; manter a vigilancia sobre o 

suspeito tombado e o ambiente periferico; tentar localizar os cumplices; comunicar a 

COPOM sua iocaiizagao, sua vestimenta e seu estado ffsico; automedicar-

4 Matos, Peticles de. Instrw;:ao de Tecnicas e Taticas para Confrontos Armadas aos Oficiais Alunos do 
CIAF, Set 2003. 
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se/socorrer-se, se for o caso; proteger o local de crime; e orientar a chegada das 

Vale iembrar aqui que o confronto que tirou a vida do Sd ROTOLU aconteceu 

na mesma cidade, em horario parecido, que se iniciou com uma chamada rotineira, 

tal qual foi o caso em apura9ao no citado IPM, que a equipe de Radio-Patrulha 

atendeu o chamado e chamaram o unico apoio que tinham no momenta, o do seu 

Comandante, no caso o mesmo jovem 2° Tenente QOPM. 

0 trauma afetou nao s6 o 2° Tenente, que estava junto na hora do tiroteio 

fatal, que como todo born Oficial da Poiicia Militar se preocupa com a integridade 

ffsica e moral de seus homens e daqueias pessoas que ele e sua equipe atendem, 

assim, juntando com o trauma de voce poder ser marcado como "AQUELE QUE 

PERDEU UM HOMEM EM SERVI<;O", que causam danos diffceis de se elaborar e 

recuperar, ainda mais no mundo e na visao castrense. 

Segundo apurado no IPM. o Trauma afetou tambem os efetivos de soldados 

que estavam juntos naquele momenta fatal, bem como as discussoes dos 

cornpanheiros de farda que erai".-i amigos do falecido, que tambern Se ressentiram 

com uma perda absurda daquelas, afinal todos treinarn para evitar o pior, embora o 

juramenta de formatura do Poiiciai fvliiitar diga na sua parte finai "AT~ COM 0 

SACRIFfCIO DA PROPRIA VIDA", ninguem quer chegar ao sacriffcio extrema, 

quanta menos ter um companheiro de servigo perdido a propria vida ao tentar salvar 

a vida de uma pessoa, mesmo que esta seja a de um marginal. vftima ou nao do 

sistema atual em que vivemos. 

Cavalim explica bern esta colocac;ao ao expor o outre lado desta sensac;ao, 

ao expor o medo ou temor da morte, fazendo um feliz comentario sobre a cren<;a da 

imortaiidade, como foi o caso do Sd ROTOLLi. E sao estas algumas das principals 

caracterfsticas que diferenciam o policial do cidadao comum, pois quem em sa 

consciencia sairia todo dia vestido com um colete a prova de balas, correndo o risco 

de morrer a qualquer momento, apenas para permitir que outros possam viver, 

inclusive imolando-se em pro! destes seus irmaos concidadaos e seus algozes. 

Cavalim explicita, em seu livre, as principais raz6es porque os policiais necessitam 

de um instrumento psicol6gico para poder atuar em sua profissao: 

Assim, podemos entender um paradoxo: 0 onipresente medo da morte no 
funcionamento biol6gico normal de nosso instinto de auto consen1a9ao; assirn o 
temos em nossa vida consc!ente. Por isso, em tempos normais, agimos sem 
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acreditar em nossa propria morte, como se acreditassemos em nossa propna 
imortalidade. Tencionamos dominar a morte. Esse aparente dominio, esse 
desaparecimento passal essencialmente, pela repressao, que cuida do colapso do 
sfmbolo da morte para a maier parte das pessoas! porem o desaparecimentc nao 
significa que c medo nunca esteve presente. (C.~.v.~.Lifv1, 2002, p.33) 

Assim, concebe-se uma ideia do que se passou na cabec;a destes homens e 

o que ocorreu corn as equipes de servic;o em especial a equipe da Rondas Tatico 

M6vel, ROT AM, ao darern atendlrnento a esta nefasta ocorrencia vieram a topar corn 

o pior dos pesadelos de um policiai, a proximidade da morte propria e a daqueles 

que eles tem por obrigac;ao em preservar, abalando assim o seu psique no tocante 

ao conceito de imortalidade do policial. 

Para se entender o que se quer esclarecer, ao analisar os policiais que 

partlciparam da ocorrencia apurada no IPM citado, o relator do IPM cita neste 

pequeno trecho da traduc;ao da musica "Same Mistake" = Mesmo Erro, de Jarnes 

Blunt. 0 relator tenta mostrar o quanta os Oficiais, homens de Comando e da Nobre 

Arma de lnfantaria, sofrem e sao responsaveis peia boa conduc;ao da Poiicia Miiitar 

do Parana e dos seus honestos e honrados homens. Homens que lidam no dia-a-dia 

no campo angustiante do combate a crirninalidade brasileira, operando nas 

trincheiras da frente da seauranca oublica, bem como sao resoonsaveis oor corriaiL 
~- -;; ' . - ' . - . 

disciplinar e ate punir aqueles que passam para o outro !ado da lei: 

f.!1~nd so I sent some men to fight 
Ja mandei alguns homens para !utar 
And one ccnrH~ back at dead of night 
E um deles voltou na calada da noite 
Said: "Have you seen my enemy?" 
Disse: "Voce viu meu adversario?" 
Said: "He looked just like me 
"Disse: "Eie se parecia comigo" 
So i set out to cut myself 
Entao sigu tneu carninho rne torturando 
(BLUNT, 2007) 

0 texto acima mostrou o conflito moral que abala estes homens e mulheres 

na fungao de lideranga, alem disto, ensina o Sr. Cei. PM RR Valia, sobre os 

princfpios basilares do policiai-militar: 

a. HONR~11~ PESSOil~L: resume~se no sentimento de dignidade prOpria que leva o 
homem a merecer e manter a considerayao pUblica. A~ honra e, sobretudo, o estrato 
do carc3ter do hornern. Corno prernissa, a firrneza de carater e o pressuposto para a 
existencia da honra. Se a boa reputas;ao e necessaria ao homem comum, 
notadamente ao policial-miiitar, em razao da relevancia das funs;oes exercidas 
perante o publico, exige-se que a sua conduta seja pautada em elevadas 
qualidades humanas, principalmente, com honestidade, amor a verdade e respeito. 
infere-se, daf, que a honra pessoai deve ser inatacavei. A honra e, ceriarnente, o 



parametro basico para a avalia<;:ao da validade ou nao da vida de um homem. "Um 
miliciano sern honra e urn homem morto para a vida profissional". 
b. PUf\JDONOR ~/l!UTAR: esta intimamente !igado a honra pessoaL E 0 esfon;:o do 
homem para compatibilizar sua conduta como um profissiona! zeloso da propria 
reputa9ao. En1 senri90 ou fora dele, o policial militar deve manter elevado padrao de 
dec€mcia, porque o sucesso profissional pode ser decorrente do respeito que lhe e 
devido, bern corno a dignidade, o prestfgio e autoridade da notavei profissao; 
c. DECORO DA CLASSE: aqui se trata do "valor moral e social da Corporat;:ao". 
Esse valor nao e mais que uma repercussao do valor social dos indivfduos 
agrupados e nao subsistem sem este. ~11\ profissao po!lcial-militar e uma experiSncia 
humana e como tal situa-se no plano da etica e, consequentemente, da conduta 
rnorai e deve ajustar-se de conforrnidade corn o estilo e os objetivos da lnstituiyblo. 
(VALLA, 2000, p.33) 

No mesmo sentido vern os ensinamentos de Capez, que de maneira simplista 

traz os conceitos acerca do terna: 

a. Honra objetiva: diz respeito a opiniao de terceiros no tocante a atributos fisicos, 
intelectuais, morais de algw§m. Quando falamos que determinada pessoa tem boa 
ou ma reputa9ao no meio social, estamos no referindo a honra objetiva, que e 
aqueia que se refere a conceitua9ao do individuo perante a sociedade. E o respeito 
que o individuo goza no meio social. 
b. Honra subjetiva: refere-se a opini§o do sujeito a respeito de si rnesn1o~ ou sejal 
de seus atributos ffsicos, inte!ectuais, e morais, em suma, diz com seu amor 
proprio. Aqui nao importa a opiniao de terceiros. (CAPEZ, 2008, p.236) 

A opiniao do General de Brigada Henrique Besunsan5 Filho, Cmt da 153 

Brigada de lnfantaria Motorizada, que no mes de margo de 2008 realizou sua ultima 

visita de inspec;ao nas dependencias do 6° BPM, na cidade de Cascavel, PR, 

Batalhao vizinho ao 19° BPM, o General Besunsan disse: "Que visualizou o elevado 

grau de instrugao dos efetivos do 6° BPM, bem como da preocupagao do 

Comandante da OPM, Ten.-Cel. QOPM Ce!so Luiz Borges, em manter seus homens 

muito bem adestrados e treinados para as situag6es de ocorrencia policiais do dia a 

dia" SIC. 

Referindo-se aos Oficiais e Sargentos do Exercito e da Policia, o General 

Besunsan falou ainda em seu discurso: "que embora prop1ciemos o meihor 

treinamento para nossos homens, nada se compara a realidade e a pratica do dia-a-

dia.", fazendo aqui um comparative entre suas Forgas Militares na 15a Brigada de 

lnfantaria Motorizada e os homens da Policia Militar, em especffico aos do 6° BPM. 

Corrobora em muito com a declarac;ao do General Besunsan, quando 

cornparado ao que dizen1 dois dos n1aiores Generais de nossa Hist6ria 

contemporanea, no livro Soldados Cidadaos, de Stephen E. Ambrose, p. 1 01 , Cap. 

03 - Ruptura e Cerco, o primeiro General Dwight D. Eisenhower reveia o distinto 

5 BESUNSA~,J Filhol General de Brigada Henrique, Crnt da 15a Brigada de lnfantaria fviotorizada, EBl 
durante inspe9ao e visita tecnica ao 6° BPM, na cidade de Cascavel, PR, no mes de rnan;o de 2008. 
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autor AMBROSE "que Eisenhower costumava dizer que, na guerra, pianos sao tudo 

antes de ela comec;ar, mas, uma vez iniciado o tiroteio~ eles eram inUteis". 

No rnesrno livre, capftuio e pagina ha urn trscr1o de urna carta ascrita palo 

Glorioso General George S. Patton JR, no ano de 1926, ano que se formara como 

primeiro aluno da turma da Escola de Comando e Estado-Maior do Forte 

Leaven\tvorth, Patton escrevera para o General Eisenhovver, seu amigo pessoal, a 

fim de felicita-lo e aconselha-lo a par em pratica, dali em diante, todas as coisas que 

aprendera em Leavenworth: "A vit6ria na proxima guerra", escravera Patton, 

"dependera da PRATICA, nao do PLANEJAMENTO". 

Mencionando ainda o General de Brigada Henrique Bensusan6 Filho, no seu 

discurso aos Oficias do 6° BPM, ap6s elogiar o nfvel de instru9ao dos homens e da 

preocupac;ao do Ten.-Cel. QOPM Celso Luiz Borges, Comandante do 6° BPM desta 

honrada lnstituic;ao, que e a PMPR, aqui representada no oeste paranaense pelos 

6°, 14° e 19° BPM, respectivamente nas cidades de Cascave!, Foz do igua9u e 

Toledo, diz: "ANTES SERMOS UMA GOTA DE AGUA LfMPiDA, DO QUE SERMOS 

UM MAR DE LAMA", frase esta ao completar sua explanagao quando o nobre 

General faia das d!ficuidades que os homens enfrentam no dia-a-dia do servic;o 

operacionai, em que ao colocarem em pratica as instru9oes que lhes foram 

ministradas em sala de aula, deparam-se com propostas indecorosas. E que ainda 

segue os prindpios basilares expostos por Vaila, citados anteriormente. 

Comoletando o acima esclarecido e ja seguindo em direcao aos - -.:;,- . 

Ensinarnentos lnformais e voltado neste caso ao ensinamento religioso, e sabido 

que o Papa Bento XVI nomeou Dom Nlauro7 Aparecido dos Santos como novo 

Arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, no Parana, em outubro de 2007, cuja sede 

tem aproximadamente 290.000 habitantes. 

Antes de ser nomeado o novo Arcebispo de Cascavel, Dom Mauro atuou 

como bispo coadjutor de Campo Mourao nos anos de 98 e 99 passando a ser 

diocesano depois da morte de Dom Virgilio de Pauli, Primeiro Bispo da terra nata! do 

autor deste trabalho tecnico cientffico, que e Campo Mourao, PR. Dom Virgilio, 

6 BESUNSAN Fi!ho, General de Brigada Henrique, Gmt da 15a Brigada de infantaria Motorizada, EB, 
r~; ;..-~n+n inC""n~,..--.~"'""- ~ Hi~i+~ tbf""~;,,.....~ ~.--;. c:;:,_o DQ!\l! nr!. ~-··i.--!~r!c-. r!c-. r'--:1e>r-~ur-.! DD nr-. ~r-.?:- rL·::'i .--..--.,o::::;.r..-"A ~~ ;;nnQ 
UUI 0.1 ilO II J.;;)j'J'CiyctV V V iVi LCA. lVVI IIVO: O.V V Ul lVI! I 10 ViUO:U'Ci UO VO..;:]VO: V C:I'J, I I'-, I IV I I IV..:,. U'Ci II ICII yv UV "'-V\,.>'U. 

7 DOM MAURO Aparecido dos Santos, Arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, Parana, ce!ebrou a 
Missa da Pascoa dos Militares na Catedral de Cascavel, no dia 25 de Abril de 2008, onde revelou aos 
militares presentes que tambem fora militar antes de se tornar Padre. 
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Homem digno que era conhecido do autor deste TCC e que a epoca como Bispo 

presenciou seu Batismo Cristae. 

Dorn Mauro nos anos de sua atuagao na Diocese Campo Mourao sernpre foi 

pessoa motivada peia vocagao reiigiosa e peia evangeiizagao. 

Quando no dia 25 de Abril de 2008, celebrou a Missa da Pascoa dos 1\!lilitares 

na Catedral de Cascavel, e em sua Homiiia revela que fora um infante do Exercito 

Brasileiro, e contagiando a todos os militares ali presentes das Forcas Armadas e 

Auxiiiares, diz Dam Mauro aos atentos militares: "Pois voces estao em contato direto 

com a ((riseria, corn as bestas humanas, como nao se contarninar com o horror 

vivenciado no dia a dia"', ao fazer esta afirrnativa que na visao dele e da sociedade e 
a mais pura reaiidade, compieta com uma resposta digna do representante de Deus 

na terra: "Voces sao a imagem e semelhanga de DEUS e podem levar o perdao, o 

apoio e a amizade a essas pessoas". 

0 discurso do Arcebispo Dam Mauro segue o mesn10 sentido descrito por 

Cavalim, quando este se refere as mazelas humanas atendidas pelos policiais-

iYdlitares no dia-a-dia do servh;o prestado a cornunidade paranaense. 

Dom Mauro8 finalizou a Missa Pascal ao citar uma passagem bfblica de ii 

TiMOTEO 4:7, dizendo: "COMBATi 0 BOM COiv1BATE, TERMINEi A CARREIRA, 

GUARDEI A FE". 

Este e um testemunho do ap6stolo Paulo que, se nao compreendido, conduz 

ao desanimo total dos que ali estavam presentes na rnissa pascal, mas se 

adequadamente entendido reveia a hist6ria passada, presente, e futura, dos 

cristaos, dos filhos de Deus. 

De fato, urna analise da r1ist6ria de vida de cada cristao verdadeiro, seja nos 

exemplos blblicos. seja em nosso dia-a-dia, permite ver que nao cessam de 

combater, de !utar. De observar que o ap6stolo, quando se referiu ao seu combati o 

born combate, faiou no passado - Cornbati o bom combate, terminei a carreira, 

guardei a fe (2 Tirn6teo 4:7) -. Tudo no tempo passado do verba. 

lsso evidencia a mais nao poder, que desde 0 primeiro, ate 0 ultimo dia do fim 

da carreira terrestre do Infante Miliciano, ele deve se preparar para COMBATER 0 

BOM COMBATE. 

8 DOM MAURO i-\parecido dos Santos: Arcebispo da Arquidiocese de Cascave!, Parana" na tv1issa da 
PE!scoa dos tv1iiitares na Catedral de Cascavel) citou em sua Homiiia no dia 25 de Abril de 2008_ 



Provavelmente, durante o seu viver, nao tera mais do que mementos, ou 

perfodos de tempo em que podera sair do sufoco do dia~a-dia, para um certo alfvio 

na respirac;ao, urna recuperac;ao de folego, urn reabastecirnento energetico, e iogo 

retomar 0 corv1BATE. Combater sempre. Desde que se ievanta, durante OS 

mementos da labuta diaria, e ate quando vai ao descanso noturno. Mas mesmo 
. .. ., - . ' . , ' . " ' , . . '-aqul, em mu1tas snuagoes ae Ioaos nos conneciaas, ate enquanto aorme ou sonna, 

continua COMBATENDO 0 BOM COMBATE. 

Nesta mesma seara da Educagao Religiosa que da a pessoa uma base 

pautada nurn Princfpio Criador. Vamos citar rnais urn exemplo religioso, dentre os 

vanos segmentos, princfpios e doutrinas religiosas que comp6em a formac;ao de 

nossos cidadaos e policiais. 

Nesse sentido, ensina Kardec: 

846. Sobre os atos da vida nenhuma influencia exerce o organismo? E, 
se essa influencia existe, nao sera exercida com prejulzo do livre-arbitrio? 

E inegavel que sobre o Espirito exerce influencia a materia, que pode 
embarayar-lhe as manifestay6es. Dai vem que nos mundos onde os corpos sao 
me nos materia is do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. 
Pon§rn o instrumento nao da a faculdade. Aiem disto, cumpre se distinguam as 
faculdades morals das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassinio, seu 
proprio Espirito e indubitavelmente, quem possui este instinto e quem lho da; nao 
sao seus 6rgaos que lho dao. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se 
torna aquele que nulifica o seu pensamento, para s6 se ocupar com a materia, pois 
quem nao cuida mais de premunir contra o mal. Nisto e que ocorre em falta, 
porquanto assim procede por sua vontade. (Kardec, 1988, p. 436) 

Abre-se um parentese aqui. pois o texto acima fala fortemente do liVie arbitrio, 

das faculdades marais e das facu!dades intelectuais do homem, pais todos n6s 

somos formados, moral e inteiectualmente em varios nfveis, familiar, forr(1al e 

informal, sendo que urn independe do outro, porern sao interligados, mas somas n6s 

iivres para escoihermos o nosso caminho. 

0 ALCORAO, na sua Suria 4, As Mulheres, no versfculo 38, fala sabre o 

companheirismo, a amizade, o respeito e o temor a Ala, sob o aspecto do 

comportamento tomado pelo homem: Nem aqueles que gastam por ostenta9ao 

diante dos outros, mas nao acreditam nem em Deus nem no ultimo dia. Quern tomar 

o dem6nio por companheiro, e ele mesmo um pessimo companheiro. (0 ALCORAO 

- 4:38). 

Estes pontos acima expostos, a instrucao mencionada pelo General 

Bensusan, a Homiiia proferida por Dom Mauro, combinada com os demais princfpios 



religiosos e a participagao de um grupo especial, citado no l!vro "Estresse Policial", 

do nosso querido rtaestre o Capitao QOPrJI 

2002, peia AVM. Combinam-se e podern ser forternente encontradas no iivro 

Soldados Cidadaos, de Stephen E. Ambrose, p. 4 c11, Cap. c15, nas palavras do 1° 

Ten. GIBSON, da 101a DIA. 

0 1° Ten. GIBSON reiata em seu depoimento a Ambrose~ durante sua 

pesquisa para escrever este livro impar, as dificuldades encontradas pelos homens 

que compuseram o exercito democratico na 2a Grande Guerra Mundial, no Seculo 

XX, e este autor faz dele as suas paiavras, combinando com as pa!avras de Valla9
: 

"Um miliciano sem honra e um homem morto para a vida profissional". 

Acredito firmemente que somente um combatente tern o direito de julgar outro 
combatente. Somente ele sabe como e dificii manter o equilfbrio, cumprir o seu 
dever e sobreviver com aigo semeihante a honra. Voce tem que aprender a perdoar 
os outros, e a voce mesmo, por algumas coisas que sao feitas. (AMBROSE, 2002 
p.411). 

Alem do acima descrito, em 24 de agosto de 2009, as 07: 15h, o Comandante 

comenta sobre a Honra e a Disciplina, ao mencionar uma reportagem sobre o 

transite no Estado de Sao Paulo envolvendo uma viatura policial-militar fazendo 

manobras arriscadas, nos diz: "A nossa eficiencia depende disso", ao falar sobre 

disclpllna, capacidade e orientagao, finaiizando: "Pois tudo comp6e a Homa". 

Falando em seguida sabre a questao dos ensinamentos e tecnicas policiais para a 

sobrevivencia policial, ao citar urn fato que envoiveu urn policial-militar da Academia 

que foi vitima de vioiencia. Finaliza sua fala cltando um versfculo da Bfblia, no iivro 

de Jeremias. capitulo 17, versfculo 7: "bendito o varao que confia no Senhor, e cuja 

esperanga e o Senhor". 
""~ ,. - ...._ ,=. ... ' ---- ' ~"' ""~ ~ ~ 5" • ' • __,. " ' 11 . • " ' 
No mesmo ma, as m::l:u4n, o Gel 1-"'IViKK vva1aemar K.retscnemer· ·, 1nstrutor aa 

materia de Doutrina de Emprego aos Oficiais Alunos do GAO, falou sabre Moral 

Familiar e Religiosa, dizendo aos alunos: "Ao entrar na policia, trouxe comigo a 

minha forma9ao moral, familiar e religiosa ... ", ao se referir sabre sua incorpora9ao na 

9 VALLA, Wilson Odirlei, na aula de Etica no Curso de Forma((aO de Oficias da Academia Policial Militar do 
Guatupe, 1992. 
1° Cel QOP~/1 Roberson Luiz Bondarukl Cmt da ,a,p~v~G, quando da sua pre!egao matinal aos efetivos 
de alunos da casa de ensino, ap6s a cerim6ni do hateamento dos Pavilh6es t..Jacional e Estadual. 
11 ~~ ' ......_., -"!"""""'.-... ~ t>! ' ' •? ' l 1 ; • • '" ......_n !:!...-... -- 1...,ei t'iViKK vva1aernar t\retscnerner, instrutor aa At'iVI\...:1. 
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PM, completando que toda pessoa tem sua formac;ao moral basica adquirida na 

estrutura familiar e religiosa. 

Reveiando ainda sabre o processo de incorporac;ao quando ainda se sxigia o 

ensino fundamental, antigo ·1° Grau, para o ingresso na PM, seu espanto ao ver um 

jovem da regiao de Pato Branco, sudoeste do Estado do PR, que possufa o ensino 
, . . . . 2° G . - . . , ' ,.,~ ~ - . - . . mea1o, anngo ..;rau, e entao ao quest1ona-1o uo porque nao entrou na t:scola ae 

Formac;ao de Oficiais da PM, este respondeu que nao conhecia tal curso. 

Mostra ai a falta de informac;ao e divulgac;ao externa dos cursos de ingresso 

para a PM, bern como rnostra irnplicitamente que tambern nao se divulga 

internamente os programas de saude oferecidos peia Piv1PR a seus efetivos. 

Vamos aqui eiaborando uma ideia do que se passa na cabec;a destes homens 

e mulheres ao darem atendimento a uma nefasta ocorrencia acabam por topar com 

o pior dos pesadelos de urn hornern e de urn policial, a proxirnidade da rnorte propria 

e a daqueles que eles tem por obrigac;ao em preservar. 

Esse receio da morte, n6s vemos em um texto antigo, escrito por John 

Keegan, em The Face of Battle, (New York: Penguin Books, 1976), na pagina 16, 

aigo muito parecido com o que podernos dizer como sendo urn dos maiores receios 

do homem, encarar a morte. Stephen E. Ambrose, no iivro Band Of Brothers 

(Companhia de Her6is) Companhia E, 506° RIP, 101 8 DIA- Da Normandia ao Ninho 

da aguia de Hitler. 0 autor relata a convivencia de r1ornens treinados nas fon;as 
~ -

para-quedistas americanas, os famosos "Airborne", ao citar John Keegan, quando a 

Easy Company composta com homens coesos, que infe!izmente naquele momenta 

estavam sob o comando de urn oficial que nao estava a altura daquelas homens, 

quando do ataque a vila de FOY, na regiao da Bastogne, na Beigica, ern 09 Jan. 

1945. 

Em seu livre Ambrose relata: 

Eles viviam em estado de alerta maximo e grande tensao. E sobreviviam, 
combatiam e tentavam esconder suas impressoes, sempre presentes no intimo, 
impress6es que John Keegan chama de produtos "de um dos maiores receios do 
homem: o medo dos ferimentos, da morte, de p6r em perigo a vida daqueles por 
cuio bem-estar eie e responsavel". t:ies experirnentaram tambem algumas das mais 
violentas paixoes do homem: 6dio, furia e o deseio de matar. Nessa torrente de 
paixao, pensamentos incontrolaveis agitavam suas mentes. Eles tinham visto seus 
oficiais fuQir, sofrer uma crise nervosa, simplesmente acovardar-se ou cair em 
mudez (como foi o caso do tenente Dike nesse memento de crise). Embora nao 
tivessem a op~ao de fugir, tinham a op~ao de nao iiderar. Ninguem podia for~a-los 
a liderar. Assim como nao podiam for~ar Dike a agir. Esses graduados eram 
homens de Toccoa, tudo que sobrara da Easy do quente verao de 1942 e do 
capitao Sobel. Eies tinham mantido a coesao da companhia durante um Iongo 
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perfodo de comando inepto e de pesadas baixas entre os recrutas. (AMBROSE, 
2002, p. i 00). 

Este texto retrata bem os pensamentos que se passa((l na cabe9a dos jovens 

llomens que estao na iinlla de frente, combatendo o crime cara a cara, seus 

sentimentos quando se sentem abandonados e perante um sistema inoperante, 

tendo que se socorrerem com os poucos meios que lhes sao fornecidos, mas 

principalmente na coesao dos homens de sua equipe, que estao na ponta da langa, 

no verdadeiro front de combate a criminalidade, na esquina de suas vidas e. 

principalmente, cumprindo de forma correta a lei, demonstrando o verdadeiro espfrito 

de corpo. 

Ao vascuihar este tema, depara-se com aigo assustador, pois foi pesquisado 

um pouco mais a fundo o tema proposto, sendo que o autor deste TCC recebeu um 

texto via e-mail de um companheiro de farda, no ano de 2006, atormentado pelos 

fantasrnas do servigo, o qual chegou ao ponto de quase cometer suicidio, 

companheiro este que sera preservado o nome. ele diz. citando os fatos nefastos 

ocorridos em Sao Paulo em 2006: 

0 QUE SERA DE i\16S 

Ha dias atras, vimos atraves da imprensa, o clima de guerra que assolou Sao 
Paulo, com reflexo em outros Estados da Federa<;:ao. Policiais Civis, Militares e 
Bombeiros, sendo procurados, literalmente cassados, e sendo, infelizmente, 
executados, pelo simples fato de terem escolhido uma profissao "errada". Era uma 
guerra, com inimigos, mortes, armas, rebelioes ... E o que vemos nos 6rgaos de 
imprensa? Pessoas dos Direitos Humanos que nao se preocuparam com os 
Poiiciais mortos, nao apareceram nos jornais para pedirem a prisao dos assassinos 
e a apura<;:ao das mortes ocorridas. Nao. Eles agora aparecem e pedem que 
investiguem os confrontos da Polfcia com os bandidos, onde alguns foram morios. 
Execu<;:ao? Nao era uma guerra? Em guerras, infelizmente, alguns inocentes 
sao atingidos. 0 que um Policia!, sabendo que corre risco de vida pelo simples fato 
de ser Policial, faria no Iugar dos Policiais Paulistas ao verem pessoas ou vefculos 
suspeitos se aproximando e nao obedecendo as ordens? Eu sei o que EU faria. 
As Polfcias Civis e Militares, juntas. somam votos suficientes para elegerem 
Deputados Federais e Estaduais. Em alguns Estados, ate Governadores e 
Senadores. iv1as o que fazemos? Nada. Somos um verdadeiro dinossauro, que 
possue uma cabe<;:a pequena, onde poucos chegam, um corpo enorme, que a tudo 
poderia destruir, mas tambem, um grande rabo, que todos podem pisar. Juntos 
somas uma potencia. Do jeito que estamos, nao somos nada. Voltemos ao 
PCC. Declara<;:oes de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, dizem que o 
Governo deve negociar para nao existirem outras rebe!ioes e reta!ia~6es por parte 
do PCC. 0 Governo deve negociar com os bandidos? Com os inimigos de uma 
guerra? E n6s, a fon;a Po!icial? Continuaremos com a linha de frente e sofrendo 
na volta do "Front"? 0 PCC ja fez ataques contra as Polfcias e contra a Justi<;:a nos 
anos de 2002, 2003, Janeiro e Maio de 2006. E uma afronta. E o que esta sendo 
feito? ~..-~ais ce!u!ares, mais mordomias para os l!deres __ Uma mudant;a drBstica e 
r8pida nas legislayOes penais deve ser feita. Urgentemente! Do jeito que esta, n6s! 
Policials !\m!itares, temos medo de sairmcs a rua para o combate ao crlme. Por 
que? Ora, se safmos, poderemos ser morios ou, num confronto, poderemos 
rnatar alguem; e o que acontece? Ao inves ao bUv611.o, dus Direitos Humanos, 
Ministerio Publico nos defenderem, eles nos atacam, nos punem, nos processam. E 
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os bandidos que mataram? Sempre assistimos pessoas ditas importantes sendo 
acusadas de varios crimes e nada acontece. Politicos que fazem coisas erradas e 
sequer sao cassados. (i\n6nimo) 

Segue-se esta linha de raciocfnio, pois tais fatos tambem atormentam os 

policiais-militares que trabalham no oeste do Estado alem do que e sabido, conforme 

os reiatos do Servil;o de lnteiigencia e ate rnesmo pela lmprensa Local, Regional, 

Estaduai e Nacionai, da entrada continua e crescente do PCC no Oeste 

Paranaense. E possfvei ainda encontrar em alguns iivros de facii acesso a quaiquer 

um do povo, por exemplo: 

No iivro "ABUSADO- 0 Dono do Morro Dona Marta", de autoria do Jornalista 

Caco Barcellos, o autor comenta a trajet6ria de Marcinho VP - com o codinome 

"juliana VP", que quer dizer juliana Viada Puto: 

f~o livro "CV 

No BrasH, no infcio dos anos 70, o crime de seqUestra tarnb6m esteve no centro da 
luta armada entre esquerdistas e mi!itares de direita. Os guerrHheiros ievaram para 
o cativeiro hornens infiuentes, corno os ernbaixadores da Suf<;a e dos Estados 
Unidos, e os usaram como moeda de troca para a !iberta.;;;ao de mi!itantes presos 
peia ditadura miiitar. Com o fim da guerriiha em ·J972, essas a96es de natureza 
politica desapareceram. Os sequestros so voltariam em grande numero ao Brasil no 
final dos anos 80, sem conota96es, embora nos moldes praticados na Colombia ... 
... Nos seqOestros de autoria dos narcotraficantes muitas vezes o desfecho foi a 
morte. A~s vftimas eram juizes, advogados, po!iciais, jornaiistas ou qua!quer 
profissionai que se destacasse no cornbate ao cornercio ilegal de drogas. fv1uitos 
deles foram mortos nos cativeiros subtern3neos, instalados em casas de areas 
urbanas das principals cidades produtoras de p6. 
Calunga e Paulista, criminosos comuns, trouxeram para o Rio uma mistura das 
duas formas de sequestros colombianos. (BARCELLOS, 2003 p. 297 a 300). 

PCC -A IRMANDADE DO CRIME", de autoria do Jornaiista 

Carlos Amorim, o autor descreve como foi o inicio do crime organizado no Brasil, dos 

poroes da ditadura miiitar aos dias de hoje na giobaiiza<;ao de a<;6es e no cons6rcio 

de quadrilhas co-irmas, citando em seu iivro, o Guerrilheiro CARLOS MARIGHELA, 

autor do "Pequeno Manual do Guerriiheiro Urbano": 

Um documento de Alian9a Libertadora Nacional (ALN), escrito pelo Proprio 
fundador do grupo, Carlos Marighela, chegou as maos do assaltante de bancos 
Carlos Alberto Mesquita, em ·1975. 0 pequeno manual do guerriiheiro urbana - uma 
biblia da iuta armada - continha ensinamentos basicos para opera96es militares de 
pequenos grupos guerrilheiros, " mesmos aqueles que possam ser formados 
espontaneamente a partir da luta popular". Como o proprio nome diz, o taxto de 
marighela, ilustrado com desenhos, era mesmo um "guia pratico da a9ao armada". 
E muito dificil determinar como e porque o documento foi introduzido no presidio. 
Mais dificil ainda e descobrir quem o entregou a CARLOS ALBERTO MESQUITA. 
0 assaltante foi o numero dois entre os oito primeiro lideres do Comando Vermelho. 
(AMORiM, 2006 p. 92 e 93). 



Elio Gaspari, em seu livro "A DITADURA ESCANCARADA", dedica um 

capitulo inteiro a figura de Carlos rv1arighella, denominado: fv1arighella 7 infcio e fim: 

0 i\t1anuai, urn opUsculo de cinqUenta pc§ginas dividido ern quatorze capftuios, era 
um trabalho voltado mais para a propaganda de um novo mito her6ico do que para 
a didatica sugerida no tftuio. Seu sucesso foi espetacuiar. Tornou-se o texto politico 
brasileiro mais citado na literatura internacional da 6poca e deu a rv1arighella, nas 
d8cadas seguintes, a qua!ificagao de "ide61ogo", llte6rico", l!patrono da guerrilha 
urbana" e "estrategista do terro(~. (GASPARI, 2002 p.142). 

Esta particularidade de informa96es vai ser encontrada em outras 

publicagoes, e ate mesmo na INTERNET, a rede mundia! de computadores, ao 

que: e produto de Utrl grupo de ativistas de direitos hurnanos, que no ano de 1994 
0 

iniciaram estudos sabre Direitos Humanos e Realidade Virtual. Em 1 de maio de 

1995, dia do Trabalho e da entrada oficial do Brasil na INTERNET, foi colocado no 

"ar" o BBS Direitos Hurnanos & Cultura, que dois anos ap6s, tornou-se a Rede 

UHnet, com os seguintes Macro Temas: D1re1tos Humanos; DeseJOS Humanos; 

Cibercidadania; Memoria Hist6rica; Educa9ao & Direitos Humanos e Arte & Cultura. 

Neste site, e encontrado um exemplar virtual do manual de Marighelia, que 

por incrfvel que parec;a, foram retiradas duas pequenas partes de seu manual, para 

servir de ilustragao, sendo encontrado o seguinte: 

Emboscada 

As emboscadas sao ataques tipificados por surpresa quando o inimigo e apanhado 
em uma estrada ou quando faz que uma rede de policiais rodeie uma casa ou 
propriedade. Uma mensagem falsa pode trazer o inimigo a um Iugar onde caia em 
uma armadilha. 0 objeto principal da tatica de emboscada e de capturar as armas e 
castiga-los com a morte. (MARIGHELA, 1969). 

Taticas de Rua 

De igual forma e importante saber como responder a uma rede de polfcias. Quando 
a policia designa uma certa area para que seus homens entrem em massa para 
prender a um manifestante, um grupo maior de guerrilheiros urbanos tem que 
rodear o grupo da policia, desarma-los, surrando-os e na mesma hora permitir que 
o prisioneiro fuja. Esta opera<;:ao de guerriiha urbana se chama a rede dentro de 
uma rede. (MARIGHELA, 1969). 

Aqui e observado que ativistas de grupos de direito humanos ficam 

fazer a<;6es de guerrilha urbana, que podem ser adaptadas para a nossa reaiidade, 

bem como ensina a combater as for9as legais, no caso a POLICIA, se acessado por 
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pessoas que nao tenham escrupulos ou que sejam aproveitadores da situagao de 

atual avango do crime organizado em nosso pais. 

Sem contar que quaiquer urn, membra ou nao de uma Fac9ao Crirninosa, tem 

acesso a essa iiteratura e pode p6r em pratica o que acaba ali encontrando. 

No livro SINDICATO DO CRIME - PCC e OUTROS GRUPOS, do Jornalista 

Percivai de Souza, eie mostra a descritiva da evoiw;ao do crime organizado na 

regiao Oeste Paranaense e no Sui do Mato Grosso do Sui, o respeitado jornalista 

faz uma construgao dos fatos atuais de nossa regiao. 

Estss sao alguns aspectos profissionais e tecnicos que influem na vivencia 

dos operacionais de seguranga pubiica, no dia a dia de suas vidas, trabaihando 

pelas ruas e matas de nosso Estado. 

Alem do que as vivencias da infancia e da adolescencia, sao determinantes 

fundamentais de como o indivfduo percebe, pensa, sente e age diante das varias 

situag6es que o cotidiano nos oferece. 

Erik H. Erikson, no livro lnfancia e Sociedade, exp6e no capftulo sete sobre as 

"OITO IDADES DO HOMEM", sendo eias: Confianga Basica versus Desconfian<;a 

Basica; Autonornia versus Vergonha e Duvida; lniciativa versus Culpa; Industria 

versus lnferioridade; identidade versus confusao de Papei; lntimidade versus 

lsolamento; Generatividade versus Estagnagao; lntegridade do Ego versus 

Desesperanga. Segundo, o autor, sao estas etapas que irao dar sustentagao para 

que o indivfduo diante de situac;6es problemas oossa resolve-las de maneira 

saudavel preservando o equi!fbrio emocional. 

Sabemos que decorrente do convfvio social (fora do contaxto famiiiar), a 

mfdia pode influenciar de maneira direta na formagao da personaiidade do indivfduo, 

fazendo com que alguns conceitos basicos da educagao familiar sejam "perdidos" 

em detrimentos ao que o grupo "sociedade pares/iguais" vislumbra/oferece. 

0 profissional da area de seguranga publica nao e diferente, pais a todo 0 

momenta e testado em todos os aspectos. Quando esta em situagao de confronto, 

o grau de estresse e a!tfssimo e o mesmo pode apresentar no momenta da situac;ao 

ou posterior ao fato algum tipo de transtorno, sejam eles de comportamento, 
, ~ • _, _! , _ "' , _ ..- , • _ o • 1 ! • • < ; i • _ ~ • 

conaum, ans1edaae, estresse pos-traumanco, personauaaae, atsturotos orgamcos 

dentre outros. 

Observamos, que nem sempre o profissional da area de seguranc;a publica, 

procura auxflio, no que se refere ao tratamento para resolver seus problemas 



Intimas, decorrentes do seu servi<;o operacional, desenvolvido junto a sociedade 

paranaense e tambem junto ao pUblico flutuante que passa pefo nosso estado. 

companheiros de farda, o operador de seguranga pubiica deixa de procurar auxflio 

especializado na area de saude mental, pais pode se sentir menosprezado pelos 

companheiros por procurar tal servigo. Ocorre que algumas vezes pode ser taxado 

de "louco" ou ainda como se estivesse fugindo do servigo e ate mesmo do que na 

gfria policial antiga de ser taxado como um "021" ou entao "7650" o que 

respectivarnente quer dizer que o operacional e urn doente menta! ou urn a!co6iatra. 

Podendo ser rotulado corn as fung5esiterminag6es acirna rnencionadas; ou seja, "urn 

aico6iatra maiuco". 

Entao, conforme exposto, se o operacional de seguranga publica nao recorrer 

aos servigos ofertados pela rede de atendimento a saude mental, seja ela publica ou 

privada, fazemos inferencia de que o policial podera apresentar algum tipo de 

transtorno mental, vista que, em situagao de confronto armado pode este apresentar 

conflitos inerentes a sua formacao fa1ni!iar e reliaiosa sendo somado a tudo isso a 
~ "" ' 

pressao que a sociedade exerce na vida de cada urn, inclusive as press6es dentro 

da propria caserna. 

A familia deve ser o sustentacula para que o indivfduo possa prosseguir 

dentro de seus prop6sitos, proftssionais e pessoais de maneira saudavel, nos 

aspectos ffsicos e emocionais. 

Com isto, canclui-se que principairnente em relag§.o as travas/freios marais, 

devernos fazer uma correiagao, corn os pontes ja trabalhados anteriorrnente, seja(,-j 

eles familia, educagao e reiigiao. 

Junto com a famfiia estao inter-relacionados a educagao, seja eia formal e 

familiar e por final a educagao religiosa, formal ou familiar. 

A fa1nflia por exercer fungao importante na vida do indivfduo e o grande 

sustentacula do indivfduo e sua principal trava/freio moral, sendo responsavel pela 

transmissao dos caracteres ffsicos e tambem pelos aspectos emocionais. Pois 

carr·ega-se isto para o resto de suas vidas, tudo o que foi transmitido dentro do 

arnbiente farniiiar. Os acertos devern ser aperfeic;oados e com os erros aprende-se 

a se estruturar para fazer a diferenga, objetivando o acerto. 



5 METODOLOGIA 

5.1 METODO 
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0 metoda utilizado para o desenvolvimento do trabalho Tecnico-Cientffico, foi 

o hipotetico indutivo-dedutivo com trabalho de campo e elaboragao de questionario. 

5.2 TIPO DE PESQU!SA 

A -~- d .L _,J .f • I ..i" I •:t_• d ' I I ., I" ... -r• -=.I 
A pesqu1sa a ·olaua ro1 a ao upo aescrmva, · ocumema,, o10uogranca e oe 

campo. 

A pesquisa de natureza quantitativa, com o objetivo de coiher dados e 

subsfdios necessaries para a solugao do problema apresentado, foi realizada com o 

publico interno e que participou efetivamente de confronto(s) armado(s). 

5.3 PUBLICO ALVO 

Abrangeu os policiais-militares que entraram em confronto armada na regiao 

de abrangemcia do 19° Batalflao de Policia iv1ilitar, localizado com sede no municipio 

de Toledo, PR, com circunscrigao em outros 19 municfpios. 

5.4 Afv10STRA 

Eiaborou-se questionario, com 06 (seis) questoes fechadas (direcionadas ao 

tema proposto), cujo qual foi encaminhado a 32 (trinta e dais) dos 43 (quarenta e 

tres) po!iciais-militares da area de abrangencia do 19° Batalhao de Policia Militar que 

entraram em confronto armada, no perfodo pesquisado. 11 (onze) questionarios 

destinados aos outros policiais deixaram de ser enviados pelo fato de que estes 

foram transferidos para outras Unidades da PMPR. 

5.5 INSTRUfv1ENTO 

Aplicagao de questionario ao publico aivo: 
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Questionario com 06 (seis) quest6es, sendo elas alternativas com 

justificativas 

5.6 PROCEDiMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

~ ~· ' • C- .;. - - -I ~ '- - '"' - ' ~ ,. ~-us queslionanos .oram entregues pessoa.mente pe1os ~v-omanaanles alretos 

de cada urn dos policiais-rniiitares, urna vez que estes estavarn alocados em 

diferentes municipios da circunscrigao do 19° BPM. 

Os questionarios foram devolvidos pelos policiais-militares aos seus 

comandantes, os quais encaminr1aram a este autor. 



6 ANALISE DOS RESULT ADOS 

Tabela 01 -Qual o grau de escolaridade dos entrevistados 

l1 -Ensino Fundamental 

! 2- Ensino Medio 

3 - Ensino Superior 

4 - P6s Graduado - Lato Sensu 

, 5 - P6s Graduado - Estritu Sensu 

TOTAL 

GRAU DE ESCOLARIDADE DO PM 

3 .. Ensino 
Superior 

30% 

4 • Pos Graduado .. 
LatoSensu 

0% 

Fonte: Pesquisa do autor, 2009. 

5 • Pos Graduado .. 
Estritu Sensu 

0% 

2 .. Ensino Medio 
59% 

55 

3 11% 

16 59% 

8 30% 

0 0% 

0 0%. 

27 100% 

Esta pesquisa demonstra que a maioria do publico alvo entrevistado, ou seja 

os policiais-militares que entraram em confrontos armadas no perfodo pesquisado, 

tern o ensino media, ou seja, 59o/o dos poiiciais-militares con1pletaran1 os estudos 

reiativos ao ensino medio, o antigo 2° grau. rvlas aqui demonstra tambem que uma 
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boa parcela destes homens, ou seja 30% deles possuem ensino superior, por ja 

terem conclufdo uma faculdade/universidade, sendo que nenhum destes possui uma 

especializagao superior. E a pen as 11% dos sntrsvistados conclufrarn o snsino 

fundamental, o antigo ·1° grau. 

Aqui e demonstrada uma das travas marais, a trava do ensino formal 

fornecido aos policiais-militares. 

Assim sendo, e observado que a grande maioria dos policiais-militares, 89% 

destes, tem um ensino formal de qualidade significativa e de alta compreensao das 

coisas, nao rnenosprezando os do ensino fundamental, mssmo porque sao hornens 

mais maduros e antigos do servic;o policial, com mais de 25 anos de servic;os 

prestados junto a corpora<;ao, sendo que estes suprem a deficiencia escoiar formal 

pela aprendizagem informal, ou seja na experiencia de vida e profissionai dos 

mesmos, o que os torna tao capacitados quanto os demals. 



Tabela 02- Qual o grau de religiosidade dos entrevistados 

1 - Cat61ico Apost61ico Romano 20 
-2- Evangelico 4 
3 - Ateu 3 

4 - Outras ( especificar) 0 

TOTAL 27 

3 ... Ateu 

2 - Evangelic o 
15°k 

RELIGIAO .. POLICIAl MILITAR 

4 "'Outras 
(especificar) 

0% 

Fonte: Pesquisa do autor, 2009. 

1- Catolico 
Apostolico 

Romano 
74o/o 

57 

74% 
15% 
11% 

0% 

100% 

Verifica-se com a pesquisa tambem que o policial-militar possui uma base 

religiosa s61ida, sendo vista que 89°/o tem urna base rnonoteista, baseada no 

Cristianismo. 

Sendo esta uma trava morai baseada nos ensinamentos informais familiares, 

OS vfnculos familiares sao praticados e transmitidos de pais para filhos, havendo, 

sendo que esta educagao informal familiar, chegou ate mesmo ser fortalecida nos 

ensinamentos formais das antigas grades curriculares escolares. E conhecido que 
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atualmente esta pratica de ensino foi suprimida do ensino publico em geral, porem 

alguns estabelecimentos esco!ares, principalmente os mantidos 

rsiigiosas, ainda 1nantem ern sua grade curricular uma sducagao religiosa formal, 

havendo cases em alguns estabelecimentos escoiares mun1c1pais mantem tal 

pratica. 

Assim sendo, 7 4% dos entrevistados sao Cat61icos Apost61icos Romanos e 

15% sao Evangelicos Cristaos. 0 que chamou a atengao foi que 11% dos 

entrevistados revelaram-se Ateus, nao tendo um princfpio criador ou religiao 

praticada por estes. 



Tabela 03- Qual a situa9ao familiar dos entrevistados 

1- Solteiro e mora com os pais e/ou com outros familiares 
12 -Solteiro e mora sozinho 
3- Casado/amasiado sem filhos 
4- Casado/amasiado com filhos 
5- Separado com filhos e mora com os pais e/ou com outros familiares 
6 - Separado sem filhos e mora com os pais e/ou com outros familiares 
7- Separado com filhos e mora sozinho 
8 - Separado sem filhos e mora sozinho 

9- Outras (especificar) 

SITUACAO FAMILIAR DO PM 

6 - Separado sem 
filhos e mora com 
os pais e/ou com 
outros familiares 

0% 

8 - Separado sem 
filhos e mora 

5 - Separado com 
filh os e mora com 
os pais e/ou com 
outros familiares 

4°k 

4-
Casado/amasiado 

com filhos 
59°k 

Fonte: Pesquisa do autor, 2009. 

7 - Separado com 
filhos e mora 

sozinho 
0% 

59 

1 4% 
1 4% 
8 30% 

16 59% 
1 4% 
0 0% 
0 0% 
0 0% 

0 O%i 

TOTAL 27 100% 

9- Outras 

( especificar~- Solteiro e mora 
O% com os pais e/ou 

com outros 
familia res 

4% 

2 - Solteiro e mora 
sozinho 

4% 

3-
Casado/amasiado 

sem filhos 
29% 

Nestas respostas obtidas no questionamento sobre a forma9ao familiar do 

entrevistado e observado que 88°/o dos entrevistados constitufram famf!ia propria, ou 

seja, sao casados, sendo que esta classe se divide em com filhos e sem filhos; 

assirn sendo, 58°/o dos entrevistados sao casados e possuern filhos, e 30°/o sao 
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apenas casados. Foi observado que 8% do publico alvo e solteiro, e que metade 

destes mora sozinho e a outra metade mora com algum parente. Foi obtida a 

inforrnagao tarnbt:rn que 4% dos entrevistados sao separados da esposa e moram 

com parentes. 

Esta informa<;ao e interessantfssima, pois a grande maioria constituiu nucleo 

famiiiar proprio, sendo que apenas urn vive sem a presen<;a de familiares. Sendo 

assim, sao pessoas mantenedoras da presenga familiar junto de si. Dados estes que 

vao ser confrontados mais adiante, quando do processo decis6rio e das travas 

marais, em que se obsarva que a famfiia eo grande freio do policial. 

A famfila e a base da educagao informal, pois e nela que o indivfduo nasce, 

cresce e vao sendo sedimentadas as bases de sua educa<;ao morai, reiigiosa, 

dentre outros aspectos que fazem parte de seu desenvolvimento bio-psico-social, 
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Tabela 04 - Quais sao as travas/freios marais dos entrevistados 

1 - Na sua escolaridade 4 0% 
2 - Nos seus filhos 81 9% 

3 - Na sua esposa 106 12% 

4- Na sua familia (paise irmaos) 95 11% 

5 - Na sua religiao 25 3% 
6 - Em se salvar 222 25% 

7 - Come<;ou a orar 6 1% 

8 - Em salvar seu companheiro 192 21% 

9 - Pensou se ia ser processado judicial mente 61 7% • 

1 0 - Outras ( especificar) 106 12% 

TOTAL 898 100% 

TRAVA MORAL DO PM 

9 - Pen sou se ia 
ser processado 
judicialmente 

7% 

10- Outras 
( especificar) 

12% 

1 = Na sua 
escolaridade 

0% 
2 - Nos seus filhos 

goA, 

8 - Em salvar seu 
companheiro 

21% 

7- Come~ou a 
orar 
10ft, 

Fonte: Pesquisa do autor, 2009. 

6 = Em se salvar 
25°k 

3 - Na sua esposa 
12°k 

4- Na sua familia 
(pais e irmaos) 

10°k 

5 - Na sua religiao 
3% 

Esta pergunta demonstra quais sao as travas/freios r.1orais dos entrevistados, 

pais e par meio dos seus pensamentos que podernos observar o que se passa na 

cabec;a dos policiais naqueie momenta unico de suas vidas. A proximidade das 
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sombras terrfveis da morte assusta qualquer um, mesmo aqueles que sao 

preparados e treinados para enfrentar os perigos dos confrontos armados. Temos 

qua abrir urn parentese aqui, pois o treinamanto oferacido a estes hornans limita-se 

a preparac;aa tecnica de abardagens e aa usa de armas, e naa a preparac;aa 

psicol6gica para o enfrentamento com uso de fon;a letal e suas consequencias 

subsequentes. 

Aqui, neste dado e observado que 45% dos entrevistados pensam em salvar 

seu companheiro e se salvar; o que par si s6 e vista como um mecanisme de auto-

defesa, mas este e urn dado muito interessante, pois se cornpara aos dos veteranos 

carnbatentes de guerras, assim o hornem que luta uma guerra, iuta par si e pelos 

seus irmaos de armas, mostrando a uniao em proi da sobrevivencia destes homens 

que vivenciaram os horrores do combate. Conforme mostrado no corpo do trabalho, 

no referencial te6rico, baseado nas pesquisas bibliogn3ficas apresentadas. 

Aqui se comprova que quase 60% dos entrevistados sofrem de imediato urn 

trauma psicol6gico, o medo da morte e amplificado ao extrema, pais combinado com 

os 12% de outros pensarnentos, parte destes se refere a neutralizagao do oponente 

no momenta do confronto, uma rnescla da educac;§o formal dos bancos escoiares de 

formac;ao policiai e do instinto de sobrevivencia destes homens, educac;ao informal. 

Porem, o dado mais interessante no tocante as travas marais surge entao o 

dado de que 32% dos que estiveram em confrontos armadas pensaram na familia 

inicialmente. sendo esta o orimeiro freio moral do homem. Numa seauencia de - - ' -- - - . - - " 

pensamentos 12% pensaram na esposa; 11% pen sa ram nos pais e irmaos e 9% 

pensaram nos fiihos. 

Este dado demonstra o quanta a famfiia e importante para o poiiciai, 

considerando o momenta da decisao de usar ou nao uma arma de fogo. 

Num segundo plano e vista que 7% dos entrevistados se preocuparam com 

as questoes jurfdicas do fato, sendo este um segundo freio moral se combinado com 

o quase 1% da educagao formal, que teve urn a (mica men gao em toda a pesquisa 

coletada. Bern como os 12% de outros pensamentos em sua grande maioria se 

rsfere a quest6ss de educagao formal quanto ao treinamsnto rscebido a vontade de 

incapacitar 0 oponente, irnpedindo-o de iograr exito contra a justiga. 

Assim sendo, conciuf-se que aigo em torno de 20% dos entrevistados tern 

como trava moral a educac;ao formal obtida nos bancos escolares e policiais. 



Alem do que e percebido na pesquisa que 3% dos entrevistados pensaram na 

sua religiao e 1% come9ou a orar, formando assim um vinculo com a educat;ao 

informal familiar e a educagao formai dos bancos escolares, no tocante a 
religiosidade dos entrevistados. Pode-se dizer que a religiao e uma terceira trava 

moral. 

Concluindo esta analise de dados, e correto afirmar que as travas/freios 

marais dos poiiciais-miiitares que se envolveram em confrontos armadas sao 

diretamente proporcionais, sendo a sua primazia iiderada pela educagao, seja eia 

formal ou informal, pois as tres travas/freios marais se inter-relacionam diretamente 

no amago dos policiais-militares. 

Mas e correto afirmar aue os sentimentos oessoais. aaui oostos como o amor - - - - - - j" - - - - - - - ~ - - - - ' -! - i- - - - -

familiar e o amor filial nao devem ser desconsiderados, pais sozinhos aparecem em 

corno 32% dos primeiros pensamentos destas pessoas. 

De uma forma seca e gerai conclui-se que as travas marais, na sua sequencia 

de dados obtidos, sao: 

1. FAMILIA; 

2. EDUCACAO; 

3. RELIGIAO. 



Tabela 05- Qual o tratamento de saude especializado procurado pelo policial 

L- Nao 

TOTAL1 271 

PROCURA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PELOS 
POLICiAIS Mil!TARES 

2-Nao 
93% 

1 .. sum 
7% 

Fonte: Pesquisa do autor, 2009. 
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100% i 

Vemos aqui a grande maioria dos policiais-n1ilitares, 93o/o nao procuraram 

tratarnento especiaiizado na area de saude rnental, r11esrno sabendo-se que entre 

eles ocorreu caso de poiicial ferido. 

Apenas 7o/o dos policiais-militares procuraram tratamento especializado, 

sendo que conforme a pesquisa levantou, ocorreram transtornos de humor afetivo, 

isoladol persistentel recorrente de emogoes. Alem de Estresse p6s-trauma. 

Aqui fica muito bern evidenciada a resistencia do publico interne em procurar 

o atendimento especializado. Varios sao os rnotivos, desde a propria auto-estitna, o 

rnedo de ser taxa do de ~~ rnaluco',, no jargao policial de !!021 ", corno tarn bern pel as 



dificuldades apresentadas, uma pela questao financeira, pais e de elevado custo o 

tratamento medico especializado (psiquiatria) e de medio custo 0 de psicofogia. 

Vaie ressaitar que a disponibllidade publica e uma soiugao, porern eia s6 e 
fornecida com muita persistemcia, o que as vezes e barrado pelo medo de exposigao 

junto a sociedade e aos companheiros de servic;:o, bem como o servic;:o oferecido 

pela instituigao Policia Militar aiem de ser de diffcil acesso aos homens do interior do 

Estado, justamente par causa das distancias e pela quebra do vinculo familiar, forte 

mantenedor do bem-estar moral do policial. 
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Tabela 06 - Qual o tratamento de saude especializado que o policial foi 

encaminhado 

11- Sim 

TOTAJ 2:1 15"1 2- Nao 85% 

100%j ')7. 
I 

ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALiZADO 

2 .. Nao 
85o/o 

Fonte: Pesquisa do autor, 2009. 

1-Sim 
15°/o 

"-' I 

~ observado aqui, tambem, que a maioria dos poiiciais-militares, 85°/o nao 

foram encaminhados para tratamento especializado na area de saude mental, de 

forma preventiva, mesmo sabendo-se que entre eles ocorreu caso de policial ferido. 

Porem, 15o/o dos policiais-militares foram encaminhados para tratamento 

especializado, mas conforme a pesquisa levantou, um dos casos encaminhados o 

policial ainda esta em tratamento, uma vez que ap6s encaminhamento e tratamento, 

foi liberado, porem voltou a procurar o profissional por conta propria, uma vez que 

houve novo confronto armada envolvendo. 
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Num caso recente, tres envolvidos num mesmo conflito foram encaminhados 

e segundo estes nada foi constatado de anormal, porem e sabido que os danos a 

que estas pessoas foram submetidas podem demorar ate cinco anos para aparecer 

os primeiros sintomas. 

Esclarece-se que ha uma resistencia dos policiais-militares quanto ao 

encaminhamento, uma vez que por se sentirem "imortais" a certos tipos de 

"frescuras" acreditam que nao sofreram nada em seu psique, num primeiro 

momenta. 
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8 CONCLUSAO 

Depois de analisados os dados pesquisados e feitos os comparatives corn o 

atual sistema de saude se percebe que existe uma certa deficiencia da instituic;ao e 

do publico alvo (pessoai interne) desta, quando da forma de encaminhamento ou 

procura deste sistema. 

Dos 43 (quarenta e tres) policiais que se envolveram em confrontos armadas 

na area do 19° BPM, nos anos de 2007, 2008 e 2009. 11 (onze) policiais-militares 

foram transferidos para outras unidades da PMPR. 

Assim sendo, foram encaminhados 32 (trinta e dois) questionarios, onde 27 

(vinte e sete) policiais-militares responderam ao questionario e destes apenas 04 

(quatro) foram encaminhados para o servic;o de saude oferecido peia PMPR, alem 

do que apenas 02 (dois) procuraram por conta algum tipo de ajuda, 01 (um) no 

sistema privado e 01 (um) no sistema publico ofertado pela PM, sendo que o mesmo 

tambem orocurou aiuda no sistema orivado. 
• .ii • 

Estes fatos contribuem para uma serie de imagens distorcidas do policial que 

esta atuando na linha de frente do servh;o operacional, assim a grande parte dos 

policiais descontlece os efeitos psicoflsicos do estresse do antes, do durante e do 

pas-trauma, contribuindo af para duas situac;6es, a primeira, a cultura de que quem 

procura socorro/auxflio com um profissional de saude e um fraco perante seus 

superiores, companheiros e subordinados de servic;o. 

Seaundo. aue o oolicial aue aoresenta oroblemas flsico/mentais decorrentes - '=" - ' -. - ' -" - l - - - - ~- - . - . - - - - - - - - - - -

de fatores desse estresse enfrentado e visto por alguns de seus superiores e pares, 

que normaimente nunca vivenciaram a axperiencia traurnatica de ter qua fazar uso 

de fon;a letai, como uma pessoa despreparada e que quer fugir do servic;o e de suas 

responsabiiidades. 

Para que ocorram mudanc;as significativas deste quadro, faz-se necessaria 

que sejam quebradas paradigmas, que haja uma mudanga de cultura interna, 

incentivando-se toda a comunidade miliciana a participar de programas de saude 

preventivas, devidamente oferecidos, divu!gados, acesslveis e apoiados pela 

instituic;ao PMPR e pelo Estado. 

Observa-se que grande parte dos entrevistados e de base religiosa crista, que 

possui boa cultura formal e tem base salida familiar, sendo estes as tres grandes 
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travas/freios marais do policial, inversamente apresentados. Assim sendo, os fatores 

reconhecidos aqui como TP-AVAS ~v10P-AIS e que seguram o policial no momento 

unico que e urn confronto arrnado sao raspactivamanta do rnaior para o manor: 

FAMILiA, EDUCA<;AO e REUGiAO. 

Por mais que um policial militar atue diuturnamente em seus servic;os diaries, 

atendendo corretamente a popuiac;ao e notoriamente sabido que seu trabalho nao e 
devidamente reconhecido pela comunidade, pais ela quer um policial que prenda ou 

mate o marginal, desde que este nao seja de sua familia, sendo muitas vezes 

criticados por eventuais faH1as que ocorram. 

Observou-se peia pesquisa urn aspecto negative para a Policia Miiitar, pois e 
notado que ha um certo desconhecimento ou meihor, um certo preconceito para com 

os servic;os de saude mental oferecidos pela PMPR aos seus efetivos. Pois nem 

superiores encaminham seus homens ao sistema ofertado, talvez por medo e 

oreocuoacao de oerder mais um de seus colaboradores. decorrente do ia defasado 
~ - - - ~ - .:;, - - - - l - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - ,§ - - - - - -

efetivo a sua disposic;ao e nem estes homens e mulheres procuram os servic;os, por 

motivos de foro fntimo e pelas distancias, causando af urn maior vazio afetivo e de 

protegao no tocante a se separar da farn fiia, grande sustentacula destas pessoas. 

isto, provaveimente peia distancia em que estes programas se encontram, 

uma vez que sao ofertados apenas na capital do Estado, estando distante dos 

homens e mulheres que trabalham no interior. E importante aceitar as diferen<;as e 

as singularidades individuais, cada pessoa tern seu jeito de viver, inclusive com seus 

mecanismos para resolver as dificuldades apresentadas ou enfrentadas e nao nos 

cabe, de fora da situa<;ao juigar se uma maneira e melhor ou pior que a outra. 

Assim, pode-se dizer que nao ha ou existe um rnodelo de atendirnento saude 

mental satisfat6rio ofertado aos miiicianos e estes necessitam sim de 

acompanhamento especializado na area de saude mental. 

PROPOSTAS DERIVADAS DO ESTUDO 

Das conclusoes obtidas neste TCC, apresentam-se as seguintes propostas: 

1) Aumentar a divuigac;ao das atividades ja desenvoividas pel a PMPR no 

tocante a saude mental dos policiais militares, por meio de visitas e palestras do 
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corpo tecnico deste servigo junto as Unidades Policiais interiorizadas, atingindo af 

toda a estrutura piramidal da OP~v1 e seus familiares. 

2) Desenvolver urn estudo de EM para a irnplanta9ao de Unidades Basicas de 

Saude Mental, nas sedes dos Batalhoes PM e Grupamentos BM, com corpo de 

profissionais suficiente e competentes para o atendimento do publico interne e seus 

familiares. 

3) Que sejam buscados urgentemente recursos humanos para completar os 

vazios existentes de efetivos dos Quadros Organizacionais das Unidades 

Operacionais, tanto do efetivo operacional, quanto do corpo de saude existente 

nestes Quadros. 

4) Eiaborar campanha de conscientizagao e vaiorizagao constante do poiiciai

militar, para que ele atue sempre motivado, mesmo sobre as dificuldades e 

intemperies do servic;o operacional e da organizac;ao. Para que ocorram mudangas 

significativas deste quadro, quebrando-se paradigmas, e iniciando uma mudanc;a de 

cultura interna, incentivando-se toda a familia miliciana a participar de programas de 

saude preventivas, devidamente oferecidos, acessfveis e apo!ados peia institui9ao 

PNiPR e pelo Estado do Parana. 

Conciuindo o trabaiho, cito na pagina seguinte a senhora Julita Zan, membra 

integrante do Coral Cenico de Saude Mental, da Secretaria de Saude do Municipio 

de Sao Paulo, que no poema "Ser Diferente", traduz o que vern ao encontro do 

trabalho desenvolvido. Nao e porque se necessita de auxilio em determinada area, 

que as pessoas devem se sentir menores que os outros e sim sentirem-se felizes em 

ter outras pessoas que possam as auxiliar nos mementos de angustia e ansiedade. 



SER DIFERENTE 

Ser diferente 
E. ser gente 

Que pensa com a mente 
Que faz e nao desmente 

No que faz e crente. 
Ser diferente e nao ser indolente 

Triste ou contente 
E ser velho, ad9!escente, triste au contente. 

E gente que trabalha, produz 
Que e invalido e nao se introduz 

No meio capitalista, machista ou feminista. 
Ser diferente e ser gente de coragem 

Que faz que age 
Sem se preocupar com a imagem. 

Ser diferente e ser consciente 
Das dificuldades, dos limites 

Dos sonhos realizar o que permite 
Concretizar, firmar, canter, crescer, viver 

Ser diferente e mexer no ponte fraco 
Daque!e ser dormente 

Dos po!fticos, docentes e dos que 
Se dizem inteligentes. 

Ser diferente e ser tolerante com a companheiro errante 
E o entendendo leva a relagao adiante. 

Juiita Zan12 

12 Extraido de "0 voo das Borboletas", publicado pela Prefeitura de Sao Paulo, 1994.p.l79. 
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QUESTiONARIO DISTRIBUiDO AO PUBLICO iNTERNO 



'i'O 
IY 

Companheiro Policial-militar, esta pesquisa esta sendo desenvolvida 
como parte do trabalho de conclusao do Curso de Aperfeicoamento de 
Oficiais, CAO 2008/09, em desenvolvimento na Academia Policial Militar do 
Guatupe - APMG, com parceria estabeiecida com a Universidade Federai do 
Parana - UFPR 

0 Presente questionario visa obter respostas para levantamento de 
hip6teses sabre o processo decis6rio do policial militar no momento do 
confronto armado. 

Todos os dados fornecidos serao tratados de forma sigi!osa, com 
objetivos estritamente cientlficos e academicos. 

As questoes que por algum motivo nao ficarem claras ou restarem 
duvidas devem ser deixadas sem respostas. 

informa-mos que a presente pesquisa servira para subsidiar proposta de 
implantac;ao de centros de atendimento e apoio psico-social nas unidades 
policiais-militares do interior do Estado do Parana. 

Ap6s serem respondidos os questionarios, os mesmos devem ser 
encaminhados para a sede do 19° Batalhao de Poiicia Militar, na cidade de 
T,.,,~r~ ....... R 3 - ... -·•;rl-r~0 ... rln r-- Qf'\D!i" rh~;~f:~n r::,,;u-, ...... ..,..~ r::-•r~ ..... n= ~ - .. ~1 

I "-'i'V''-'iV' r ,, - u~ \.r-Ui~Clu" ~ UV" ...... a.., . Vi ilfi '-'••I i.,;;J'-hd li ""-'WHiiei iii~ ""'"UiUV .i, v \.IWWI 

agradece antecipadamente a coiaborac;;ao prestada por v6s. 

QUESTIONARIO SOBRE AS TRAVAS MORAIS DO POUCIAL-MIL!TAR 

PERANTE CONFROrJTOS ARMADOS: OS EFE!TOS SOBRE A !MORTALIDADE 

DO POLICIAL, SEUS CONFUTOS PESSOAiS E FAMILIARES SOB A OTICA DAS 

EXCLUDENTES DE CRIMINALIDADE. 

1) QUAL 0 SElJ GPu\U DE ESCOLARIDADE? 

( ) - ENSINO FUNDAMENTAL 

( ) - ENSINO MEDIO 

( ) - El"iSINO SlJPERIOR 

( ) - POS GRADUADO- LATO SENSU 

( ) - POS GRADUADO - ESTRITU SENSU 

2) QUAL SUA RELIGIAO? 

( ) - CATOLICO APOSTOLICO ROMANO 

( ) - EV ANGELICO 

( ) - ESPIRITA KARDECISTA 

( ) - OUTRAS (ESPECIFICAR) -------------------
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3) QUAL SUA SITUA\=AO FAMILIAR? 

( ) = SOLTEIRO E 1\IORA COl\1 OS PAIS E/OU COl\f OlJTROS FAl\iiLIARES 

( ) - SOLTEIRO E MORA SOZINHO 

( ) - CASADO/AMASIADO SEM FILHOS 

( ) ~ CASADO/A1\IASIADO COl\,I FILHOS 

( ) - SEPARADO COM FILHOS E MORA COM OS PAIS E/OU COM OUTROS 

( ) - SEPARADO SEM FILHOS E MORA COM OS PAIS E/OU COM OUTROS 
FAMILIARES 

( ) - SEPARADO COM FILHOS E MORA SOZINHO 

( ) - SEPARADO SEM FILHOS E MORA SOZ!NHO 

( ) = OUTP~S (ESPECIFICAR) ------------------------

4) f'"~O MOWIENTO DO CONFRONTO fu_~l\fT.ADO, E~TTUfviERE (A VONTADE E QCANTOS 
QUISER) QUAIS OS PENSAMENTOS VOCE TEVE POR ORDEM CRESCENTE DE 
LEMBRAN<;A? 

( ) - NA SUA ESCOLARIDADE 

( ) =NOS SEtJS FILHOS 

( ) - NA SUA ESPOSA 

( ) - NA SUA FAMILIA (PAISE IRMAOS) 

( ) - NA SUA RELIGIAO 

( ) - COME<;OU A ORAR 

( ) -EM SE SALV AR 

( )= Eft1 SALVAR SEU cor~lPANHEIRO 

( ) - PENSOU SE IA SER PROCESSADO JUDICIALMENTE 

( ) - OUTRAS (ESPECIFICAR) -------------------
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5) VOCE PROCUROU ALGUM TIPO DE TRATAMENTO ESPECLALIZADO NA AREA DE 
SAUDE MENTAL? 

( ) = Sil\1 

( )-NAO 

SE VOCE RESPONDED SIM, ESPECIFIQUE ONDE PROCUROU AUXILIO E QUAL 0 
DIAGNOSTICO. 

D< 
~------------------------------------------------------------------------------

6) VOCE FOl ENCAMINHADO POR ALGUEM PARA TRATArviENTO ESPECIALIZADO 
NA AREA DE SAUDE MENTAL? 

( )- SIM 

( )-NAO 

A ' 

SE \lOCE RESPONDED SII\ri, ESPECIFIQUE QUEW1 0 El~CAIVIINHOU PAP~ AUXILIO E 
QUAL 0 DIAGNOSTICO. 

R: __________________________________________________________________ ___ 

MUlTO OBRIGADO PELA SUA COLABORA<;AO!!! 




