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RESUMO 

lnvestigac;ao e anaiise da eficiencia dos integrantes do Servic;os da ROTAM 14° BPM, 
sob o enfoque nas competencias individuais dos policiais da equipe ROTAM, que 
atualmente e executado pela Policia Militar do Parana nos municipios de 
responsabilidade do 14° BPM, que se concentra em uma postura de policia comunitaria 
operacional. Apresenta urn resumo da filosofia de Policia comunitaria e modo de 
funcionamento da policia seguido pelos militares para executar o servic;o. Visa 
desenvolver e fornecer as competencias, em especial, do individuo no servic;o da 
ROTAM, que desenvolvem as forc;as policiais no policiamento da cidade de Foz do 
lguac;u I PR. Subsidia-se num questionario aplicado a uma amostra de 80% dos 
servidores que exercem atividades de policiamento de ROTAM. As conclusoes e analise 
dos dados foram baseadas na analise de conteudo com propostas de melhoria das 
competencias individuais dos agentes policiais, obtendo-se como principais resultados a 
necessidade de aprimoramento de Competencias, por meio de programas continuados 
de treinamento, palestras encontros peri6dicos com profissionais especializados em 
cada area do conhecimento. 

Palavras-chave: Competencia. Policia Militar. Policia Comunitaria. Servic;o de ROTAM. 
Prestac;ao de Servic;o Publico. 



ABSTRACT 

Research and analysis of the efficiency of the members of the Service ROTAM 14 
Battalion, under the focus on individual skills of the police team ROTAM, which is 
currently run by the Military Police of Parana in the municipalities the responsibility of the 
14th Battalion, which focuses on posture community policing operation. Summarizes the 
philosophy of Community policing and operation of the police followed by the military to 
run the service. Aims to develop and provide the skills, in particular, the individual in the 
service of ROTAM, engaging the police in policing the city of Foz do lgua9u I PR. 
Subsidizes a questionnaire administered to a sample of 80% of the servers that carry out 
the policing ROTAM. The findings and analysis were based on content analysis of 
proposals to improve the individual skills of police officers, were obtained as main results 
the need for improving skills through continuous training programs, lectures, meetings 
with professionals specialized in each area of knowledge. 

Keywords: Jurisdiction. Military Police. Community Policing. Service ROT AM. Provision of 
Public Service. 
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1 INTRODUCAO 

Este estudo teve a finalidade de investigar e analisar a eficiencia dos serviyos da 

ROTAM 14° BPM, sob o enfoque nas competencias individuais dos integrantes da 

equipe ROTAM, que atualmente e executado pela Policia Militar do Parana nos 

municipios de responsabilidade do 14° BPM, enfocando-o em uma postura operacional 

de Policia Comunitaria. 

Apresenta urn resumo da filosofia de Policia Comunitaria e o modo operacional 

adotado pelo policial militar para a execuyao do serviyo de ROTAM. Tern como objetivo 

a analise das competencias, principalmente as individuais, nos policiais militares 

integrantes da ROT AM que desenvolvem o serviyo de policiamento na cidade de Foz do 

lguayu/PR. Para a analise, foi aplicado urn questionario a 80% dos policiais que 

compoem o efetivo atual da ROT AM. A analise dos dados da pesquisa foi desenvolvida 

com base no metoda explorat6rio, de onde resulta em propostas de melhorias das 

competencias individuais desses policiais. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 mundo experimenta uma mudanya social bastante grande, originada pelo 

progresso da globalizayao e suas conseqOencias tecnol6gicas, culturais e educacionais, 

entre outras. A visao do ser humano em geral devera ser sistemica e oportuna, tendo em 

vista que as organizayoes sociais, entre as quais aquelas que tratam da seguranya 

publica, deverao usar de toda sua criatividade, maturidade, experiencia e born senso 

para se anteciparem aos fatos e continuarem crescendo dentro de uma gestao 

estrategica. 

A Administrayao Publica, da qual faz parte o Sistema de Seguranya Publica, 

representa todo o aparelhamento do Estado preordenado a realizayao de seus serviyos, 

visando a satisfayao das necessidades coletivas. Esta se rege por principios 

estabelecidos na Constituiyao Federal, tais como: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, eficiencia e publicidade. 

No Estado, a parte da proteyao dos bens juridicos do cidadao e de 

responsabilidade principalmente do Sistema de Seguranya Publica. Esse consiste em 

6rgaos, entre eles as instituiyoes policiais, que visam a proteyao da integridade fisica da 

populayao e de seus bens, alem da manutenyao da ordem publica. Atualmente e urn 

setor que concentra grandes preocupayoes da populayao em virtude do aumento da 
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violencia e da criminalidade, da ineficiencia dos aparelhos policiais e da crise do sistema 

penitenciario. 

No Brasil, conforme Rosa Filho, a seguranc;a publica esteve a cargo de diferentes 

instituic;oes ao Iongo da hist6ria. lniciando, nos primeiros seculos da colonizac;ao, com as 

ordenanc;as e as milicias. Passando em 1808, no governo de Dom Joao VI, pela 

lntendencia Geral da Policia, criada para a manutenyao da ordem no regime imperial. 

Anos depois, instituiram-se pelo ministro da Justic;a, padre Diogo Antonio Feij6, as 

Guardas Municipais e a Guarda Nacional comandada pelos proprietaries de terras. 

Na Republica, a descentralizac;ao polftica leva a transferencia das atribuic;oes e 

dos servic;os de seguranc;a publica para os Estados. Cada unidade da federayao cria sua 

policia, aproveitando efetivos das Guardas Municipais e da Guarda Nacional, com 

diversas denominac;oes: Forc;a Publica, Brigada Policial, Brigada Militar, Policia Civil, 

Guarda Civil. Apesar dos· diferentes names e modelos de organizac;ao, as pollcias 

estaduais tern em comum a responsabilidade pela manutenc;ao da ordem publica e da 

seguranc;a publica. Cumprem func;Oes de vigilancia e repressao as desordens, a 

vadiagem e a criminalidade (Policias Militares) e func;oes de investigac;ao, autuac;ao e 

execuc;ao judiciaria (Policia Civil). 

Ainda, conforme Rosa Filho, durante o Regime Militar de 1964, epoca em que a 

seguranc;a publica se confunde com a seguranc;a nacional. As Policias Militares recebem 

maiores recursos e treinamento para atuar na manutenyao da ordem publica. Seus 

estatutos sao modificados para dar-lhes maior autonomia, inclusive juridica: seus atos 

passam a ser julgados por Tribunais Militares. 

Na concepc;ao atual considerando-se as premissas de direitos humanos, as 

atividades policiais vao alem da vigilancia e da repressao a desordem e ao crime. 

Buscam tornarem-se servic;os voltados para o bem-estar da populac;ao, apesar das 

criticas que comumente recebe por parte da midia. A imagem percebida pela populayao 

sabre a policia tambem passou por conturbac;oes originadas desde o periodo p6s 

Regime Militar, epoca na qual se confundia poder com politica. E tambem comprovado 

que a participac;ao de criminosos em organizac;oes policiais contribuiu para a maculac;ao 

da reputac;ao das policias. 

Mesmo com esse cenario, as instituic;oes policiais, principalmente as Policias 

Militares buscam seu espac;o na sociedade. No Estado do Parana procuram desenvolver 

projetos para executar servic;os de policiamento com elevado padrao de qualidade, 

buscando atender uma populac;ao necessitada de seguranc;a. Sua responsabilidade legal 
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consiste na policia ostensiva, para a preserva~ao da ordem publica, e seus servi~os 

estao voltados a prote~ao do cidadao, do patrimonio e defesa dos poderes constituidos. 

No Estado do Parana, conforme Bondaruck e Souza (2007), urn a das formas de 

servi~o policial que vern ganhando destaque e a policiamento comunitario, come~do no 

ano de 1992 com o Projeto POVO - policiamento ostensivo volante, que ganhou for~a 

politica e nomenclatura definida de POVO. Projeto de iniciativa da Policia Militar do 

Parana, e colocado em execu~ao pelo governo do Estado, que na epoca, tendo em vista 

a responsabilidade com os problemas de seguran~ vivida no Estado, buscou-se em 

conjunto com a comunidade formas de resolu~ao. Esse policiamento enquadra uma 

nova forma de presta~ao de servi~o. com filosofia de Policia Comunitaria, que vern 

sendo trabalhada desde meados de 1980 em paises como o Japao, Estados Unidos, 

Canada, entre outros. 

No primeiro momenta do POVO, a finalidade era efetuar policiamento em 

comunidades e bairros. Nas atividades policiais, o destaque e o policiamento preventivo, 

com a finalidade de evitar que ocorram crimes nos bairros e suas proximidades. 

Destaca-se tambem na atua~ao repressiva, quando necessaria, em localidades que 

ofere~am risco a seguran~a, principalmente no combate ao trafico de entorpecentes, 

furtos, roubos, prostitui~ao infantil, entre outros ilicitos. Salienta-se que tais medidas 

repressivas devem ser planejadas de forma a serem sempre educativas neste contexto 

das preventivas e geralmente sao executadas pelas equipes da ROT AM. 

Atualmente as unidades da policia militar do estado do Parana, invariavelmente, 

possuem urn grupo de policiais incumbidos de a~oes repressivas e de alto risco. 

Desse modo, o presente estudo parte do pressuposto que os policiais militares 

integrantes da ROTAM, para desenvolverem servi~os com qualidade, precisam possuir 

competencias individuais especificas para aquela modalidade de policiamento, 

considerando o contexto do ambiente de atua~ao. 0 desenvolvimento de competencias 

surge como alternativa para que se construa uma policia eficiente, sem ser violenta e 

que supra as necessidades de seguran~ da comunidade. Assim sendo, este trabalho se 

estrutura a partir do objetivo de identificar e analisar as competencias que os policiais 

necessitam para desempenhar suas atividades. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A principal justificativa para a elabora~o deste estudo esta na crescente 

necessidade de reflexao sobre o enfrentamento da violencia nas comunidades 
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organizadas e bairros no municipio de Foz do ~ e municipios circunvizinhos, e a 

responsabilidade da Policia Militar do Parana de combater esse quadro. Por meio de 

uma postura profJSSionaJ e comunitaria dos policiais miHtares, percebe-se que a 

comunidade necessita que a corpora~o esteja apta a enfrentar esta questao de maneira 

tecnica e nao amadora. 

Nos ultimos anos, ap6s discussoes e analises sabre o problema, nota-se que a 

violencia ocorre de forma generalizada no municipio e em seu entorno, porem com focos 

de reincidencia, fazendo-se necessaria uma mudanc;a de postura do policial militar. Esta 

mudanc;a pode ser obtida desenvolvendo-se nos poUciais, competencias individuais 

necessarias para realiza~o de suas atividade de policiamento visando ao combate 

desses problemas na origem. 

E importante salientar que cada bairro encara uma realidade diferente, o que 

imptica em que, antes de implementar qualquer programs ou atividade visando prevenir 

a violencia, se conhec;a o que de fato se vai prevenir. lsto sera possivel de ser realizado 

por meio da avaliac;ao de dados de ocorrencias de violencias, tracando-se urn esboco 

que permita a policia e a comunidade local conhecer seus verdadeiros problemas, e com 

isso poder desenvolver nos policiais da ROTAM as competencias essenciais para 

resolverem esses problemas. Desta forma, sera possivel direcionar esforc;os para 

enfrentar esta grave dificuldade que vern pondo em risco constante a sociedade 

paranaense e em especial a iguac;uense. 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos que orientaram e determinaram a execuc;ao deste estudo tiveram a 

intenyao de trazer a baila os assuntos, conforme abaixo listado. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Constitui objetivo geral, levantar e indicar formas de desenvolver no policial militar, 

pertencente a equipe de ROTAM, as competencias individuais necessarias para a 

aprimoramento dos servicos Comunitarios no policiamento dos municipios da area do 

14° BPM. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

a) Diagnosticar a equipe de ROT AM do 14° BPM, aplicada no municipio de Foz do 

lguacu e mun1cipios circunvizinhos, identificando as competencias existentes e 

necessarias ao seu funcionamento. 
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b) Estabelecer e propor urn sistema de desenvolvimento de competencia, de forma 

continua, para os policiais da ROT AM. 

c) Contribuir para desenvolver nos integrantes da equipe da ROTAM do 14° BPM, o 

habito da capacitac;ao continua, paralelo a doutrina de policia comunitaria. 

1.4 METODOLOGIA 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido junto ao efetivo da ROT AM no ambito 

do 14° BPM, Foz do lguac;u, Estado do Parana, a metodologia utilizada teve o intento de 

promover o direcionamento para 6s objetivos dessa exposic;ao, pautado nas informac;oes 

colhidas em torno das atividades desenvolvidas pela policia em Foz do lguac;u, onde 

foram coletadas informac;oes pertinentes. 

1.4.1 Natureza da Pesquisa 

0 estudo subsidia-se em entrevista e pesquisa visando, conforme (GIL, 1996, p. 

46), "diagnosticar, levantar as opinioes, atividades e as crenc;as de uma populac;ao", a 

respeito do Program a de Seguranc;a Publica, projeto POVO, implantado e executado 

pela Policia Militar do Parana nos municipios do £stado, enfocando-o em competencias 

individuais do efetivo da ROTAM, numa postura operacional de Policia Comunitaria. 

Apresentar urn resumo da filosofia de Policia Comunitaria e o modo operacional adotado 

pelo policial militarpara a execuc;ao do servic;o, como estrategia de Seguranc;a Publica. 

Gil (1996, p. 57) considera como vantagens: "-Conhecimento direto da realidade 

na medida que as pr6prias pessoas inform am a respeito [ ... ] de suas crenc;as e opinioes; 

- economia e rapidez [ ... ] quando os dados sao obtidos mediante questionarios, os 

custos tornam-se relativamente baixos, [ ... ] torna-se possivel a obtenc;ao de grande 

quantidade de dados em curta espac;o de tempo". 

0 estudo foi regido pelo seguinte processo metodol6gico: 

a) Reuniao e estudo dos dados referentes as competencias dos policiais militares 

que desempenham servic;o da ROT AM. 

b) Preparac;ao de question aria direcionado ao objetivo da construc;ao de 

competencias, principalmente as individuais, nos policiais militares integrantes da 

ROT AM que desenvolvem o servic;o de policiamento na cidade de Foz do lguac;u/PR 

c) Estudo dirigido aos Policiais comparando-se com normas e doutrina de policia 

comunitaria. 

d) T abulac;ao das informac;oes e produc;ao da estatistica propria. 
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e) Proposta para utilizagao do conhecimento na esfera gerencial e operacional da 

instituigao Policia Militar. 

1.4.2 Populagao 

A pesquisa foi realizada em Foz do lguagu nos meses de abril e maio de 2009, foi 

objeto desta pesquisa a seguinte populagao: 20 dos 25 policiais militares, Oficiais, 

(gerentes) e pragas da Policia Militar (executores), que integram o efetivo da ROT AM 14° 

BPM, os quais foram aplicados de forma intencional, por ocasiao das reunioes de servigo 

e instrugao programada semanalmente, atingindo-se o percentual de 80% do publico 

alvo. 

1.4.3 lnstrumento de coleta de dados 

A primeira etapa desse estudo consistiu em uma revisao bibliogn3fica e uma 

pesquisa documental, posteriormente o pesquisador parte para coleta de dados pautado 

na pesquisa de campo. 

Para a realizagao deste estudo utilizaram-se as seguintes formas de pesquisa: 

a) Pesquisa Bibliogn3fica: em publicagoes de obras, incluindo paginas virtuais, que 

abordem o assunto. De acordo com Gil (2002, p. 44), "A pesquisa bibliografica e 

desenvolvida com base em materialja elaborado, constituido principalmente de livros e 

artigos cientificos." 

b) Pesquisa Documental: Para o levantamento de dados documentais foram 

pesquisados os relat6rios da ROTAM, boletins de ocorrencias envolvendo os policiais 

integrantes da ROTAM, alem de outros documentos da poficia militar referente ao 

assunto. 

c) Questionarios: aplicados aos poticiais da ROTAM com o intuito de diagnosticar a 

realidade do serviyo na area de atuayao proposta neste trabalho. sua tecnica e descrita 

por Ruiz (1986 p. 51)" ... o informante escreve ou responde por escrito a urn elenco de 

quest6es cuidadosamente elaboradasl'; 

d) Entrevista: realizada pessoalmente. com intuito de favorecer ao entrevistado trazer 

informa~ mais convenientes acerca do assunto~ Segundo Oppenheim apud Roesch 

(1999), a utmzac;ao de pesquisa sera importante quando existam quest6es abertas e 

tenha a necessidade de transcrever as respostas nas palavras dos entrevistados. 

Para a coleta de dados foi utilizado questionario como instrumento principal, 

sendo composto de questaes abertas e fechadas, aplicados a todos os integrantes da 
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equipe ROT AM, e por intermedio de entrevista a oficial do escalao superior da PoHcia 

Militar, que atua no 14° BPM. 

Os dados foram tabulados e trabalhados no aspecto quantitativa, sob a forma de 

tratamento estatistico simples, do qual resultaram tabelas, graficos e analises 

descritivas-interpretativas, conforme seve na parte conclusiva deste estudo. 
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2. PERFIL DA ORGANIZACAO 

Neste capitulo sera apresentada a organiza9ao a qual pertence o publico-alva 

deste estudo. Para a elabora9ao desta apresenta9ao em formate de diagn6stico foi 

utilizado como suporte o modele FNQ, Fundac;ao Nacional da Qualidade. 

0 estudo foi efetuado no ambito da sede do 14° BPM- Batalhao da Policia Militar 

do Parana, organiza9ao prestadora de servi9o publico de seguranc;a publica. A 

institui9ao tern como missao declarada a preserva9ao da ordem publica em todo territ6rio 

paranaense, atuando de forma integrada na presta9ao do servi9o de protec;ao e socorro, 

visando a melhoria da qualidade de vida e o exercicio plena da cidadania. 

2.1 DESCRI<;AO DA ORGANIZACAO 

A Policia Militar do Parana foi criada no ana seguinte a emancipa9ao do Estado 

do Parana e tern sua denomina9ao instituida pela Lei Providencial n°. 7, de 10 Agosto de 

1854, em substitui9ao a entao Companhia de For9a Policial. E uma lnstitui9ao do Poder 

Executive, baseada nos fundamentos da hierarquia e disciplina, tendo como 

caracteristica a for9a militarizada. 

Tern sua missao na preserva9ao da ordem publica e no bem-estar social da 

comunidade (direitos e garantias fundamentais) conforme fundamentado no art. 5° e 

seus incises da Carta Magna de nosso Pais. 

Suas atribuic;oes legais sao previstas na Constitui9ao da Republica Federativa 

que estabelece a Seguranc;a Publica como dever do Estado, para a preservac;ao da 

ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, cabendo-lhe a policia 

ostensiva e as a96es de combate a incendios, de socorro, de salvamento e de atividades 

de Defesa Civil. 

A Policia Militar do Parana, constitucionalmente, e considerada como for9a auxiliar 

e reserva do Exercito e subordina-se funcionalmente ao Governador do Estado, 

vinculada a Pasta da Secretaria de Estado da Seguran9a Publica. 

A Constitui9ao do Estado do Parana preve o Corpo de Bombeiros como parte 

integrante da Policia Militar e estabelece a lnstitui9ao como organiza9ao baseada na 

disciplina e hierarquia militares, atribuindo-lhe as atividades de policia ostensiva e de 

preserva9ao da ordem publica, de execuc;ao de atividade de defesa civil, de prevenc;ao e 

combate a incendios, de buscas, salvamentos e socorros publicos e tambem as 

atividades de policiamento de transite urbana e rodoviario, de florestas e de mananciais. 
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Presente nos trezentos e noventa e nove municipios do Estado, a PMPR possui 

atualmente, urn efetivo aproximado de 17.000 (dezessete mil), sendo 2.700 (dais mile 

setecentos) bombeiros militares. Os cargos sao distribuidos em postos (oficiais) e 

gradua9oes (pra~s) e as atribui9oes das fun9oes sao prescritas em regulamentos 

pr6prios. 

As atividades operacionais e administrativas dos militares sao reguladas por meio 

de leis e normas Federais e Estaduais. 0 controle das atividades e realizado pelo 

Ministerio Publico e Poder Judiciario, bern como pela legisla9ao especial inerente, Penal 

Militar e Direito Administrative. 

Conforme preceitua a Constitui9ao Federal, em seu artigo 144, a seguran9a 

publica e uma obriga9ao do Poder Publico, direito e responsabilidade de todos os 

cidadaos brasileiros, e sera exercida para preservar a ordem publica, incolumidade das 

pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 

" ... V- policias militares; 

§ 5° - as policias militares cabem o policiamento ostensive e preserva~o da ordem 

publica; aos corpos de bombeiros militares, ah3m das atribuigoes definidas em lei, 

incumbe a execugao de atividades de defesa civil." {art. 144 da CF) 

Sem deixar de levar em considera9ao principios da moral, etica e dos bans 

costumes e objetivando analisar a organiza9ao Policia Militar evidencia-se, baseado na 

lei estadual n°. 6.774 de janeiro de 1976, que a institui9ao esta estruturada em sintese 

da seguinte forma: 

Hierarquia: e tido como a forma mais inteligente e eficiente, em que uma 

institui9ao, bern estruturada, se organiza, para bern desenvolver as suas fun9oes 

especificas. 

Disciplina: representa filosofia de vida e trabalho que o homem, de consciencia 

ilibada adota como modo austero e rigoroso de vivencia, para cumprir sua voca9ao de 

servir, no percurso de sua existencia. 

Morai/Carater: sao qualidades indispensaveis ao homem de bern, para exercer 

com dignidade e autoridade suas fun9oes de responsabilidade e de compromisso 

perante a sociedade organizada, a come9ar pela familia. 

0 funcionamento da corpora9ao e normatizado pela Lei Estadual6.774, de janeiro 

de 1976, conhecida como Lei de Organiza9ao Basica, que esclarece a destina9ao, 

missao e subordina9ao, bern como estrutura geral, alem de especificar os 6rgaos de 

dire9ao, apoio e execu9ao. 
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2.2 ESTRUTURA DA ORGANIZA<;AO POLICIAL MILITAR 

A organizagao policial militar atualmente esta estruturada seguindo a proposta do 

Estado e faz parte da Secretaria de Seguranga Publica (SESP) subdividindo-se segundo 

a lei estadual n° 6774, de janeiro de 1976, em tres 6rgaos: de diregao, de apoio e de 

execugao. 

a) Orgao de diregao: realiza o comando e a administragao da corporagao, e 
composto por: 

- Comando Geral; na pessoa do Comandante Geral; 

- Estado Maior como 6rgao de diregao geral; 

- Diretorias como 6rgaos de diregao setoriais; 

- Ajudancia-Geral atende as necessidades de material e pessoal; 

- Comissoes; 

- Assessorias; e 

- Consultoria Juridica. 

b) 6rgao de apoio, composto por: 

- Diretoria de Ensino; 

- Diretoria de Pessoal; 

- Diretoria Financeira; 

- Diretoria de Apoio Loglstico; 

- Diretoria de Saude; 

c) Orgao de execugao: composto pelas Unidades de Policia Militar e Bombeiros 

militares (Batalhoes e Companhias independentes), subordinados dos Comandos 

intermediarios, por area de atuagao e caracteristicas do trabalho. 

As unidades sao distribuidas estrategicamente em toda a extensao do Estado, e 

algumas com areas de atuagoes especificas, tais como: 

- BPGD - Batalhao de Policia de Guarda, com fungao principal a guarda de 

estabelecimentos prisionais; 

- BPTRAN- Batalhao de Policia de Transito, com fungao principal o policiamento 

das rodovias estaduais; 

- BPAmb- Batalhao de Policia Ambiental, com funyao principal o policiamento 

florestal em mananciais e areas de preservagao ambiental; 

- BPEC - Batalhao de Policiamento Escolar e Comunitario, com fungao principal 

o policiamento nas escolas do estado do Parana; 

- Cia CHOQUE- Companhia de Policiamento de Choque; 
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-Cia PORTUARIA - Companhia independente de policiamento no Porto de 

Paranagua; 

- Cia Fron - Companhia lndependente de Fronteira, denominada de for<;a alfa. 

As demais unidades policiais em numero de 20 batalhoes e 5 companhias 

independentes, atuam na manuten<;ao e preserva<;ao de ordem publica, com a<;oes de 

policiamento ostensive fardado de forma preventiva e repressiva. 

Tambem em conformidade com a regulamenta<;ao dada pelo R-200, Decreta-Lei 

n°. 667, datado de 02 de Julho de 1968, a PMPR e estruturada em 6rgaos de Dire<;ao, de 

Execu<;ao e de Apoio, os 6rgaos de dire<;ao realizam o comando e a administra<;ao da 

Corpora<;ao; os 6rgaos de execu<;ao constituem as unidades operacionais e 

desenvolvem a atividade-fim lnstitui<;ao; os 6rgaos de apoio, estruturados em Diretorias, 

sao organizadas sob a forma de sistemas para as atividades de ensino, de pessoal, de 

administra<;ao financeira, contabilidade e auditoria, de logistica e de saude com o fim de 

desenvolver o suporte a atividade-fim. 

Organograma Geral da PMPR. 

FIGURA 1 - ORGANOGRAMA GERAL PMP.R 
FONTE: LEI DE ORGANIZA<;AO BASICA PMPR 
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A lideranc;a da organizac;ao e exercida pelo comandante geral, cargo designado 

pelo Governador do Estado (escolhido dentre os coroneis da ativa), relacionado com o 

plano de governo, ou seja, os interesses politicos. Dentre estes interesses pode-se citar 

o que obriga a administrac;ao a comprometer-se com as causas publicas, desde o menor 

ao maior nivel da administrac;ao policial. 

2.3 DESCRI<;AO DO 14° BPM E ORGANOGRAMA 

0 14° Batalhao de Policia Militar tern como area de atuac;ao sete municipios, 

sendo a sede em Foz do lguac;u, abrangendo tambem os municipios conforme figura 2, 

sendo que cinco fazem fronteira com o Paraguai as margens do rio Parana, os quais 

compreendem o extrema Oeste do Parana. 

FIGURA 2- AREA DO 14° BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 
FONTE- ADAPT ADA DO MAPA DA go REGIONAL DE SAUDE 

Em Foz do lguac;u, o 14° BPM atua operacionalmente em areas previamente 

divididas em seis setores, sendo: setor Sui, Centro, Oeste, Norte, Nordeste e Leste, nos 

quais executa policiamento ostensive preventive e repressive, alem de possuir setor de 

transite, guardas e escoltas de presos, POVO e outros policiamentos especializados, 

como o servic;o de ROT AM, foco deste trabalho. 

0 policiamento geral e executado por equipes que se revezam em turnos de 

servic;os, tendo como principal modalidade o policiamento ostensive motorizado. Ja o 
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policiamento de ROT AM e desenvolvido de forma pontual e direcionado para eventos de 

diversos. 

Na Costa Oeste Paranaense, a Policia Militar se faz presente desde 1884, epoca 

em que aqui havia apenas urn policial. Ate 1966, a regiao contava com apenas urn 

Destacamento Policial Militar do 6° Batalhao de Cascavel, a partir de entao transformado 

em Companhia, e em 1975, foi criada a 4a CIPM (Companhia lndependente de Policia 

Militar) que atendia somente Foz do lgua<;u e Santa Terezinha de ltaipu. Com o Decreta 

5.404, de 08 de Maio de 1985, a Costa Oeste Paranaense passou a contar como 14° 

Batalhao da Policia Militar (foto da fachada da sede na Figura 3 ), o qual tern hoje sabre 

sua responsabilidade sete municipios e uma popula<;ao estimada em mais de 430.000 

habitantes, % desta em Foz do lgua<;u. 

A Policia Militar no ambito do 14° BPM, segundo seu setor de planejamento (P/3), 

atende na regiao uma media diaria de 96 ocorrencias, das quais 60o/o em Foz do lgua<;u; 

ainda prestam servi<;o em ocorrencias de transite, assistencias sociais, policiamento em 

eventos e opera<;oes especiais. 0 atual comandante do 14° Batalhao da Policia Militar e 
o Tenente-Coronel Mauro Alves Pinto. 

FIGURA 3- FOTO DA FACHADA DO 14° BATALHAO DA POLtCIA MILITAR 
FONTE: SETOR DE RELACOES PUBLICAS- 14° BPM 

Os servi<;os sao desenvolvidos por setores, considerando suas peculiaridades. No 

Policiamento Comunitario foram desenvolvidos metodos e processes, junto a 
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comunidade organizada, para o desenvolvimento de atividades de seguranc;a 

considerando fatores e particularidades de cada bairro. 

Ja no servic;o de ROTAM sao desenvolvidos metodos e processos de 

policiamento tatico, de forma diferenciada dos demais tipos de policiamento, que 

envolvem maior risco e complexidade ao servic;o a ser desenvolvido pelo efetivo, no 

entanto, rotineiramente o efetivo de ROTAM, desenvolve policiamento junto a 

comunidade e para tal policiamento devem saber diferenciar a forma de trabalho quanta 

as ac;oes e reac;oes mais convenientes para a instituiyao e para a populayao. 

A principal atividade da Policia Militar consiste na prestac;ao servic;os de 

seguranc;a publica que e desenvolvido por meio de policiamento ostensivo radio 

motorizado e a pe, pais considera como principal cliente, a sociedade em geral, com 

atenc;ao especial as organizac;oes. 

Uma peculiaridade preconizada pela Policia Militar e que seus concorrentes sao 

seus parceiros, urn exemplo e que: o policiamento de transito na cidade, por forc;a de lei 

e executado pela PoHcia do Estado e tambem pelo Municipio. Ocorre neste caso, uma 

concorrencia entre as instituic;oes. Contudo, as demais instituic;oes desenvolverem seus 

trabalhos separadamente (Receita Federal, Policia Civil, Policia Federal, Guarda 

Municipal, etc ... ), existe interdependencia das ac;oes de cada urn, havendo sintonia para 

complemento das mesmas. 

0 14° BPM interage com a sociedade lguac;uense em geral e com a populayao 

flutuante (turistas e comprfstas) direcionando seus recursos e meios aos eventos sociais 

e mantendo o policiamento rotineiro. 0 14° BPM dentro da doutrina de policia 

comunitaria participa de atividades sociais na comunidade, estando presente em 

reunioes, palestras e eventos. 

0 14° BPM mantem urn constante relacionamento com a sociedade lguac;uense e 

outros 6rgaos constitufdos, tais como: Policia Federal, Policia Rodoviaria Federal, Policia 

Civil, Receita Federal, Receita Estadual, Guarda Municipal, Guarda da ltaipu, Conselho 

Tutelar, Poder Judiciario, Ministerio Publico, Rotarys Clubes, Fundac;oes, Clubes de 

Servic;os, outras empresas privadas, Hospitais, Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Mirim, 

Nucleo de Educac;ao, Exercito, Aeronautica, Marinha, ABIN (Agencia Brasileira de 

lnteligencia), Poder Executivo e Legislative Municipal, etc. Atende ainda, as linhas de 

ac;oes do governo Estadual a exemplo da forc;a samurai e policia Comunitaria conhecida 

como projeto POVO. 
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Atualmente, o desafio encontrado pela Policia Militar e a redu«;ao da criminalidade 

na fronteira. Para supera-la investe-se na opera«;ao Foz Segura e Opera«;ao escudo, 

alem de buscar ampliar o numero de policiais e proporcionalmente meios para 

desenvolvimento dos servi«;os, bern como acompanhamento das tecnologias e sistemas 

de informa«;ao do setor. 

Conforme demanda e vontade politica, os servi«;os de policiamento sao 

caracterizados e desenvolvidos conforme a evolu«;ao da sociedade, estando hoje em 

pauta o policiamento comunitario com aplica«;ao efetiva do projeto do governo, dito como 

o projeto POVO, que se desenvolve conjuntamente com a Opera«;ao Foz segura e 

policiamentos especiais de ROT AM. 

A Figura 4 apresenta o organograma do 14° BPM de Foz do lgua«;u, 

demonstrando uma estrutura hierarquizada em linha. 

COMANDO a 
(Tenente Coronel) 

~'---~ ~ 

SUB-COMANDO 
(Major) 

ROT AM 
(Ronda Tatica) 

Estado Maior e composto por: 
P1 - Setor de Legisla~o e Pessoal; 
P2 - Setor de lnforma<;oes; 
P3- Setor de lnstru<;oes e Planejamento; 
P4 - Setor de Patrimonio, Compras e Financeiro; 
P5 - Setor de Rela<;oes Publicas. 

18 Companhia 
Foz do lgua~u 

ROT AM - Ronda Tatica, for~a elitizada de apoio para situa~oes de crise. 

1a Companhia e composta por: 
1- Transite (atendimento de acidentes e policiamento de transite); 
2- COPOM - Central de Opera<;oes Policiais Militares; 
3- Escoltas (cadeia publica, forum e hospitais); 
4- POVO- Policiamento Ostensive Volante (policia comunitaria); 
5- Pelotao Sui (Porto Meira, Vila lolanda, Karima, e adjacentes); 
6- Pelotao Centro (regiao central da cidade de Foz do lgua<;u); 
7- Pelotao Oeste (Vila Partes, Jupira e adjacentes); 
8- Pelotao Norte (Vila A, Vila C, Porto Bela, Cidade Nova, KLP e adjacentes); 
9- Pelotao Leste (Portal, Sao Francisco, JD, Sao Paulo e adjacentes); 
10- Pelotao Nordeste (Tres lagoas, Bandeirantes e adjacentes); 

ESTADO MAIOR 
(P1, P2, P3, P4, PS) 

28 Companhia 
Medianeira 

2a Companhia e composta pelos municlpios: Medianeira, Sao Miguel do lgua<;u, Missal, ltaipulandia e Serran6polis do lgua<;u. 

FIGURA 4- ORGANOGRAMA DO 14° BPM- SEDE 
FONTE ADAPT ADO SETOR DE PLANEJAMENTO 14 ° BPM 
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Devido a escassez de pessoal, o trabalho da Policia Militar tern se tornado em sua 

maioria em ac;oes corretivas e repressivas, deixando-se com deficiencia o policiamento 

preventivo. 

No municipio de Foz do lguac;u, a forc;a de trabalho esta formada por servidores 

publicos concursados para cada nivel hierarquico divididos em categorias de oficiais, 

prac;as especiais e prac;as, conforme o Quadro 1. 

Quadro Posto 
Oficial Tenente Coronel 
Oficial Major 
Oficial CapitAo 
Oficial 1°tenente 
Oficial 2°tenente 

Pracas especiais Aspirante 
Pra<:as Subtenente 
Prac;as 1°sargento 
Pra<:as 2°sargento 
Prac;as 3°sargento 
Pracas Cabos 
Prac;as Soldado 1 o classe 
P_rac;as Soldado ~ classe 
Total 

QUADRO 1 - EFETIVO DE FOZ DO IGUAQU (09/06/2009) 
FONTE: SETOR DE PESSOAL - 14° BPM 

Efetivo 
1 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
5 
4 
16 
29 

251 
4 

0 efetivo atual do 14° BPM e de 425 Policiais Militares, sendo que destes 326 

prestam servic;os em Foz do lguac;u, dos quais numa media constantemente 35 

encontram-se indisponiveis por estarem de ferias ou licenc;a; atualmente tem-se 12 

afastados por problemas disciplinares, 33 policiais sao empregados na parte 

administrativa, 10 policiais estao cedidos a outros 6rgaos, 80 policiais trabalham no 

sistema prisional, 52 policiais sao aplicados em outras atividades policiais, 25 trabalham 

na ROT AM, OS demais em n° de 79 sao distribuidos para policiamento de radio patrulha, 

de transito e outros, sendo que tais policiais sao responsaveis pelo policiamento 

comunitario no bairro onde trabalham com mais frequencia, dentro dos setores 

previamente definidos. 

2.4 ESTRATEGIAS E PLANOS PARA PRESTA<;AO DE SERVICO 

A Policia Militar tern urn quadro distributive de func;oes; cada comandante de 

batalhao estabelece as metas para curto, medio e Iongo prazo, conforme caracteristicas 

e necessidades locais. Os batalhoes tern urn setor para planejamento de ac;oes e 

operac;oes que interagem com os outros setores buscando informac;oes para equilibrar 

as necessidades com as disponibilidades, sendo que este setor e responsavel pela 

programac;ao das atividades policiais, bern como pelas instruc;oes para concretiza-las. 
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Como referido anteriormente, a alta administra9ao da Policia Militar estabelece as 

metas e objetivos definindo as formas de policiamento a ser executada no Estado, 

atendendo as caracteristicas locais. Os projetos sao colocados em pn3tica ap6s sele9ao 

e orienta9ao ao efetivo a ser empregado em cada projeto, respeitando-se os escaloes 

hierarquicos. As atividades sao executadas conforme plano de execuyao traduzido em 

documentos, denominados Pianos de Opera96es e Ordens de Serviyo, emitidos pelo 

setor de planejamento. 

Os resultados de desempenho da atividade policial sao verificados e analisados 

no decorrer do tempo, nao existindo uma meta numericamente definida a ser atingida. 

No que se refere a quantitativa de ocorrencias, as metas sao para redu9ao do indice de 

criminalidade e interagem com outros segmentos da sociedade, tais como familia, 

escola, igreja, etc. Atualmente, uma das formas de avaliar a qualidade de servi9o e a 

midia. 

0 14° BPM atua na sociedade de maneira proativa, agindo preferencialmente de 

forma preventiva, conjuntamente com a populayao, necessitando para tanto aproximar 

das lideran9as comunitarias e de classes, atendendo aos interesses da sociedade. 

0 14° BPM divulga seus serviyos com a realizayao efetiva das a96es, pois sua 

principal caracteristica e a ostensividade. As a96es da Policia Militar sao divulgadas na 

forma de resultados obtidos, fortalecendo a imagem e necessidade da existencia da 

policia. Periodicamente realiza campanhas educativas dirigidas ao setor de seguranya, 

divulgando na midia as a96es realizadas e os servi9os colocados em pratica. 

0 controle dos servi9os e feito por funcionarios de nivel hierarquico superior. 

Havendo qualquer tipo de reclamayao, existe urn setor especifico para recebimento, 

onde sao registradas e com isso inicia-se uma apura9ao para avalia9ao de existencia de 

desvio de conduta, transgressao disciplinar ou conduta criminosa. Confirmada a ayao 

que originou a reclamayao o policial podera sofrer as seguintes penalidades: 

impedimenta, advertencia, detenyao, prisao e repreensao e dependendo da gravidade, 

exclusao da Policia Militar. 

Na regiao oeste do Parana, alem do telefone 190 a Policia Militar disponibiliza 

outras lin has de atendimento a comunidade, tais como 181, para denuncias de 

narcotrafico, 193 acionamento do Corpo de Bombeiros, (45) 3527-1001 para denuncias 

em geral, e ainda linhas comerciais dedicadas a servi9os administrativos por intermedio 

de uma central digital. Alem disso, coloca a disposi9ao da sociedade policiamento 
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ostensivo, preventivo, motorizado e a pe, e qualquer pessoa pode solicitar o servic;o da 

policia. 

Existe ainda a Ouvidoria, urn 6rgao de controle externo a Policia Militar, que 

atende a denuncias e reclamac;oes do publico interno e externo. 

2.5 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA POLfCIA MILITAR 

A Policia Militar executa seus servic;os de maneira equilibrada com o ambiente e 

busca continuamente a preservac;ao ambiental. Sendo inclusive, responsavel pela 

fiscalizac;ao das ac;oes de seus clientes, objetivando a preservac;ao ambiental e o 

cumprimento da lei de protec;ao de fauna e flora. 

A instituic;ao procura efetivar seus trabalhos de maneira etica, transparente e de 

acordo com a legalidade, as vezes contrariando os interesses locais. As atividades da 

Policia Militar sao desenvolvidas objetivando a manutenc;ao dos poderes constituidos e 

dos interesses da sociedade fazendo valer os direitos do cidadao, possibilitando o 

equilibria eqOitativo em casos de conflito de direitos. 

2.6 GESTAO DAS INFORMACOES DA ORGANIZACAO 

A Policia Militar registra as solicitac;oes em de boletins de ocorn3ncias e relat6rios 

de servic;os, estes sao centralizadas no setor de planejamento e estatistica que recebe e 

registra junto ao sistema de controle e processamento de ocorrencias policiais que 

processa os dados emitindo relat6rios dos mais variados tipos. Com base nestes 

relat6rios e direcionado o servic;o de policiamento preventivo. Atende ainda solicitac;oes 

especificas de policiamento em eventos que necessitam servic;os de seguranc;a publica. 

2.7 SELECAO DOS POLICIAIS MILITARES 

A selec;ao dos policiais e uma trabalhosa tarefa no processo, porem e primordial 

para evitar que pessoas com disturbios vistam uma farda e usem o poder adquirido para 

praticar crimes. A preocupac;ao em bern escolher agentes de seguranc;a aumenta ap6s 

escandalos divulgados na midia em que se cita o envolvimento de policiais militares com o 

crime organizado. 

De acordo com o Centro de Recrutamento e Selec;ao da Policia Militar, existem 

duas formas de ingressar na Policia Militar: Poe meio de concurso ao Curso de Formac;ao 

de Oficiais, e de concurso para o Curso de Formac;ao de Soldados, para os quais podem 

se inscrever qualquer pessoa, desde que preencham os pre-requisitos determinados. 
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Em ambas as situac;oes, os candidatos passam par uma prova escrita e de 

conhecimentos gerais, exame medico, exame psicopatol6gico, suficiencia fisica e 

investigac;ao social. 

0 exame psicopatol6gico verifica o perfil do candidato para saber se ele vai se 

adaptar ao trabalho e a vida militar. 

E requerido do candidato neste exame, controle emocional, e principalmente saber 

controlar a agressividade. Urn candidate com grande agressividade e baixo controle 

emocional, par exemplo, dificilmente sera aprovado no exame psicopatol6gico da Policia 

Militar. 

Preocupa~ao antecipada lncapacidade de controlar 
com acelera~ao das as emo¢es e tendencia a 
fun~oes organicas que reagir de forma brusca e 
pode afetar a capacidade intensa. 
de rea~ao diante de 
situa~oes de estresse. 

Habilidade cinestesica para 
movimentar-se com 
equilibria, atendendo as 
solicita~oes psiquicas ou 
emocionais. 

espirito, nos 
pr6prios recursos, 
estabelecendo contatos de 
forma decidida, acreditando 

Medo irracional ou 
patol6gico de situa~oes 
especificas ou coisas 
como: animais, altura, 
agua, sangue, fogo e etc., 
que levam o individuo a 
crises de 

Energia para enfrentar 
situa¢es adversas, 
direcionando-a de forma 
benefica para si e para a 
sociedade. 

lnteligencia mediana que Desenvolvimento fisico e 
permita incorporar novos psicol6gico de acordo com 
conhecimentos e a idade cronol6gica. 
reestruturar conceitos ja 
estabelecidos. 

Capacidade de manter 
suas fun~oes em born nivel 

Habilidade de reconhecer Capacidade para Capacidade de adaptar seu 
as pr6prias emo~oes memorizar sons e imagens, comportamento a diversas 

quando privado da quando estimulado e principalmente fisionomias. situa~oes. 
satisfa~o de uma sabendo controla-las sem 
necessidade pessoal. que isso interfira em seu 

Capacidade de o individuo Capacidade do 
agir com desenvoltura em em tomar 
diferentes situa~oes e/ou assumindo 
ideias. 

Capacidade 
decisoes, desenvolver 

suas intensas. 

de Capacidade em 
atividades empreender e propor novas 

atitudes e/ou ideias. 

Capacidade em comunicar- Capacidade em conviver Capacidade de liderar Respeito aos limites 
se de forma compreensivel em grupo. grupos. alheios com probidade e 

radavel. decoro. 
Legenda: 
Cor vermelha: competencia nao exigida 
Cor amarela: competencia adequada a cada situa~ao 
Cor verde: competencia exigida (Fonte: Setor de Pessoal do 14° BPM) 
QUADRO 2- PERFIL PSICOL6GICO REQUERIDO AO CANDIDA TO A PM 

Os candidatos a cargo na Policia Militar tern a vida pregressa investigada pelo 

servic;o reservado da corporac;ao. Nesta investigac;ao e analisado o ambiente social em 
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que a pessoa conviveu, os colegios e trabalhos que passou, alem de serem entrevistados 

parentes, amigos, vizinhos. 

Segundo o setor de informa((6es do 14° BPM, a etapa da sele((ao e muito 

trabalhosa e pode levar meses. A investiga9ao social dos candidatos continua durante o 

curso de forma((ao e tambem se estende durante a carreira. 

2.8 CAPACITAQAO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

A capacita9ao e o desenvolvimento da for9a de trabalho do Policial Militar sao 

obtidos primeiramente de maneira a conhecer os servi9os policiais de forma geral. 

Posteriormente, especifica-se o treinamento na area que o agente ira atuar onde e feita 

analise e compara((ao os resultados atingidos, com os pretendidos, fun9ao realizada pelo 

setor de planejamento e acompanhamento dos trabalhos policiais. 

No que se refere a motiva((ao dos integrantes da Policia Militar, destaca-se o 

plano de carreira com possibilidades de urn policial iniciar a carreira na mais baixa 

gradua9ao e atingir o Comando Geral da Policia Militar. Existem tambem outras formas 

de motiva((ao, tais como: a puni9ao disciplinar, o elogio individual e coletivo, a concessao 

de medalhas de honra, de merito, de sangue, por atos de reconhecida audacia, por 

bravura, dispensas dos servi9os e outras. 

No ambiente de trabalho, a execu~o dos servi9os poticiais deve ser 

desempenhada com seriedade, porem objetivando o bem-estar, a satisfa9ao e a 

motiva((ao do efetivo. No 14° BPM adotam-se dois dias da semana para pratica 

desportiva e lazer, na ultima hora do expediente, quando OS Policiais se dedicam a 
pratica de futebol, caminhada, exercicios em academias, nata~o. etc. 

Existe tambem uma associa9ao formada por policiais, que possui urn clube social 

dotado de estrutura para festas, esportes das mais variadas modalidades. 

Costumeiramente nas datas festivas a corpora((ao realiza festividades com os 

integrantes, familiares e comunidade. 

2.9 RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 

Conforme os principios de Robert Peel, o servi9o poticial militar sera de alta 

qualidade quando houver o minima de ocorrencias de natureza policial possiveis, pois 

assim deduzir-se-a que prestou com excetencia seu principal servi((o, ode preven~o e 

inibi9ao por meio da ostensividade. Porem, se o crime acontecer o policial tera que estar 

capacitado para resolver de forma a satisfazer os anseios da comunidade. 
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Conforme o setor de estatistica do 14° BPM, em Foz do lgua<;u, a Policia Militar 

em suas a<;oes que visam ao equilibria do ambiente socioeconomico tern enfrentado urn 

aumento de situa<;oes que causam desarmonia e inseguran<;a social, com base nas 

estatisticas observou-se que ate o ano de 2006 e 2007 houve aumento constante dos 

Indices de criminalidade principalmente em crimes contra a vida e contra o patrimonio. 

Diferentemente em 2008 e 2009, com a aplica<;ao do policiamento focalizados em 

publicos alvos, tern diminuldo o numero de ocorrencias policiais e reduzido de forma 

escalonada nos Indices de crimes contra a vida e patrimonio. 
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3. EMBASAMENTO TEORICO 

Este capitulo apresenta o embasamento te6rico do estudo. Consiste em uma 

analise de conceitos e teorias acerca dos assuntos que compoem este estudo, dentre as 

quais se destacam: competencia, administra<;ao publica, qualidade no setor publico e 

seguran<;a. 

lnicialmente, faz-se uma abordagem geral sabre o tema competencia, em seguida 

sao analisadas as competencias organizacionais e individuais, com realce nos 

componentes desta ultima, pela sua importancia para a condu<;ao deste estudo. 

Em seguida, e feita uma abordagem das competencias gerenciais, apresentando 

seus recursos na prestayao de servi<;o publico de seguranya, estudando-se os fatores 

relacionados ao aspecto de constru<;ao de competencia. E estudado ainda o 

desenvolvimento de competencias, partindo da forma<;ao individual para o coletivo. 

Para uma completa interpreta<;ao dos temas abordados fez-se necessaria 

apresentayao de conceitos sabre servi<;o publico de seguran<;a, subsidiando-se o 

conceito, caracteriza<;ao e principios, no qual a atividade de policia figura como uma das 

mais presentes e importantes. Abre-se, portanto, a ultima parte do embasamento te6rico 

com o conceito de policia, estendendo para a diferencia<;ao entre policia administrativa e 

policia judiciaria. Sao apresentados conceitos de Policia Militar, e especificamente a 

Policia Militar do Parana. 

Apresentam-se tambem os fundamentos basilares da organiza<;ao alem de sua 

estrutura, abordando o tema policia comunitaria, ou seja, a filosofia de policiamento 

utilizada para o desempenho de suas tarefas. Nela, sao apontados os principios do 

policiamento comunitario, comparando-o com o policiamento tradicional. Para melhor 

entendimento do assunto, descreve-se ainda o policiamento comunitario nos paises 

precursores desta modalidade de seguran<;a (Japao, Estados Unidos e Canada), alem 

da exposi<;ao do sistema de policiamento comunitario no Rio Grande do Sui, Estado 

pioneiro nesta modalidade de a<;ao. 

Tambem e feito uma explana<;ao sabre o servi<;o de ROTAM, que tern seus 

integrantes como alva deste estudo. 

3.1 COMPETENCIA 

Desde as ultimas decadas do seculo XX diversos autores abordam competencias, 

arquitetando de formas variadas o desenvolvimento do assunto, entretanto a unica 
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unanimidade persiste na importancia do tema para a obtenc;ao de excelencia tanto no 

processo de prestayao de servic;os como no de fabricac;ao de produtos. 

0 novo dicionario Aurelio da lingua portuguesa afirma que competencia e a 

"qualidade de quem e capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada 

coisa; capacidade, habilidade, aptidao e idoneidade". 

Ramos (2001) fundamentado em proposic;oes de Schwartz em A propus du 

glissement semantique "qualification-competfnce", apresenta competencia embasado no 

saber-fazer ocasionado pela experiencia, e nao pelos conhecimentos te6ricos. 0 foco e 

a atitude, o comportamento, e os conhecimentos inerentes ao ser humano no momenta 

que desenvolve seu trabalho baseado na flexibilidade, autonomia, responsabilidade, 

comunicac;ao e polivalencia. 

Ainda Perrenoud (1998) debate a noc;ao do assunto referindo as situac;oos 

praticadas no cotidiano que se mobilizam no saber baseado no sensa comum, e ainda 

pelo saber a partir das experiencias. 

Na literatura, ha indicac;oes do modelo de competencia, como Boog (1991), 

enfatizando a capacidade, a habilidade, a aptidao e a idoneidade, aprimorado por 

Magalhaes e Rocha (1997), que destaca o conjunto de conhecimentos e experiencias 

que credenciam urn profissional a exercer determinada funyao. 

Outro conceito de competencias e o de Gravino (1997), afirmando que elas sao 

responsaveis pelos padroes de comportamento observaveis, sendo fundamental para o 

desempenho do individuo diante das tarefas que se depara nas instituic;oes. 

A revisao da literatura acerca de competencias mostra a complexidade te6rica e 

pratica, nas concepc;oes de diversos autores, porem para urn maior entendimento, e para 

uma melhor forma de divisao, o presente trabalho engloba: a competencia 

organizacional, a competencia individual (maior enfase) e a competencia gerencial. 

3.1.1 Competencias Organizacionais 

Nessa parte, destacam-se os estudos de Prahalad e Hamel, apud Souza (2001 ). 

Os autores utilizam o termo competencia organizacional essencial para identificar as 

capacidades organizacionais que qualificam as organizac;oes a se diferenciarem na 

prestayao de servic;os atendendo necessidades especificas de seus clientes. Sem 

duvida, os autores ofereceram uma contribuic;ao muito importante no sentido de atribuir 

ao termo competencia, uma dimensao estrategica. A obra focaliza as analises nas 

competencias coletivas. 
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Le Boterf (1994) discute o assunto neste contexto repassando que competencia 

consiste na capacidade de assumir responsabilidades frente a situa~oes de trabalho 

complexas, buscando lidar com eventos ineditos, surpreendentes, de natureza singular, 

de uma forma diferencial. 

Prahalad e Hamel, apud Souza (2001) acrescentam que somente existira a 

competencia organizacional em institui~oes que sejam aprovadas nos seguintes testes: 

valor percebido pelos clientes, diferencia~ao entre concorrentes e capacidade de 

expansao. 

lmportante destacar que as competencias geram aprendizado coletivo na 

organiza~ao, pois ha a necessidade de coordenar muitas habilidades de produ~ao e 

necessidades de integrar diversas correntes tecnol6gicas. Para entender aprendizado, 

utiliza-se Fleury e Fleury (1997, p. 19), autores que afirmam: " ... processo de mudan~a, 

resultante da pratica ou experiencia anterior, que pode vir, ou nao, a manifestar-se em 

urn a mudan~a perceptive! de comportamento". 

As organiza~oes, ao identificar e desenvolver competencias necessarias 

conseguem uma maior aceita~ao em seus servi~os, pois terao urn diferencial em rela~ao 

a outras institui~oes similares. 

Evidencia-se que competencia organizacional em institui~oes subsidiam-se no 

conhecimento que tern os membros da organiza~ao, das regras que tornam as a~oes 

organizacionais adequadas as diferentes situa~oes sociais. 

3.1.2 Competencias lndividuais 

Segundo Bondaruck e Souza (2002), competencia individual e o conjunto de 

qualifica~oes que proporciona a urn individuo apresentar urn desempenho superior em 

compara~ao a outros, frente a uma determinada situa~ao. Essas diferen~as sao 

atribuidas a urn agregado de qualifica~oes imprescindiveis que o individuo possui para 

alcan~ar urn nivel desejado de desempenho. Esta linha de pensamento se fundamenta 

no conceito de competencia apresentado por Parry: 

Urn agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacrionados que 
afeta parte consideravel da atividade de alguem, que se reladiona com o 
desempenho, que pode ser medido, segundo padroes preestabel~cidos, e que 
pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. (PARRY, 
1998, p. 60). 

0 conceito evolui quando se relacionam a missao da empresa e o comportamento 

do colaborador, segundo Ruas (2001, p 1 0), "e a capacidade de mobilizar, integrar e 

colocar em a~ao conhecimentos, habilidades e formas de atuar (recursos de 
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competencias) a fim de atingir/superar desempenhos configurados na missao da 

empresa e da area". 

A ideia de competencia em Hipolito (2001) remete a urn nivel individualizado. 0 

autor apresenta o pressuposto que o estoque de conhecimento (saber fazer), as 

potencialidades (conhecimento), habilidades (saber como) e atitudes (quere fazer) de 

uma pessoa, no ambiente organizacional, sao influenciados constantemente pelas 

competencias dos recursos humanos dessa empresa. Ainda amplia essa ideia, quando 

considera os resultados, ou seja, a produ9ao e a entrega inseridas nesse contexto, 

conforme figura 05. 

Atitudes 
querer fazer 

Competencia 
Individual 

FIGURA 05 - COMPET~NCIA INDIVIDUAL DE HIPOLITO 
FONTE: ADAPT ADO PELO AUTOR A PARTIR DE HIPOLITO (2001). 

Produ~ao e 
entrega 
resultado 

0 presente estudo consiste em uma visao de indivfduo mais ampla contemplando 

a sua interayao com o meio no qual desenvolve sua profissao, e ainda valorizando 

competencia considerando as duas linhas, ou seja, como capacidade de resultados e as 

caracteristicas da pessoa no interior da instituiyao. 

3.1.3 Componentes das competencias individuais 

Sera dada maior enfase nas competencias individuais, por tratarem de material de 

maior valor para o desenvolvimento do trabalho. 0 desenvolvimento de competencias, 
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segundo Moscovici (1994) compreende os aspectos intelectuais inatos e adquiridos, 

alem dos conhecimentos, habilidades, experiemcia e maturidade que uma pessoa 

competente possui para executar ac;oes adequadas e habeis em seus afazeres, ou seja, 

em sua area de atividade. 

Apresenta-se este item baseado na classificac;ao de Sveiby (1998), que aponta 

cinco elementos componentes das competencias individuais: Conhecimentos explicitos, 

experiencia, habilidades, julgamento de valores, atitudes e trac;os de personalidade; 

conforme apresenta a Figura 6. Alem de inumeros autores debaterem o assunto nesta 

linha de visao, diferenciando apenas no grau de importancia que cada autor deposita em 

cada elemento. 

a) conhecimento explicito, ou abstrato: consiste no conhecimento dos fatos adquirido 

principalmente via informac;ao, de forma objetiva e racional. Na maioria das vezes pela 

educac;ao formal (quase sempre escola}, pois sua codificac;ao, estruturac;ao e 

sistematizac;ao proporcionam vantagens como facilidade de transmissao, baixo custo e o 

alcance a urn numero considerado de pessoas. 

b) experiencia, ou conhecimento tacito: adquirido pela reflexao sobre situac;oes vividas 

no passado, com enfase em sucessos e erros. Nele ha a necessidade de urn meio flsico 

de transmissao, alem da observac;ao direta. Destacam a dificuldade de mensurac;ao do 

conhecimento e sua articulac;ao, consequentemente sua formalizac;ao e transmissao. 

Sua constituic;ao envolve fatores intangiveis (crenc;a e valores}, de conhecimentos 

cognitivos como modelos mentais pre-estabelecidos, e a forma que o individuo observa e 

define a realidade. Aparecem ainda conhecimentos tecnicos que o individuo possui. 

c) habilidades: e o saber fazer envolve a pratica nao apenas fisica, mas tambem 

mental. Relacionam com o conhecimento de regras e procedimentos, e esta 

restritamente e automaticamente ligada, a ideia de aprender e praticar com destreza e 

qualidade. Adquire-se pelo treinamento e comunicac;ao, porem e dificil a transmissao. 

d) julgamento de valores: sao as percepc;oes que a pessoa acredita estar certo em 

relac;ao a realidade. Comparam-se a filtros, conscientes ou inconscientes, para o 

processo de saber das pessoas. 

e) rede ou relacionamentos sociais: sao formadas pelo relacionamento do individuo com 

seres de sua mesma especie, em urn ambiente. Considera uma cultura transmitida pela 

tradic;ao. 
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FIGURA 06- 5 ELEMENTOS COMPONENTES DAS COMPETENCIAS DE SVEIBY 
FONTE: ADAPT ADO PELO AUTOR A PARTIR DE SVEIBY (1998). 
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Evidencia-se que competencias individuais nas instituic;oes traduzem-se nos 

conhecimentos que cada urn dos membros da organizac;ao possui, das regras que 

tornam as ac;oes organizacionais padronizadas e adequadas as diferentes situac;oes 

sociais, ou seja, numa visao individual mais ampla contemplando a sua interac;ao com o 

meio no qual desenvolve sua profissao, e ainda externando competencia considerando a 

capacidade de resultados e as caracteristicas da pessoa no interior da instituic;ao. 

3.1.4 Competencias Gerenciais 

Em estudo de De Geus (1999), sabre a causa da' falencia das empresas, apontou 

o fato das pessoas que possuem poder de decisao sabre o destino das corporac;oes 

dedicam maiores esforc;os (e tempo) na administrac;ao de ativos, negligenciando a 

gerencia das pessoas envolvidas nos processos. 

0 referido autor observou que as empresas com melhores desempenhos 

dominavam o processo de mudanc;as, adequando as dificuldades e necessidades, sem ·. 

deixar de se preocupar com outras areas da empresa (principalmente a financeira). b 
destaque nessas empresas esta na constante busca de ideias inovadoras e no 

aprendizado; alem de proporcionarem interac;ao entre os membros das organizac;oes, 

permitindo urn fluxo de conhecimento. 

Drucker (2002) demonstra que o principal diferencial para o sucesso esta nas 

empresas que administram suas pessoas, gerenciando seus conhecimentos, apontando 

como a "riqueza" dos recursos humanos, alem d~, dar qualidade aos servic;os. Para o 
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autor, a gestao por competencias gerenciais produz inumeros beneflcios as empresas, 

alem de desenvolver conhecimentos e habilidades, trazendo resultados positivos para as 

empresas. 

As competencias gerenciais sao fundamentadas em recursos de competencia, ou 

seja, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Aparece, nesse cenario, a palavra 

atributos para designar competencia, demonstrado nos vinte e urn atributos de Boyatzis 

apud Correa (2004) devidamente adaptado para as caracterlsticas do servi90 de 

ROT AM, representado no Quadro 03. 

Atributos Categorias Correspondencia no servic;o 

1. Orientac;ao eficiente Evidencia a importancia do 

1. Metas e Gestae 2. Produtividade estabelecimento de metas claras 

pela ac;ao 3. Diagn6stico e uso de conceitos orientadas a produtividade. Estabelece-
4. Preocupac;ao com impactos se tambem a importancia do diagn6stico 

(pr6-ativo) e do uso de conceitos claros no grupo. 

5. Autoconfianc;a lmportancia de pensar a mensagem com 

2. Lideranc;a 
6. Uso de apresentac;oes orais otimismo e confianya. Apresentando em 
7. Pensamento 16gico palestras com pensamento 16gico e claro 

8. Conceitualizac;ao os conceitos que devem ser assimilados 
e compartilhados pela equipe. 

9. Uso de poder socializado Relevancia da gestao adequada do 
3. Recursos 10. Otimismo grupo formando a equipe. Avaliando 
Humanos 11. Gestae de grupo sempre seus procedimentos e resultados 

12. Auto-avaliacao e sense critico e abrindo canais de comunicac;:ao. 

13. Desenvolvimento de outras lmportancia do treinamento e 

4. Direc;ao dos pessoas desenvolvimento dos policiais. 

Subordinados 14. Uso de poder unilateral Relevancia da utilizac;:ao, em alguns 

15. Espontaneidade mementos de poder autoritario, mas com 
espontaneidade para manter a disciplina. 

16. Autocontrole lmportancia de ser objetivo intervindo no 
17. Objetividade perceptual que e necessaria para evitar dispersao. 

5. Foco em outros 18. Adaptabilidade Necessidade de se estabelecer 
clusters 19. Preocupac;ao com relacionamentos pr6ximos com OS 

relacionamentos pr6ximos 
policiais e de ter flexibilidade para se 
adaptar a novas situacOes. 

6. Conhecimento 20. Memoria lmportancia de se estar atualizado com 
especializado 21. Conhecimento especializado os conhecimentos na area. 

QUADRO 03- AS VINTE E UMA COMPETENCIAS DE BOYATZIS NO SERVICO DA ROT AM 
FONTE: ADAPT ADO PELO AUTOR A PARTIR DE CORREA (2004). 

Entende-se que competencias gerenciais nas instituic;oes traduzem-se no 

conjunto de conhecimentos norteadores das regras que tornam as ac;oes organizacionais 

padronizadas e adequadas as diferentes situac;oes sociais, ou seja, numa visao 

gerencial mais ampla contemplando a sua interac;ao com o meio no qual desenvolve sua 

profissao, e ainda, externando competencias considerando a capacidade de resultados e 

as caracteristicas da instituic;ao. 
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3.1.5 Construc;ao de competencias 

Outro ponto importante para o estudo e a visao da competencia como urn conceito 

evolutivo nas organizac;oes. Segundo Le Boterf apud Correa (2004) a competencia 

consiste na capacidade de integrar saberes diversos e heterogeneos, e compreendida 

como urn soma de referenciais ou listas interminaveis de pre-requisites, ou seja, pedac;os 

dentro de uma 16gica de decomposic;ao, inspirada provavelmente em principios 

tayloristas. 

0 autor nao compactua com a transmissao de competencias, uma vez que elas 

sao dinamicas e, portanto, intransferiveis. Acredita que existe a necessidade de criar 

instrumentos para florescerem no ambiente, que abrangem urn saber combinat6rio em 

que o sujeito e o centro para construc;ao de sua competencia pessoal. 

Correa (2004) salienta que o individuo pode ser considerado como construtor de 

suas competencias. Constr6i por meio da combinac;ao e mobilizac;ao de urn duplo 

conjunto de recursos: os recursos incorporados ( conhecimentos, experiencia, qualidades 

pessoais, vivencias, etc.) e a rede de recursos do ambiente (redes profissionais, redes 

documentais, bancos de dados, etc.). 

Relacionando os recursos incorporados propostos por Correa (2004), e adaptando 

estes recursos ao servic;o de ROT AM, apresenta-se a seguinte tipologia: 

a) conhecimentos gerais: (conceitos, saberes disciplinares, teorias, etc.): servem para 

propiciar a compreensao de urn fenomeno, uma situayao, urn problema ou 

procedimento. No policiamento, tipicamente, sao pouco conhecidos pelos policiais e 

mais compreendidos pelos comandantes. Dizem respeito as diretrizes de seguranc;a 

publica; 

b) conhecimentos especificos do ambiente profissional: sao aqueles sobre o contexto 

de trabalho do individuo, tais como pianos, regras de gestao, cultura organizacional, 

c6digos sociais, organizac;ao da empresa ou de unidades e etc., ou seja, representam os 

conhecimentos acerca do contexto interno e externo da atividade profissional. 

c) conhecimentos procedimentais: sao aqueles que descrevem procedimentos, 

metodos e rotinas dentro de uma ordem estabelecida. A PMPR comumente utiliza-se de 

instruc;oes semanais com planejamento distribuido, envolvendo trabalhos operacionais, 

administrativos, fisicos e tecnicos; 

d) habilidades operacionais: sao aquelas que descrevem procedimentos, instrumentos 

que o indivfduo operacionaliza na pratica. Pode-se pensar que na pratica do servic;o de 
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seguranc;a publica sao as habilidades tecnicas e taticas que o policial militar desenvolve 

no contato com os meios necessarios para execuc;ao do servic;o; 

e) saberes e habilidades: e resultado da experiencia, da ac;ao, razao pela qual, sao 

dificeis de exprimir de forma sintetizada e, geralmente, sao conhecidos como 

conhecimentos tacitos, maneiras de fazer, jeito, astucia, improvisac;ao, etc; 

f) habilidades relacionais: e a capacidade dos individuos de se relacionar e cooperar 

eficazmente com os outros, tais como a capacidade de escuta, de negociac;ao, de 

trabalho em equipe, de comunicac;ao com o publico, etc; 

g) habilidades cognitivas: corresponde a operac;oes intelectuais necessarias para a 

analise e resoluc;ao de problemas, a concepc;ao de projetos, a tomada de decisao, a 

invenc;ao, como por exemplo, a induc;ao, a deduc;ao, reflexao, analogia, produc;ao de 

hip6teses e generalizac;oes. Permitem inferir, ou seja, criar novas informac;oes a partir 

das ja existentes. Refletem a habilidade de transpor obstaculos por intermedio de 

conhecimentos oriundos de experiencias passadas no exercicio da profissao para obter 

resultado esperado em situac;oes do dia-dia; 

h) atitudes: abrangem as caracteristicas de personalidade, ilustradas como vigor, forc;a 

de vontade, confianc;a, iniciativa, motivac;ao, garbo, etc. 

0 Quadro 04 permite visualizar os recursos de competencias incorporados aos 

individuos no servic;o de ROT AM. 

TIPO FUNCAO CORRESPONDENCIA NO SERVICO 

Conhecimentos gerais Saber compreender 
T eorias e conceitos policiais e das ciencias 
juridico-sociais . 

Conhecimentos Saber se adaptar 
Conhecimentos acerca da estrutura e da gestao 

procedimentais Saber agir sob medida 
da PMPR, hierarquia, normas, cultura, tradic;oes, 
etc. 

Habilidades Saber como proceder 
Rotinas, procedimentos, providencias, ac;oes, 

operacionais responsabilidades, escalas de servic;o. 
Saberes e habilidades Saber proceder Habilidades tecnicas e taticas operacionais. 

Experiencias Saber operar 

Saber cooperar 
Capacidade de escuta, cooperac;ao, de 
negociac;ao, de trabalho em equipe, de convivio 

Habilidades relacionais Saber se conduzir 
com superiores, subordinados, imprensa e 
demais integrantes da sociedade. 

Saber tratar a Tomada de decisoes no decorrer das 
Habilidades cognitivas informac;ao ocorrencias, resoluyao de problemas, busca de 

Saber raciocinar solucoes criativas, etc. 
Atitudes e qualidades Saber se engajar 

Vigor, forya de vontade, confianc;a, iniciativa, 
motivayao, dedicac;ao. 

QUADRO 4- RECURSOS DE COMPETENCIAS INCORPORADAS 
FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR A PARTIR DELE BOTERF (1999). 
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Ruas (2000) reconhece os recursos de competencia, conforme Figura 07, como 

atributos que sao associados aos individuos e ao ambiente, e que sao movimentados no 

ambiente de trabalho. Constituem o ambiente que sera considerado nesse cenario os 

bancos e as fontes de dados das organizayoes. 

Conhecimentos do Legisia\;30, mercados e ciientes, cultura 
ambiente - regionai. imagem extema da empresa. 

/ 
perspectivas e oportunidades 

Saber Conceitos: mini-fabricas, set-1.1p; 
Conhecimentos gerais 

(conhecimento) Disciplinas: sistema de informao;oes 
!---- ete6ricos - gerenciais, mercados internacionais, 

gestao estrategica de RH 

Gestao de projetos, metodos de ,j I 

Conhecimentos solufao de problemas, avaliao;ao de 
operacionais r-

desempenho funcional 

Saberfazer Experiemcia Gerir urn projeto, usar sistema de 

(habilidade) !-- profissional associada - informao;aes, conduzir reuniao de 
soluo;ao de problemas 

Antecipar problemas com clientes, 
Atributos profissionais perceber pollticas da empresa, 

(tacitos} I-- perceber insatisfafaO dos 
Saber ser/agir ;/ colaboradores 

(atitude) 

'I Capacidade de adaptao;ao as 

Atributos pessoais r- mudano;as, gerir na incerteza, escutar, 
iniciativa, comprometimento, 

capacidadecognmva 

~ 

FIGURA 07- CLASSIFICA<;AO DOS RECURSOS DE COMPETENCIA 
FONTE: ADAPT ADO PELO AUTOR A PARTIR DE RUAS (2000). 
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Ruas apud Correa (2004) aprimora a descriyao sobre os recursos de 

competemcias, enfatizando a articulayao como criterio de classificayao. 0 Quadro 5 

apresenta esta classificayao e a sua correspondencia no serviyo de ROT AM. 

Tipo/ Recurso de 
Fun9ao Correspondencia no servic;o 

Competencia 
Conhecer os elementos do 

Compreender OS aspectos relacionados a Conhecimento do ambiente a fim de adaptar-
cultura do ambiente da policia comunitaria para 

ambiente se a ele e poder atuar 
atuar adequadamente. 

adequadamente. 

Conhecimento Saber compreender, 
Entender as questoes referentes ao servic;o 
como: procedimentos operacionais, taticas, 

te6rico descrever e interpretar. 
estrategias, dinamicas de grupo e motivac;ao. 

Conhecer OS metodos e 
Saber compreender servic;o, taticas, 

Conhecimento procedimentos adequados a 0 as 

operacional realiz89ao daquilo que e 
tecnicas e estrategias necessarias a realizac;ao 

esperado. 
das atividades. 

Saber perceber e conhecer Diz respeito as questoes de feeling e timing no 
Conhecimento aspectos que nao sao servic;o como, por exemplo, quando acelerar ou 

tacito explicados nos metodos e cadenciar os serviyos em determinados eventos 
procedimentos. sociais buscando a tranquilidade publica 



Saber-fazer Saber realizar urn metoda ou Refere-se as questoes de servi~o propriamente 

operacional procedimento. ditas com habilidades tecnicas e taticas para 
realizar as acoes no service. 
Diz respeito as atitudes pratica das atividades, 

Saber -fazer 
Saber agir, saber ou seja, a importancia de saber se relacionar 

atitudinal 
~omprometer -se, saber como grupo de policiais, motivar-se. 
relacionar -se. Atuar com vigor, incentivar os colegas, buscar 

auxilio dos demais. 
Saber tratar a informac;ao 

Corresponde a habilidade cognitiva. Refere-se 
Saber-fazer Saber refletir e pensar. 

cognitive Saber conceituar o que esta 
a capacidade de pensar, refletir e aprender os 

ifazendo. Saber aprender. aspectos relacionados ao contexte no servi~o 

QUADRO 5- RECURSOS DE COMPETENCIAS E SUA ARTICULACAO NO SERVICO. 
FONTE: ADAPT ADO PELO AUTOR A PARTIR DE RUAS (2000). 

46 

Ressalta Le Boterf apud Correa (2004) que competencia depende das 

possibilidades e dos recursos que o ambiente proporciona. 0 sujeito tanto porta quanto 

produz competencias, portanto, a competencia produzida pelo individuo e conseqOencia 

de suas ac;oes, e aparecem multiplas habilidades e experiencias. Assim, a partir de urn 

mesmo conjunto de recursos, o individuo pode construir varias competencias. 

Destaca que o saber combinat6rio dos individuos nao e identico, pois ele pode 

evoluir com o passar dos tempos. Nao apenas de uma maneira de ser competente em 

relac;ao a resoluc;ao de uma situac;ao problema ou urn projeto a realizar, mas existem 

diversas condutas e estrategias pertinentes. Por outro lado, a competencia coletiva e 

resultado de uma arquitetura combinat6ria, uma propriedade emergente da articulac;ao e 

da sinergia entre as competencias individuais, resultado da pratica e das 

experimentac;oes da profissao. 

3.1.6 Desenvolvimento de Competencia 

Desenvolver competencia, baseado em urn futuro trac;ado pela empresa, torna-se 

algo fundamental para a sobrevivencia das corporac;oes. Fleury e Fleury (2000) 

concebem competencia como urn saber agir responsavel e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, e principalmente transferir conhecimentos, recursos, habilidades, 

agregando valor economico a organizac;ao, e consequentemente valor social ao 

individuo. 

0 mundo competitivo submete as empresas a dar uma enfase especial aos seus 

recursos humanos, e consequentemente aos modelos de gestao de competencia. A 

primeira etapa dessa gestao, segundo Bahry e Tolfo (2005), e a de identificar diferenc;a 

existente entre as competencias atuais e as necessarias. Nesse momento, deve 

identificar primeiro qual o planejamento estrategico da empresa, em seguida estabelecer 

objetivos e metas, assim desenvolver as competencias que necessita para alcanc;a-los, 
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com isso pode perceber a lacuna que existe em relac;ao as competencias disponfveis na 

empresa. Neste contexto, Dutra e Silva (2001) apontam a competencia como a 

capacidade de a pessoa gerar resultados dentro de objetivos estrategicos e 

organizacionais da empresa, traduzindo-se no mapeamento do resultado esperado 

(output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessarios para seu 

atingimento (input). 

Continuando a visao de Bahry e Tolfo (2005), a segunda etapa e a do 

planejamento, selec;ao, desenvolvimento e avaliac;ao de competencias para suprir essa 

necessidade. E necessaria nesse momento urn investimento no desenvolvimento de 

competencias para a capacitac;ao dos recursos humanos, conforme DUTRA (2001 , p. 

30), "... a capacidade de urn a pessoa de assumir e executar atribuic;oes e 

responsabilidades de maior complexidade". 

Aparece aqui o trabalho de capacitac;ao de algumas instituic;oes, desenvolvido por 

meio de urn sistema educacional, utilizando programas de aprendizagem organizacional, 

utilizando de ferramentas como cursos tecnicos, seminarios, sala de debates, 

transformando o conhecimento do individual para o coletivo. Ponto importante e o 

envolvimento da pessoa com o grupo, para que ocorra urn fluxo proveitoso de 

conhecimento. 

Entendemos que e na formac;ao de competencia que as instituic;oes podem 

desenvolver seu pessoal com vistas a resultados, apresentando o aprendizado coletivo 

com urn processo que alinha e desenvolve capacidade de urn grupo de pessoas a 

criarem e alcanyarem resultados que desejam. 

3.2 SERVICO PUBLICO 

Conceituar Servic;o Publico se torna imprescindivel quando o objeto de estudo 

envolve uma empresa da Administrayao direta do Estado, como e o caso da Policia 

Militar, assim sendo sao apresentadas opinioes de autores com larga experiencia no 

assunto. 

Segundo Meireles (1999), Servic;o Publico consiste em todo o servic;o prestado 

pela Administrac;ao da Uniao (Governo Federal), dos Estados, e dos Municipios, ou 

ainda por alguem delegado por eles, para a satisfac;ao das atividades essenciais ou 

secundarias da sociedade, ou simplesmente pela conveniencia do Poder Publico. Esse 

servic;o deve ser normatizado (principia constitucional da legalidade), ou seja, deve ser 

prescrito em lei. 
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Nessa mesma linha de pensamento se fundamenta o conceito apresentado por 

Melo apud Dias: 

Servic;o Publico e toda a atividade de oferecimento de utilidade ou de 
comodidade material frufvel diretamente pelos administrados, prestado pelo 
Estado ou por quem lhe faca as vezes, sob urn regime de Direito publico, 
portanto consagrador de prerrogativas de supremacia e de restric;Oes especiais, 
institufdo pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como 
pr6prios no sistema normative. MELO apud DIAS (2003, p.03). 

Assim, constata-se que a prestayao de Servi<;o Publico se trata de uma fun<;ao da 

Administra<;ao Publica em geral, de proporcionar a comunidade subsidios essenciais 

para a sobrevivencia de grupos sociais e consequentemente do proprio Estado. 

3.2.1 Classifica<;ao e principios do Servi<;o Publico 

Os Servi<;os Publicos sao classificados conforme sua essencialidade e finalidade 

para o cidadao. Sua classifica<;ao, baseado em Granjeiro (2003), consiste em: 

a) Sob a otica da sua necessidade (essencialidade) ao publico destinatario: 

- servi<;os publicos; 

- servi<;os de utilidade publica. 

b) Sob a otica de seus fins (adequa<;ao) ou de sua vincula<;ao a essencia do 

Estado: 

- servi<;os proprios do Estado; 

- servi<;os improprios do Estado. 

c) Quanta a propria natureza (finalidade), podem ser: 

- Administrativos; 

- lndustriais. 

d) Quanta ao numero de pessoas destinatarias do servi<;o publico: 

- servi<;os gerais ou "uti universl'; 

- servi<;os individuais ou "uti singull' ou especificos. 

Neste contexto de classifica<;ao, os servi<;os prestados pelos orgaos policiais sao 

categorizados como Publicos, pois sao extremamente essenciais para a sobrevivencia 

da comunidade e do proprio Estado. Possuem algumas prerrogativas, como a 

supremacia do interesse do Estado sobre o de outra pessoa (particular), inclusive 

podendo utiliza-la como instrumento para cumprir suas finalidades, utilizando-se de 

medidas de carater coercitivo, ou seja, utilizar a for<;a fisica de forma moderada. Esse 

poder, chamado de poder de policia, nao se restringe apenas a atividade policial, 

podendo ser encontrado em outros servi<;os do Estado, como alguns servi<;os de 
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fiscalizayao, caso da Receita Federal inspecionando mercadorias em aduanas. Esse 

instrumento, conceituado no C6digo Tributario Nacional (1966), consiste na principal 

ferramenta para executar os servi9os de policia: 

Artigo 78 - Considera-se poder de polfcia a atividade da Administragao Publica 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de 
ato ou abstengao de fato, em razao de interesse publico concernente a 
seguranya, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produgao e do 
mercado, ao exercfcio de atividades economicas dependentes de concessao ou 
autorizagao do Poder Publico, a tranquilidade publica ou ao respeito a 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (C6digo Tributario Nacional -
Lei 5.172, de 1966). 

Cabe ainda comentar a Lei n°. 8987/95, em seu art. 6°, que apresenta os 

princlpios que sustentam os Servi9os Publicos: 

a) permanencia ou de continuidade: impoe que os servi9os sejam ininterruptos; 

b) generalidade: impoe que os serviyos sejam iguais para todos, sem distin9ao; 

c) eficiencia: baseado em novas teorias do direito administrativo, impoe que os 

servi9os sejam executados em tempo adequado com urn padrao elevado de 

qualidade; 

d) modicidade: exige tarifas razoaveis, porem apenas em serviyos que encontra a 

tributa9ao baseada em lei; 

e) cortesia: born tratamento para o publico, principalmente nos servi9os que se 

relacionam diretamente com a comunidade, como e o caso da policia. 

Quando nao for respeitado algum desses princlpios, e dever do Estado intervir no 

Servi9o Publico para restabelecer e regularizar seu funcionamento. lmportante destacar 

que a Lei n°. 8079/90, art. 6°, conhecida como C6digo do Consumidor, a qual preserva 

os direitos pr6prios de todo e qualquer consumidor, se aplica para as atividades do 

Estado. 

3.3 POLfCIA 

Nesta parte, apresenta-se urn levantamento te6rico sobre policia, apontando 

alguns conceitos fundamentais para a compreensao do assunto. Destacam-se nesta 

parte do trabalho, os conceitos referentes a PoHcia Comunitaria, por ser a estrategia 

utilizada pela Policia Militar para desenvolver os servi9os comunitarios. 

Segundo Farias Neto e Amorim (2005), a origem etimol6gica da palavra policia 

vern do grego, do vocabulo politeia de polis (cidade), alem de originar da palavra romana 

civita, que significa civil, trazendo uma rela9ao com a palavra cidade. Posteriormente em 

Roma a palavra adquiriu outra definiyao, significando a ayao no sentido de sustentar a 
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a9ao publica, a tranquilidade e paz interna. Com o tempo o vocabulo passa a significar o 

orgao do estado investido do poder de zelar pela seguran9a do cidadao. 

Farias Neto e Amorim (2005) consideram que a atividade policial representa urn 

conjunto de fun9oes, que sao imprescindiveis para o funcionamento do Estado, 

garantindo o exercicio do direito, conceituando a policia cidada, com a missao de 

manuten9ao da ordem publica, aplica98o da lei e exercicio da cidadania, garantindo a 
sociedade os direitos fundamentais, a liberdade e a paz social. A policia exerce, ou 

deveria exercer naturalmente, uma atividade eminentemente cidada. Seu trabalho 

consiste na garantia de direitos a todos os membros da sociedade, inclusive do proprio 

policial. Porem, no final do imperio romano, ela se distanciou da atividade cidada 

aparecendo o fenomeno do pretorianismo, uma especie de militariza9ao das fun9oes de 

seguran9a publica do Estado. 

Nas situa9oes de disturbios ou conquistas, as atividades policiais eram 

empregadas aos militares, com o intuito de estabilizar a situa9ao, a exemplo do que 

acontece no lraque hoje, com o controle das cidades por tropas da ONU, constituidas 

principalmente por militares dos Estados Unidos e da Uniao Europeia. Normalizada a 

situa9ao, retornava-se a forma de controle anterior. lsso esclarece o fenomeno do 

militarismo, fugindo da ess€mcia de policiar, de civilizar. Atualmente, o distanciamento da 

institui9ao policial dessa fun9ao colabora para a rna interpreta9ao de suas atividades por 

parte da sociedade e da propria institui9ao e, de certa forma, com o aumento dos indices 

de violencia policial. 

Para os objetivos do trabalho adotou-se o conceito de policia dentro de uma 

concep9ao mais simples e atual. Segundo Egon Bittner, apud Bondaruck e Souza (2002, 

p.32): "policia e aquela organiza9ao que tern a legitimidade de intervir quando alguma 

coisa que nao devia estar acontecendo, esta acontecendo, e alguem tern que fazer 

alguma coisa agora!". 

3.3.1 Policia administrativa e policia judiciaria 

Existem no Brasil duas modalidades constitucionais de policia. Uma e a policia 

administrativa incumbida da manuten9ao da ordem publica no ambito do sistema de 

seguran9a publica, suas atividades sao fundamentadas na preven9ao de acontecimentos 

ilicitos, alem de atuar de forma repressiva no momento do acontecimento do delito. A 

Policia Militar se enquadra ~a modalidade junto com outras institui9oes policiais como 

a Policia Rodoviaria Feder~,f. folicia Ferroviaria Federal e a Policia Federal (esta pratica 
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as duas modalidades). A outra modalidade e a policia judiciaria, ou seja, a policia de 

investigac;ao do delito. Ela trabalha nos crimes que nao puderam ser evitados, ou em 

alguns casas reprimidos no momenta do acontecimento, pela policia administrativa. Seu 

objetivo e buscar as provas de materialidade dos fatos e seus respectivos autores, a 

Policia Federal e a Policia Civil desempenham esse papel. 

0 capitulo Ill da Constituic;ao Federal- que trata da seguranc;a publica, definiu: 

Artigo 144- A seguran~ publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e exercida para preservayao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e patrimOnio, atraves dos seguintes 6rgaos ... 

V- Policias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5° - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservayao da ordem 

publica. 

§ 6° - As policias militares e corpos de bombeiros militares, for9as auxiliares e 

reserva do Exercito, subordina-se, juntamente com as policias civis, aos 

governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

Deve-se ressaltar que tanto as atividades de policia administrativa quanta as de 

policia judiciaria pertencem ao poder executive, assim o exercicio de qualquer atividade 

policial militar e essencialmente administrative. Acontece que a policia judiciaria auxilia o 

poder judiciario, porem nao pertencente a tal poder, mesmo trabalhando dentro das 

normas do Direito Processual Penal. 

A Policia Preventiva desempenha seu servic;o de forma ostensiva e fardada, nao 

possuindo vinculo com as Forc;as Armadas. A missao das Forc;as Armadas se distancia 

das func;oes policiais, pois uma defende o territ6rio nacional contra forc;as externa a 
nac;ao, e a outra tern como missao a prevenc;ao e repressao a criminalidade. Alem 

daquela tern o objetivo de eliminar o inimigo, e essa a de preservar a vida. 

Outro aspecto importante da abordagem da policia administrativa e a 

preconizac;ao dos direitos humanos. As atividades policiais sao baseadas em preceitos 

pre-estabelecidos em acordos internacionais. A utilizac;ao de armas de fogo por parte 

dessas instituic;oes e controlada, o policial para utilizar necessita de uma boa 

capacitac;ao, alem de ser orientado para o uso da forc;a e da arma de fogo como medida 

extrema e de ultima alternativa tatica diante do risco de morte. 

Percebe-se que policia e criminalidade estao inseridas no Direito, no ramo do 

direito administrative, quando relatam sabre os poderes dos 6rgaos estatais aparecendo 

a definic;ao tecnica de poder de policia, alem de ter bases no poder discricionario e poder 

vinculado. Baseia-se ainda no direito constitucional e penal. 
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3.3.2 Policia Militar 

No Brasil, conforme Wikipedia (2008) a Policia Militar consiste nas forc;as de 

seguranc;a publica das unidades federativas que tern por func;ao constitucional o 

ostensivo e a preservac;ao da ordem publica nos Estados brasileiros e no Distrito 

Federal. Essas instituic;oes sao subordinadas, juntamente com as policias civis, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. Tern como objetivo ser 

a forc;as auxiliares e reserva do Exercito Brasileiro (porem nao intervindo nas atividades 

policiais) e integrarem o Sistema de Seguranc;a Publicae Defesa Social brasileiro. Seus 

integrantes sao os militares dos Estados, incluindo os bombeiros militares. Gada Policia 

Militar e comandada por urn oficial superior do posto de coronel, que assume a fungao 

de Comandante-Geral. 

As policias militares encontram-se organizadas em dois quadros, dos oficiais 

(dividido em postos) e os prac;as (dividido em graduac;oes), a semelhanc;a do Exercito 

Brasileiro. Porem, sao as unicas corporac;oes policiais responsaveis por exercer as 

fungoes de policiamento ostensivo (administrativo), ressalvada a competencia da Uniao. 

Na instituic;ao, o maior posto e ode Coronel, seguido do de Tenente-Coronel e 

Major, oficiais superiores de policia. 0 Comandante-Geral e indicado pelo chefe de 

Governo do Estado ou do Distrito Federal, escolhido entre os oficiais com a patente de 

Coronel. 

A Policia Militar Brasileira teve sua origem nas Forc;as Policiais instituidas durante 

o periodo em que o Brasil era urn Imperio, na epoca de D. Pedro I. A Corporac;ao mais 

antiga e a Policia Militar do Rio de Janeiro, originada na Guarda Real de Policia criada 

em 1809 por Dom Joao VI, Rei de Portugal. A corporac;ao e forc;a militar brasileira que 

serviu de base para as atuais policias militares, e a de Minas Gerais, organizada em 

1775, de modo regular e, ate hoje, ininterrupto, constituida originalmente como 

regimento de cavalaria, financiada pelo Estado e responsavel pela manutenc;ao da 

ordem publica, ameac;ada naquela epoca pela descoberta de minerais nas jazidas do 

Estado de Minas Gerais. (Wikipedia, 2008). 

3.3.2.1 Policia Militar do Parana 

Segundo Rosa Filho (2005), por volta de 1840, os moradores da comarca de 

Curitiba lutavam para emancipac;ao do Parana, da Provincia de Sao Paulo. Assim, o 

desenvolvimento industrial, comercial e a agricola alcanc;aria urn grande salto 

quantitativa e qualitativo. 
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Apesar do desenvolvimento, o Parana ate meados do seculo XIX, vivia sob o 

Governo da Provincia de Sao Paulo, emancipando em 19 de dezembro de 1853, 

denominando de Provincia do Parana, cujo vocabulo significa aquele que liga dois rios. 

Para dirigir a unidade Imperial, antiga quinta Comarca de Sao Paulo, o Conselho da 

Coroa indicou o estadista Zacarias de Goes e Vasconcelos, segundo a Carta Imperial de 

27 de Setembro de 1853, que posteriormente seria o criador da atual Policia Militar do 

Parana. Em sua chegada, havia apenas um pequeno destacamento policial, com alguns 

guardas municipais, que desenvolvia um servic;o de carater policial e postal, guarneciam 

Palmas e a Estrada da Mata, protegendo esses lugares dos assaltos dos Indios 

Coroados e dos malfeitores que assolavam a regiao. As sedes da Guarda Nacional se 

concentravam apenas em Paranagua, Curitiba e Castro. 

Diante da forma que encontrou a Provincia, uma das primeiras providemcias 

administrativas do seu Presidente foi a da ordem publica e seguranc;a individual. Destaca 

nesse momento Antonio Manoel Fernandes Junior, nomeado Chefe de Policia, por Carta 

Imperial de 20 de outubro de 1853. Dividiu a Provincia em distritos, nomeou autoridades 

e criou a guarda de pedestre (com nove integrantes), para policiar Curitiba. A primeira 

Lei sancionada foi a de 28 de julho de 1854, que incumbiu a Vila de Curitiba como 

Capital da Provincia. Nesse mesmo processo legislativo foram votados e sancionados 

mais dezenove projetos, entre eles, a organizac;ao da Companhia de Forc;a Policial, 

primeira denominac;ao da atual Policia Militar do Parana (Rosa Filho, 2005). 

3.3.3 Policia Comunitaria 

A Constituic;ao Federal traz no Capitulo Ill, Da Seguranc;a Publica, em seu artigo 

144 "A Seguranc;a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos ... " . 

Assim, para cumprir esse dispositivo constitucional, o Poder Publico vem desenvolvendo 

nas organizac;oes policiais militares a policia comunitaria. 

como: 

Segundo a diretriz N°. 002/2004, PM/3, da PMPR, Policia Comunitaria e entendida 

A con1uga9ao de todas as for9as vivas da comunidade (a pr6pria comunidade, a 
comunidade de neg6cios, as autoridades cfvicas eleitas, as polfcias todas, as 
outras institui96es e autoridades e a mfdia), sob a coordena9ao de policiais 
especialmente designados, no sentido de preservar a seguran9a publica, 
prevenindo e inibindo os delitos ou adotando as providencias para a repressao 
imediata. Deve ser entendida tambem como uma filosofia de atua98o da Polfcia 
Militar, marcada pela intensa participa9ao da comunidade na resolu9ao dos 
problemas afetos a Seguran9a Publica. (Diretriz N°. 002/2004- PM/3, PMPR) 
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Para Bondaruck e Souza (2007), a ideia de Policia Comunitaria poderia ser 

descrita como uma filosofia que afirmaria que os objetivos da func;ao da Policia, a 

natureza dos servic;os envolvidos, os meios utilizados para presta-los e a avaliac;ao de 

sua adequac;ao deveriam ser formulados e desenvolvidos com base nas experiencias, 

necessidades e normas especificas da comunidade local, assim como nos ditames da lei 

e dos procedimentos vigentes. Para os autores: 

A atividade de Policia Comunitaria e urn conceito mais amplo que abrange toaas 
as atividades voltadas para a solu9ao dos problemas que afetam a seguran9a 
de uma determinada comunidade, que devam ser praticadas por 6rgao 
governamentais ou nao. A Policia Comunitaria envolve a participayao das seis 
grandes for9as da sociedade, frequentemente chamadas de "os seis grandes". 
Sao eles a policia, a comunidade, autoridades civis eleitas, a comunidade de 
neg6cios, outras institui9oes e a midia. (BONDARUCK e SOUZA 2007, p.48). 

Sao consideradas as seguintes atribuic;oes dos componentes que participam da 

policia comunitaria: 

a) Policia Militar: atua no policiamento ostensive, especificando o servic;o por 

bairros, separados por regioes, interagindo com a comunidade, buscando 

sempre com os outros componentes da policia comunitaria a soluc;ao dos 

problemas; 

b) comunidade: participa do processo, do planejamento a implantac;ao e 

avaliac;ao do processo, numa parceria com o Estado para a soluc;ao dos 

problemas de seguranc;a publica por meio dos conselhos comunitarios de 

seguranc;a, associac;ao de moradores e da participac;ao direta de voluntaries; 

c) autoridades civis eleitas: repassam o suporte politico para a concretizac;ao dos 

anseios da sociedade; 

d) comunidade de neg6cios: direcionam apoio no processo decis6rio do 

policiamento comunitario, em algumas vezes com recursos financeiros, 

quando o Estado nao puder financiar; 

e) midia: divulga informac;oes de interesse comunitario, como principios e a 

organizac;ao do sistema, normas, datam de eventos e reunioes, entre outros 

auxilios; 

f) outras instituic;oes: tais como os diversos setores da prefeitura, ministerio 

publico, poder judiciario, nucleos regionais de educac;ao, universidades, clubes 

de servic;o, organizac;oes nao-governamentais, associac;oes trabalhistas e de 

apoio a grupos necessitados, entre outros, atuando em parceria para a 

resoluc;ao de grande parte dos problemas comunitarios, que direta ou 

indiretamente geram o crime, e consequentemente o medo do crime. 
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A policia comunitaria dentro de uma visao panoramica e uma forma de prestayao 

de servic;o que abrange todas as atividades voltadas para a soluc;ao dos problemas que 

afetam a seguranc;a de uma determinada comunidade, com a conjugac;ao de todas as 

forc;as vivas da comunidade sob a coordenac;ao de policiais especialmente designados, 

no sentido de preservar a seguranc;a publica, prevenindo e inibindo os delitos ou 

adotando as providencias para a repressao imediata, tudo isso, repito, por meio da 

intensa participac;ao da comunidade na resoluc;ao dos problemas afetos a Seguranc;a 

Publica. 

3.3.3.1 Principios do policiamento comunitario 

Para descric;ao e apresentac;ao dos principios que regem o policiamento 

comunitario, sao utilizados os autores Bondaruck e Souza (2007), pela clareza e 

experiencia com que tratam o assunto: 

a) filosofia e estrategia organizacional: o Policiamento Comunitario e 

simultaneamente uma filosofia e uma estrategia organizacional que prega a participac;ao 

da comunidade num trabalho conjunto com a policia, na procura de soluc;oes para os 

altos indices de criminalidade, contabilizados atualmente; 

b) comprometimento com a concessao de poder a comunidade ("Nao ha cidadania 

sem participac;ao"): a reduc;ao da criminalidade, a reversao da decadencia da vida 

comunitaria e da qualidade geral de vida nas cidades, passam necessariamente por urn 

processo conjunto, e a comunidade pode interagir com as politicas de Seguranc;a 

Publica, a serem empregadas pelos 6rgaos policiais, deles recebendo a prestac;ao de 

servic;o com qualidade; 

c) policiamento descentralizado e personalizado: por meio de urn contato pessoal e 

direto do policial comunitario, constantemente com as pessoas da comunidade, e 
prestado urn servic;o personalizado e ajustado para a necessidade de cada individuo que 

apelar ao servic;o policial comunitario, sendo de forma descentralizada da Unidade 

Policial do campo que trabalha, decidida qual medida deve ser empregada para o 

atendimento da ocorrencia; 

d) resoluc;ao preventiva de problemas a curto e a Iongo prazo: o trabalho do policial 

comunitario vai alem do atendimento das ocorrencias policiais. Em seus contatos diarios 

com a comunidade, com sua capacidade criadora e vontade de ajudar essa comunidade, 

o policial encontra soluc;oes viaveis para problemas das pessoas, ainda que esses nao 

sejam necessariamente problemas de natureza policiais, mas que existem urn potencial 
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para tornarem, reduzindo ou eliminando no curto, ou em Iongo prazo as conseqOemcias 

de tais problemas; 

e) etica, legalidade, responsabilidade e confianc;a: o policiamento comunitario se 

fundamenta numa relac;ao de confianc;a construida e fortalecida lentamente entre o povo 

e policia. A fixac;ao do PM em urn determinado espac;o geografico fara com que posturas 

ilegais ou arbitrarias nao sejam utilizadas, pois e conhecido por todos, o que legitima a 

importancia da atuac;ao do policial de Unidade de Area sobre o policial de Unidade 

Especializada, na visao de policia comunitaria que anonimo e nao relacionado com os 

problemas daquela regiao, nao tera o mesmo cuidado no atendimento de ocorrencias 

policiais. Surgira gradativamente no policial comunitario urn sentimento de respeito a 
etica na pratica de seus servic;os. Da mesma forma, o convivio dos moradores sera 

pautado pela responsabilidade, principalmente por parte dos jovens, por quem o 

Policiamento Comunitario tern especial enfase; 

f) extensao do mandato policial: o policial comunitario e norteado 

predominantemente pela prevenc;ao. A reatividade e a forc;a repressiva das 

necessidades do servic;o permanecem no policial comunitario, pois sao indispensaveis, 

porem deixam de ser a tonica da vivencia profissional policial-militar; 

g) ajuda para as pessoas com necessidades especificas: o Policiamento Comunitario 

amplia as relac;oes entre a comunidade e a policia, passando a atuar principalmente na 

soluc;ao de problemas que vao desde urn aconselhamento, ou uma resoluc;ao de 

conflitos interpessoais. Atende ainda em areas como a assistencia social, amparando 

aqueles mais necessitados como jovens em conflito, velhos, pobres, deficientes, sem 

teto, valorizando o respeito a vida daquelas pessoas menos assistidas pela sociedade; 

h) criatividade e apoios basicos: sem esquecer os beneficios da tecnologia, o 

Policiamento Comunitario tenta apresentar formas simples e criativas de ajuda para a 

soluc;ao de problemas que preocupam as pessoas da comunidade; 

i) mudanc;a interna: a implantac;ao desta filosofia de policiamento reclama o 

engajamento de todo o sistema de Seguranc;a Publica determinando mudanc;as na forma 

de perceber o papel da policia em sua relac;ao com a comunidade, nao deixando de lado 

os beneficios do trabalho feito ate agora petas instituic;oes envolvidas; busca-se atrair e 

convencer os componentes da policia comunitaria da necessidade de uma nova e 

revitalizada estrategia de atendimento a comunidade que urge de ser implementada; 

j) construc;ao do futuro: o sentimento de comunidade, a forma simples, criativa e 

interativa de resoluyao de problemas no interior das comunidades, a relac;ao de 
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confian9a estabelecida entre as partes e principalmente o papel definitivo da comunidade 

de co-responsavel nas questoes de Seguran9a Publica apontam para o sentimento de 

esperan9a para a solu9ao dos problemas de seguran9a. 

Os autores Bondaruck e Souza (2007) salientam ainda que os principios citados 

devem estar em consonancia com os seguintes aspectos: 

a) presen9a real do policiamento ostensivo: inibidor da vontade de delinqOir, de 

forma ostentat6ria, melhor patrulhamento executado e o que e realizado a pe ou 

motorizado; 

b) decisao conjunta da PM e dos moradores sobre o funcionamento desse 

policiamento suprindo as necessidades da comunidade, para isso, o comandante 

devera reunir-se constantemente com as lideran9as do bairro e discutir os problemas; 

c) base fisica como suporte do policiamento comunitario: o Posto de 

Policiamento Ostensivo (PPO) torna-se o ponto de encontro dos componentes do 

sistema; os policiais comunitarios com os moradores passam a discutir e vivenciar os 

mesmos problemas. Convivendo, passam a resolver juntos os problemas de Defesa 

Social. Com isso, o PPO torna-se urn referencial, centro irradiador de recursos da 

policia comunitaria. Uma das vantagens do policiamento comunitario e que os 

moradores nao precisam deixar sua regiao para resolver problemas de seguran9a. 

Passa a existir urn Iugar para se discutir os problemas no proprio bairro; 

d) nova atitude social: deve-se conscientizar os policiais comunitarios e os 

moradores do bairro, para a soma de esfor9os, com a mesma finalidade, ou seja, a 

preven9ao. 0 Policiamento Comunitario e mais preventivo e educativo. Pressupoe 

que pessoas educadas sao amigas da Lei e da Ordem; 

e) compromisso com o bairro: os PM sao patrulheiros comunitarios do bairro e 

nao apenas plantoes ou protetores das instala9oes fisicas do Estado; 

f) procedimentos preventivos e nao repressivos no bairro: policial comunitario 

nao deve utilizar exclusivamente de batidas-policiais e de Blitz, na medida em que se 

treinam homens para enxergar a cidadania das pessoas, nao e possivel treina-los 

para enxergar somente a delinqOencia ou marginalidade das pessoas. Devem-se 

buscar alternativas antes de recorrer a esses procedimentos; 

g) compromisso como momenta presente: a sociedade pode tornar excelente o 

convivio social, ou seja, a responsabilidade e de todos. 0 policiamento comunitario, 

como pratica, e ainda obra incompleta e de curta experiencia. Como ideia, porem, 

sintetiza a essencia da missao da Policia Militar. 
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3.3.3.2 Policiamento tradicional x comunitario 

Bondaruck e Souza (2007) apresentam no Quadro 06 uma comparac;ao entre os 

sistemas de policiamento tradicional e o comunitario, demonstrando que o tipo de 

atuac;ao deste procura incentivar as melhores relac;oes interpessoais entre a sociedade e 

os representantes da lei. 

Policiamento Tradicional Policiamento Comunitario 
Policial trabalha em varios bairros Policial trabalha sempre no mesmo bairro 
Policial e anOnimo Policial e conhecido da comunidade 
Baixo grau de participayao da comunidade Alto grau de participayao da comunidade 
A policia e reativa A policia e pro ativa 
Policial e urn mero executor Policial e o chefe de policia local 
A iniciativa das acOes e centralizada A iniciativa das ay5es e descentralizada 
Enfase as unidades especializadas Enfase as unidades de area 
Menor nrvel de motivayllo para o policial Maior nlvel de motivayao para o policial 
Autoridade imposta Cooperayao e pensamento criativo 
lnformacoes de alcaguetes lnformay5es de cidadaos engajados 
Policiamento pela intimidacao Estabelecimento de lacos de confianca 
Chegada ap6s a ocorrencia Soluyao dos problemas por integrayao ativa 
Trabalha a Quantidade e generalizacao dos numeros Qualidade e resultados direcionados 
A policia elabora e indica as necessidades Comunidade indica suas necessidades 
Carencia quanto a reducao do crime Reducao do medo do crime 
QUADRO 06- POLICIAMENTO TRADICIONAL E 0 POLICIAMENTO COMUNITARIO 
FONTE: BONDARUCK E SOUZA (2007) 

Evidencia-se pela comparac;ao citada no quadro acima que a policia por si s6 tern 

a necessidade de mudanc;a doutrinaria no tocante a forma de agir, e prestar seus 

servic;os, haja vista que, enquanto instituic;ao coerciva, a policia deve ser capaz de fazer 

aceitar, ou mesmo aprovar, a autoridade que exerce; e como prestadora de servic;os, a 

policia s6 sera legitimada se responder adequadamente as expectativas dos seus 

utilizadores; e ainda, uma vez que as sociedades, cada vez mais, desejam reduzir a 

distancia entre os que detem autoridade e os que dela beneficiam, praticar a 

proximidade social aos cidadaos legitima a policia. 

3.3.3.3 Policia comunitaria no contexto internacional 

Segundo Bondaruck e Souza (2007), o Japao desenvolve urn dos policiamentos 

comunitarios mais antigos do mundo, criado em 1879, instalado em varios m6dulos em 

todo o territ6rio do pais. No Japao, exitem duas formas deste estabelecimento policial. A 

primeira sao os Chusaishos, localizados em regioes densamente habitadas, a principal 

caracteristica desse estabelecimento e a fixac;ao da residemcia do policial nessas 

instalac;oes. As despesas com energia, luz e agua sao financiadas pelo Poder Publico. 

Outra forma de m6dulos policiais sao os Kobans que se encontram em regioes 

comerciais, turisticas e de servic;os. Nestes locais existem equipes de policiais que em 
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turno de revezamento desempenham servic;os como radio patrulha, registro de 

ocorremcias, informac;oes em geral, tornando o Iugar uma referencia na regiao. 

Outra nac;ao que desenvolve a Policia Comunitaria e a norte-americana. 

Historicamente a imagem das instituic;oes policiais americanas ficou conhecida no 

mundo todo devido a sua forma violenta de atuar. Por inumeras vezes a mldia televisiva, 

por jornais ou pelo cinema, mostrou cenas de apologia ao abuso de sua autoridade. 

Porem, nos ultimos anos vern desenvolvendo no pals uma poHtica de enraizamento do 

policial no interior da comunidade. Bondaruck e Souza (2007) demonstram alguns 

estudos do tema nos Estados Unidos da America. 0 primeiro e no Estado do Alabama, 

tendo como foco assuntos como: satisfazer o publico sem desperdic;ar recursos, 

aumentando a eficiencia no atendimento a populac;ao. lnumeras alternativas foram 

geradas a fim de que a expectativa do reclamante nao se frustrasse e a eficiencia da 

policia nao fosse prejudicada atendendo chamadas nao importantes. 

A cidade de San Diego desenvolveu estudos focalizados na preocupac;ao com as 

formas de policiamento ou patrulhamento motorizado; avaliac;ao entre interrogat6rio de 

suspeitos e contenc;ao dos crimes; e o primeiro projeto emplrico de policiamento 

comunitario. Policiamentos sem rotas predeterminadas (randon patrolling) nao eram tao 

importantes quanta se acreditava, entretanto, lac;os fortes com a comunidade se 

mostraram mais eficientes do que se esperava. Este projeto concluiu que a aproximayao 

com a comunidade poderia melhorar o desempenho da instituic;ao policial, e 

consequentemente permitir que se desenvolvam soluc;oes criativas para problemas 

complexos, 

Aspectos importantes desses estudos permanecem ate hoje: membros da 

comunidade podem ser uteis na obtenc;ao de informac;oes; o enraizamento dos policiais 

na comunidade; fim da constante rotatividade dos policiais; a fixac;ao do policial permite 

tambem que este conhec;a as expectativas da comunidade, conhecendo melhor as 

caracterlsticas da localidade. 

Goldstein apud Bondaruck e Souza (2007), em 1979, desenvolveu o conceito de 

policiamento orientado para os problemas (POP). A finalidade do policiamento era 

resolver problemas. 0 POP mudava a policia de reativa para a pro ativa de uma forma 

ainda nunca vista pela sociedade yanke. Em Virginia, urn projeto empirico do POP 

apontou que muitos dos problemas comunitarios eram bern resolvidos com o novo 

metodo. 
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0 destaque americano eo programa desenvolvido na cidade de Nova lorque, no 

comec;o dos anos 90, pelo Chefe de Policia daquela Cidade, Lee P. Brown, que 

encontrou dois problemas serios na policia: o alto indice de criminalidade e a pesada 

burocracia do departamento. lniciou urn processo de profunda mudanc;a organizacional 

em que os conceitos do policiamento tradicional seriam alterados por processos 

modernos e que aproximava o policial da comunidade. 

Os paranaenses Bondaruck e Souza (2007) nos mostram ainda o policiamento 

comunitario no Canada. Apontam que esta atividade tern sido considerada uma das 

melhores do mundo, e tern servido de referencia para muitos paises, incluindo o Brasil. A 

partir do ano de 2000, varios instrutores de policia canadense passaram pelo Brasil, 

principalmente pelo Parana (no comec;o de 2006 em Foz do lguac;u) para desenvolver 

este estilo de policiamento. Sendo incluido na doutrina que tern sido repassada pela 

Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica nos cursos de policia comunitaria promovidos 

por todo o Brasil. 

0 Comissario Alain Maisfield, Chefe de Policia no Canada declara, quanto a 
comunidade-policial, que: 

Comunidade-policial nao e urn programs; e urn modo de fazer do trabalho, uma 
filosofia. Alcanc;:ar isto requer mudanc;:a fundamental na estrutura organizacional; 
na administrac;:ao que nomeia, nos processes e expectativas; e relac;:Oes com a 
comunidade e a policia atendendo os cidadaos. 0 modelo tradicional ou 
profissional de policiar caracterizado por ut6picas estruturas hierarquicas com 
estilos de administrac;:ao enfocados em comandos e controles e o caminho mais 
Iongo para a ideia atual de policiar moderno. Vale salientar que foram provadas 
estrategias operacionais de patrulha fortuita e resposta do atendimento, que 
apresentaram limitado efeito em crime e problemas de ordem de publico, que 
enfrentam nossas comunidades agora. Comunidades-policiais podem ser 
definidas como: Uma filosofia baseado em fo~ar uma sociedade entre a policia e 
a comunidade, de forma que eles possam trabalhar juntos em resolver 
problemas de crime, medo de crime e desordem, aumentando, assim, a 
qualidade global de vida na Comunidade. (Maisfield apud Bondaruck e Souza 
2007, p.95). 

3.3.3.4 Exemplo pioneiro no Brasil 

Bondaruck e Souza (2007) relatam que o Estado do Rio Grande do Sui de forma 

pioneira, a Brigada Militar, nome especifico da Policia Militar gaucha, inovou no modo de 

desempenhar suas atividades implantando a policia comunitaria. Para isso, dividiu a 

execuc;ao em duas fases: 

Primeira Fase- Consistindo na escolha e preparac;ao dos policiais que executariam 

o servic;o de Policiamento Comunitario. Os policiais escolhidos deveriam ser aqueles que 

ja desenvolvessem urn trabalho integrado com a comunidade, alem de voluntarios que 

manifestassem interesse. 
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Segunda Fase- Caracteriza-se pela conscientizac;ao e esclarecimento ao publico 

interno (Brigada Militar) e externo (comunidade em geral) e pela divulgac;ao par meio de 

palestras, jornais comunitarios, panfletos e outros. 

E diante do evolutivo panorama brasileiro, com a atual tendencia da 

municipalizac;ao das atividades de policia os processes de apoio e organizac;ao da 

instituic;ao que prestam seguranc;a publica trarao uma maior participac;ao da sociedade 

nos assuntos de seguranc;a (Policia Comunitaria), as necessidades poderao ser mais 

rapidas e eficientemente atendidas, solucionando-se os problemas locais de seguranc;a. 

3.3.4. Considerac;oes sabre o servic;o da ROT AM 

Conforme consta na diretriz n° 006/2004- 38 sec;ao EM PMPR, LUIS EDUARDO 

SOARES ex-Secretario Nacional de Seguranc;a Publica, defende a descentralizac;ao de 

forc;as policiais com repressao qualificadas, como ilustra o seguinte capitulo de seu livro: 

"Repressio qualificada" traduzia para a linguagem tecnica o espirito de minha 
proposta. Viria a se tornar um mote estrategico para todos nos. Claro, uma tropa 
mais bem armada, mais forte, mais bem treinada e disciplinada, produziria 
efeitos dissuas6rios e alcan~aria seus objetivos com relativamente menos 
efeitos indesejaveis, isto e, ferindo menos, matando menos, ferindo-se menos e 
morrendo menos, respeitando com mais rigor a regras do jogo legal e 
democratico. E um engano o que supoe o senso comum, quando associa tropas 
mais fortes e bem equipadas a um grau mais elevado de violencia. 0 contrario e 
que e verdadeiro, e a prova e o cotidiano carioca, em que morre tanta gente de 
todos os lados, ha tantos erros, balas perdidas, incursoes irresponsaveis, a~oes 
policiais inconseqOentes e levianas, para nio falar nas execu~oes, nas 
chantagens, na brutalidade e nos acordos corruptos. A incompetencia e a 
fragilidade das cadeias de comando, o despreparo e a falta de condi~oes 
materiais apropriadas sao aliados do desvio moral e do desequilibrio 
psicol6gico. 

0 servic;o de ROTAM de natureza especial pode ser entendido como aquele em 

que o policial militar tern de tamar decisoes de suma importancia em frac;oes de 

segundos. Estas decisoes tern de ser na medida justa para serem legais, de acordo com 

a moral social; e devem ser aceitas pela organizac;ao a que pertence, pela opiniao 

publica e pela propria consciemcia. Em suma, a<;ao do policial de ROTAM deve 

desenvolver-se nos limites da lei. 

Haja vista que a ac;ao policial se relaciona com pessoas e nao com objetos, ela 

nao podera ser prescrita para cada situac;ao particular. Os processes usados devem 

ajustar-se a essas situac;oes, as variac;oes do comportamento humano, as normas legais 

de conduta, os usos e costumes sociais e a rapidez com que se desenvolvem os fatos 

policiais exigem uma ac;ao policial exercida com autoridade e firmeza, esclarecida 
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faculdade de julgamento, muito tato, elevado espfrito de humanidade e, sobretudo, 

autocontrole, alem de uma certa dose de iniciativa e habilidade pessoal para a solu98o 

de cada situac;ao. 

Ao policial de ROT AM e necessaria o conhecimento detalhado que possibilite a 

realizac;ao de policiamento ostensive em circunstancias especiais, tais como: eventos 

esportivos e artisticos, em eventos de carnaval, em eventos eleitorais, em invasao de 

im6veis , em eventos grevistas e manifestac;oes, em visitas presidenciais, etc .... 

Na atualidade, conforme diretriz n° 006/2004 - 38 sec;ao EM PMPR, as unidades 

operacionais da PMPR, via de regra, mantem urn grupo de policiais capacitados para 

desempenhar os servic;os de ROTAM, estes tern recebido tratamento diferenciado dos 

demais integrantes da corporac;ao, haja vista que deles e exigido maior dedicac;ao a 
causa da seguranc;a publica, e diuturnamente sao empregados em atividades criticas de 

seguranc;a. 

As principais caracteristicas do servic;o policial caracteriza-se pela atuac;ao 

preventiva (proativa) e integrac;ao comunitaria, atuando dentro da filosofia da Policia 

Gomunitaria. 

A diretriz n° 006/2004 - 38 sec;ao EM PMPR estabelece que para o segundo 

recobrimento da malha protetora, cada unidade mantera uma forc;a de manobra tatico

m6vel, do Gmt. da UOp (Area), de 01 (urn) Pel (-), denominado pelotao de ronda tatico 

motorizada (Pel ROTAM), destinado a realizar operac;oes presenc;a, controle de 

disturbios civis, batidas policiais, bloqueios, grandes eventos, patrulhamento motorizado 

em viaturas, visando ac;oes pr6-ativas, etc.. Este pelotao e manobrado no recobrimento 

de vulnerabilidades da malha da area, detectados atraves de continuados "estudos de 

situac;ao". E organizado de modo que o Oficial Subalterno Gomandante, esteja a frente 

do pelotao no turno empregado, como Gmt. de Operac;oes da ROT AM da unidade. 

Os Pelotoes e grupos de ROT AM deverao preparar, instruir e treinar seus efetivos 

antes de entrarem em atividade; porem nao devem treinar seus efetivos, em ac;oes e 

taticas de operac;oes especiais, mas sim conhecerem e serem submetidos 

constantemente a instruc;oes e treinamentos sobre Policia Gomunitaria, como tambem 

devem ter conhecimentos basicos de protec;ao, socorro e resgate de refens, para 

eventuais assaltos de emergencias. 
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4 APRESENTACAO DO PERFIL , ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

0 objetivo deste capitulo e apresentar a analise dos dados coletados na pesquisa 

(questionario no apendice- A), de acordo com a metodologia apresentada no capitulo 1. 

Esta analise foi realizada com base no referencial te6rico apresentado no capitulo 3 -

Embasamento te6rico. A analise constitui-se ainda do resultado das observa9oes 

empiricas e das reffexoes do academico autor deste trabalho. 

Este capitulo esta dividido da seguinte forma: Perfil dos respondentes; 

Competencias no servi9o de ROTAM, Curses e assuntos para o desenvolvimento do 

servi9o de ROTAM, itens basicos para a posterior identifica9ao de Oportunidades de 

Melhoria e apresenta9ao das propostas para melhoria e otimiza9ao. 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

A amostra foi composta por 20 dos 25 Policiais Militares que desenvolvem o 

servi9o de ROTAM. Entre esse grupo de policiais, 5% eram do sexo feminine, e 95% 

eram do masculine, conforme Grafico 1. 

Desses policiais, 15°/o encontra-se na faixa etaria dos 24 anos a 29 anos, 50°/o 

encontra-se na faixa etaria dos 30 anos a 35 anos, 30o/o na faixa dos 36 aos 41 anos, e 

5% possuem faixa etaria acima dos 41 anos conforme Grafico 2. 

SEXO 

GRAFICO 1 - SEXO 

lii MASCUUNO 

lii FENININO 

FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

I DADE 

0% 

GRAFICO 2 - IDADE 

lil lSa 23anos 

Iii 24a 29anos 

lil 30a 35anos 

Iii 36a 4lanos 

Iii maisde 41 anos 

FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

A maioria (75%) dos policiais pesquisados sao casados, e 20% eram solteiros, 5o/o 

divorciado, conforme Grafico 3. 

Desse grupo 40o/o possuem o nivel media complete, 1 Oo/o tern o nivel superior 

incomplete, 45°/o possuem nivel superior e 5o/o dos policiais possuem p6s - gradua9ao, 

conforme Grafico 4. 
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FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

ESCOLARIDADE 

GRAFICO 4- ESCOLARIDADE 
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El ENSINO SUPERIOR 

Iii POS GRDUADO 

FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

64 

No tempo de servic;o na corporac;ao, 20o/o dos pesquisados possuem menos de 

cinco anos na policia, 25o/o dos policiais estao na faixa dos 5 aos 1 0 a nos de servic;o, 35 

o/o dos policiais estao na faixa dos 1 0 aos 15 a nos de servic;o e 20% possuem mais que 

15 anos de servic;o, conforme Grafico 5. 

Outra questao levantada foi sabre o relacionamento entre os integrantes das 

equipes de ROTAM, 20o/o acreditam ser born, 55o/o acreditam ser muito born o 

relacionamento e 25 % afirmam que o relacionamento e excelente, conforme, Grafico 6. 

TEMPO DE SERVItO NA PMPR 
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GRAFICO 5- TEMPO DE SERVICO 

FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

COMO VOCE CONSIDERAO RELACIONAMENTO ENTRE 
OS POLICIAIS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE ROTAM? 

GRAFICO 6 - RELACIONAMENTO 
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FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

Em termos de realizac;ao profissional 95% dos policiais se sentem realizados, 

apenas 5o/o dos policiais se sentem pouco realizados, conforme Grafico 7. 

Em 15o/o dos policiais pesquisados, existe urn sentimento de pouco 

reconhecimento e 15% nao se sentem reconhecidos; destaca-se ainda que somente 

65o/o sentem-se reconhecidos pelo servic;o que desempenham, conforme Grafico 8. 
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GRAFICO 7 - REALIZACAO PROFISSIONAL 
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VOCE SE SENTE RECONHECIDO PELO SERVItO QUE 
DESEMPENHA? 

II MUlTO RECONB ECIDO 

a RECONBECIDO 

El POUCO RECONBECIDO 

Iii NAO RECONBECIDO 

GRAFICO 8- RECONHECIMENTO 
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Dos servidores pesquisados, 90 o/o acreditam que o servi90 da ROT AM atende as 

expectativas na qualidade de presta9ao de serviyo, 5o/o que acreditam atender acima das 

expectativas, somente 5o/o que acreditam atender abaixo das expectativas, conforme 

Grafico 9. 

Em termos de oportunidades de expressar suas ideias e sugestoes para 

desenvolverem melhor as atividades inerentes aos servi9os, 70°/o dos policiais estao 

satisfeitos 25% dos policiais estao pouco satisfeitos e 5% nao estao satisfeitos, conforme 

Grafico 10. 
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GRAFICO 10 OPORTUNIDADE DE EXPRESSAO 

FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

Em termos de seguran9a a propria integridade fisica, nenhum dos policiais 

assinalou que nao se sente seguro, 15% se sentem poucos seguros, e os outros 85o/o 

dos policiais se sentem seguros, conforme Grafico 11. 

Dos policiais pesquisados, 25o/o, reprovam os materiais sendo que 35o/o, aprovam 

como born, 40% como muito born e 5°/o apontam como excelente os materiais 

disponiveis para a execu9ao das atividades de policiamento, conforme Grafico 12. 
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EM RELAQ\0 AOS MEIOS MATERIAlS FORNECIDOS PELA 
CORPORAQ\0 PARA A EXECUQ\0 DO SEU 

TRABALHO, VOCE CONSIDERA? 
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Em relac;ao a capacitac;ao do policial para desenvolver essa modalidade de 

policiamento 25% consideram o nivel de muito born e 65°/o consideram born nessa 

capacitac;ao e 5o/o consideram ruim, bern como 5o/o consideram excelente, conforme 

Grafico 13. 

A comunicac;ao dos integrantes e muito born para 30o/o dos policiais, e born 

segundo outros 60o/o, porem para 5°/o e considerada ruim, bern como 5o/o consideram 

excelente conforme Grafico 14. 
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COMO VOCE CONSIDERA A COMUNICAtAO 
(RELACIONAMENTO INTERPESSOAL) ENTRE OS 
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Segundo 85o/o dos policiais pesquisados, houve treinamento para desempenhar 

os trabalhos, e 15% responderam que nao haviam recebido, conforme Grafico 15. 

Entre esses policiais, 95o/o disseram que as divergencias na maneira de 

desempenhar o servic;o sao discutidas posteriormente, conforme Grafico 16. 
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Sabre a quantidade de PM por setor, 25% acreditam que o efetivo e suficiente, 

porem 75% discordam dessa afirmac;ao, conforme Grafico 17. 

12. 0 N(JMERO DE PMS NO SEU SETOR E SUFJCIENTE? 

GRAFICO 17 - PMS POR SETOR 

FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 
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Dentre os pesquisados , 1 OOo/o dizem que ha urn esclarecimento sabre os 

objetivos e as diretrizes para a realizac;ao do trabalho, conforme Grafic"o 18. 

Ainda, 20o/o dos policiais acreditam que os processes burocraticos exigidos pela 

instituic;ao dificultam muito a realizac;ao das tarefas, em contrapartida 20% discordam, e 

60o/o afirmaram que pouco dificulta, conforme Grafico 19. 
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A retina de trabalho desgasta 20o/o dos policiais pesquisados, entretanto 25o/o nao 

acreditarn que existe retina nesse tipo de servi90, e 55% nao se sentern desgastados, 

conforrne Gr<Uico 20. 

Sabre 0 salario, 50°/o policiais responderarn que e ruirn, e 40°/o responderarn que e 

born e 1 Oo/o considerarn rnuito born, conforrne Grafico 21. 
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Quanta a aceita9ao de novas forrnas de desernpenhar as atividades no servi9o de 

ROTAM, 25% afirrnarn ter excelente receptividade, 60°/o considerarn rnuito boa a 

receptividade e 15o/o dos entrevistados considerarn urn servi90 que possui urna 

receptividade boa salientarnos que ninguern indicou que tern receptividade ruirn, 

conforrne Grafico 22. 

Quanta a integrayaO apenas 70o/o policiais disserarn que frequenternente existe 

algurn tipo de confraternizayao para a integra9ao dos integrantes, 25o/o considerarn que 

tern pouca freqOencia e 5% dizern que nao possibilita prornover integra9ao, conforrne 

Grafico 23. 
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Objetivando atingir o primeiro objetivo especifico deste trabalho, a apresentac;ao 

dos resultados sera realizada tomando-se como base na analise das respostas obtidas 

nas pergunta n°. 24 e 25 do questionario entregue aos policiais militares, conforme 

apendice -A, alem de uma entrevista com urn Oficial do escalao superior da Policia 

Militar do Parana. 

A entrevista realizada com o major, Mauro Rolim de Moura teve como finalidade 

indicar cinco competencias individuais que na visao da PMPR, seriam essenciais para a 

execuc;ao dos servic;os de RONTAM. Para isso, foram disponibilizadas ao entrevistado, 

as mesmas informac;oes sabre competencias entregues nos questionarios aos demais 

pesquisados. 

Na entrevista, o Oficial destacou a necessidade de urn policial complete, que 

possuisse todas as competencias descritas. Enfatizou a necessidade de desenvolver na 

corporac;ao competencias para cada forma de policiamento. Assim, a primeira 

competencia ressaltada foi a de adaptabilidade. Afirmou que o publico alva do 

policiamento de ROT AM e diferenciado das demais modalidades de policiamento, sendo 

fundamental o policial possuir essa competencia para conseguir desenvolver as suas 

atividades, caso contrario, segundo o entrevistado, corre-se o risco de urn policial efetuar 

uma abordagem de carater comunitario, com o mesmo modus operandi que aplicaria em 

casa de prostituic;ao ou praticantes de roubo. 

0 entrevistado destaca que a assiduidade e a pontualidade sao indispensaveis 

para prestar urn servic;o de qualidade. Realc;a a importancia da prestatividade e 
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ostensividade, pais ela transparece a organizac;ao e o espirito militar a sociedade, alem 

de satisfazer e amenizar a sensac;ao de inseguranc;a sentida pela populac;ao, quando 

sua policia nao atende uma solicitac;ao em tempo habil. 

0 major frisou a importancia do saber trabalhar em grupo vista de dais pontos: a 

primeira e entre os policiais, pais o servic;o policial ganha forc;a quando urn grupo e coeso 

e busca a "missao" da instituic;ao em conjunto. Outro ponto e o de trabalhar com a 

aprovac;ao por parte da comunidade frente as atividades de Policia que necessitam 

indispensavelmente da interac;ao "policial/ comunidade". 

Honestidade, lntegridade e a Etica sao apontadas como os alicerces principais da 

conduta de urn policial militar para desenvolver seu trabalho. Nao se admite em hip6tese 

alguma urn integrante ou qualquer outro funcionario publico que viole qualquer urn 

desses preceitos. 

Os policiais que responderam ao questionario tiveram a oportunidade de escolher 

cinco competencias, dentre quatorze descritas, que acreditavam possuir quando 

estavam desempenhando o servic;o de ROTAM. Eles ainda tiveram a oportunidade de 

escolher cinco, que acreditavam ser prioritarias para o servic;o. Vale ressaltar que urn 

t6pico, intitulado de outros, que tinha como finalidade a descric;ao de alguma 

competencia que nao havia sido apresentada. Assim, as respostas dos policiais militares 

estao descritas no Grafico 24. 
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Quando da aplica<;ao dos questionarios entregues aos policiais militares, 

percebeu-se que a maioria tinha certo conhecimento sabre o conceito de competencia. 

Apesar do tema em estudo ser relativamente novo para grande parte, havia uma 

dificuldade de expressao das ideias sabre o assunto, essa dificuldade foi suprida com 

urn pequeno debate sabre o tema por ocasiao da entrega dos questionarios. 

As quatorze competencias descritas fazem parte dq conceito de competencias. 

Para analisar as respostas, as competencias foram separadas em dois grupos: as 

competencias inerentes a personalidade do ser humano e as competencias relacionadas 

com o meio que o pesquisado convive ou outras competencias que nao se classificam 

em tais criterios. 

No primeiro grupo, composto por competencias inerentes a pessoa, aparecem 

nove: a autoconfian<;a, o Otimismo, a Memoria, a Coragem, a Paciencia, a Agilidade, o 

autocontrole, a for<;a fisica e a asssiduidade, conforme Grafico 25. 
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GRAFICO 25- COMPETENCJAS RELATIVAS A PESSOA 

FONTE: QUESTJONARIO APLICADO MAIO 09 
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A autoconfian<;a e uma competencia que (7) 35o/o dos entrevistados acreditam 

possuir, em igual propor<;ao acreditam que ela seja uma atividade primordial para o 

servi<;o de ROT AM. 

Outra competencia na qual se encontrou divergencia de opinioes e a coragem, 

para a qual (8) 40°/o dos policiais pesquisados acreditam que possua, porem (6) 30o/o 

acreditam que essa competencia e necessaria para o servi<;o. Assim, existe uma 

diferen<;a de 1 Oo/o , para os integrantes que acreditam possuir, para os que acreditam 

que seja necessaria a consecu<;ao das atividades. 
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Ponto importante para a analise e a superioridade levantada nas competencias 

que os policiais acreditam possuir frente as que acham necessarias para a consecu9ao 

das atividades, exceto nas competencias memoria, autoconfian9a e autocontrole. 

Ressalta-se que as competencias otimismo, memoria, paciencia, Agilidade e for9a 

fisica, nao foram escolhidas por grande percentual dos pesquisados, na questao relativa 

a quais competencias acreditam que sao necessarias para desenvolver os servi9os de 

ROTAM. lsso conclui que em uma linha de prioridades, dentre as quatorze 

competencias, elas nao estao dentre as cinco escolhidas como necessarias para 

desenvolver o policiamento segundo os policiais pesquisados, porem nao se pode 

afirmar que os pesquisados acreditem que o policial nao as deva possuir. 

A competencias que mais chamaram a aten9ao neste estudo e o autocontrole, 

pais para 55% dos pesquisados acreditam ser necessaria e 50% acreditam possuir; este 

fator nos leva a crer que o efetivo ROT AM tern confian9a no trabalho que desempenha. 

As demais competencias sao as relacionadas com o meio que o pesquisado 

convive e outras: Saber Trabalhar em Grupo; Adaptabilidade; conhecimento especifico 

de ROT AM, honestidade, integridade e etica, operacional e outras, conforme Grafico 27. 

Dentre estas, tres sao consideradas pelo entrevistado, Major Mauro Rolim de Moura, 

como primordiais para o servi9o, ou seja, Saber Trabalhar em Grupo, conhecimento 

especifico de ROT AM e honestidade, integridade e etica. 
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GRAFICO 26- COMPETENCIAS RELACIONADAS AO MEIO E OUTRAS 

FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

Saber Trabalhar em Grupo e uma competencia considerada por (14) 70o/o dos 

pesquisados, necessarias para o servi90. Esse mesmo indice e dos que acreditam 
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possui-la. A competencia conhecimento especifico de ROTAM, considerada por 45% 

dos pesquisados, necessarias para o serviyo, pon§m apenas 20% acreditam possui-la. 

Existe uma lacuna de 25%, alem dessa competencia ser mencionada, pelo Major 

entrevistado como primordiais para o serviyo. Assim, evidencia-se a importancia de se 

aprimorar esse item aos policiais foco deste estudo. 

A Adaptabilidade ao meio, competencia mencionada na pesquisa, os 

entrevistados acreditam na sua necessidade e creem que a possuem em igual 

proporcionalidade. 

Por fim, aparecem as competencias Honestidade, lntegridade e Etica, assim como 

a operacional. Vale ressaltar que essas competencias foram mencionadas pelo 

entrevistado, como essenciais para serviyo de ROT AM. 

Na entrevista com o Oficial da Pollcia Militar, o maior destaque se constatou na 

competencia relacionada com a Honestidade, a lntegridade e a Etica. Porem, na 

pesquisa houve uma desproporcionalidade uniforme, na questao das competencias que 

acreditam possuir, com as que acreditam serem necessarias para desenvolver as 

atividades de ROT AM 

Na pesquisa, 80% dos pesquisados acreditam possuir Honestidade, a lntegridade 

e a Etica, e 70% acreditam que essas competencias sao necessarias para a atividade de 

ROT AM. 

Na pesquisa, 60% dos pesquisados acreditam possuir a competencia operacional, 

e 45% acreditam que essas competencias sao necessarias para a atividade de ROT AM. 

Ainda levando-se em considerayao que foi descrito essas competencias durante a 

entrevista, existe uma necessidade de se trabalhar esse item. 

Quanta a competencia Operacional, e importante descrever seu conceito na visao 

de urn Policial Militar, pois se trata de urn termo comumente utilizado neste meio. Sendo 

assim, Operacional consiste na capacidade do policial em desenvolver seus servi9os de 

maneira correta, dentro de urn padrao estabelecido de qualidade e com urn born nivel de 

produtividade. Tal fato foi constatado por ocasiao da aplica9ao dos questionarios aos 

policiais militares, percebeu-se o conhecimento sobre o conceito de competencia era 

diferenciado no grupo, pois havia uma dificuldade de expressao das ideias sobre o 

assunto, essa dificuldade foi suprida com urn pequeno debate sobre o tema por ocasiao 

da entrega dos questionarios. 

Nenhuns dos policiais citou, no t6pico em aberto, outra competencia que acredita 

possuir. 



74 

4.3 CURSOS E ASSUNTOS PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO SERVI<;O DE ROT AM. 

A apresenta~ao dos resultados desse t6pico sera realizada com base na analise 

das respostas obtidas na pergunta n°. 26 do questionario repassado aos policiais 

militares, conforme apendice - A, alem da entrevista com Oficial da Policia Militar do 

Parana. 

Na entrevista com o Major Mauro Rolim de Moura, foram descritos treze cursos ou 

assuntos para a escolha, dentre os .quais foi oportunizada a escolha de cinco, alem de 

possibilitar a escolha de outros. 

Assim, pelas caracteristicas sociais de Foz do lgua~u e sabendo-se que os 

acionamentos do servi~o, inumeras vezes sao para resolver conflitos de repercussao 

social em que o policial se torna meio de harmonia social, alem de ser a for~a e prote~ao 

da lei e da ordem. 

0 destaque esta voltado as questoes dos Direitos Humanos, pois a mater do 

ornamento juridico da na~ao (Constitui~ao Brasileira) baseia-se na Declara~ao Universal 

dos Direitos Humanos e e obriga~ao do agente policial ter suas a~oes pautadas nesses 

direitos. 

Para os pesquisados foram disponibilizados nos questionarios treze assuntos que 

acreditamos ser importante seu conhecimento para desenvolver os servi~os de ROT AM, 

alem de urn t6pico para descrever outros conhecimentos que consideravam ser 

importantes. Assim, o Grafico 27 apresenta as respostas dos policiais. 
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GRAFICO 27- CURSOS E ASSUNTOS PARA MELHORIA DO SERVICO DE ROT AM 

FONTE: QUESTIONARIO APLICADO MAIO 09 

Os assuntos que mais teveram referencia na pesquisa foi policiamento de 

autorisco, e confrontos armadas, ambos com 90o/o de indica~ao dos pesquisados, logo 
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em seguida, vern o tiro policial aparecendo em 85% dos questionarios; estes tambem 

foram apontados pelo oficial entrevistado como de fundamental relevancia para o 

servic;o de ROT AM. 

0 resultado demonstra a necessidade desses conhecimentos para desempenhar 

servic;os que possuem urn relacionamento direto com a populac;ao. 

Na faixa de percentual de 35% a 50%, verificamos que direc;ao defensiva, 

ofensiva e evasiva aparece com 50%, seguido por defesa pessoal e conhecimento sobre 

o comportamento humano com 40%, ja o tema emboscada e contra-emboscada aparece 

em 35% dos questionarios. 

Os temas Primeiros Socorros e Direitos Humanos foram citados por 20% dos 

pesquisados eo tema drogas por 15% dos policiais pesquisados. 

Ja os temas: Saber como tratar portadores de necessidades especiais, 

Informatica e policiamento em eventos especiais, nao apareceram em nenhum dos 

questionarios aplicados, tal fato pode ser assunto a ser estudado em apartado. 
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5 PROPOSICOES A UM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS 

INDIVIDUAlS PARA 0 APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DE ROTAM. 

Este t6pico tratara de proposic;oes apresentada, objetivando atingir o segundo 

objetivo especifico deste estudo, no sentido de melhorias ao servic;o focalizado, sob 

forma de Competencias individuais a serem assimiladas e desenvolvidas junto a equipe 

da ROTAM. 0 desenvolvimento destas propostas fundamentam-se no embasamento 

te6rico sabre o assunto, nas diretrizes estrategicas da organizac;ao, no levantamento de 

dados junto aos integrantes da ROTAM, bern como nas observac;oes concatenadas 

durante a elaborac;ao deste estudo. 

Baseado nos conhecimentos te6rico-empiricos sabre Competencias, Servic;o 

Publico e Policia, apresentados no capitulo 3, pode-se inferir Competencias 

Organizacionais para o servic;o da ROTAM. Neste sentido, sem estabelecer prioridade, 

propoe-se que se passe a aprimorar e promover desenvolvimento das atividades de 

ROT AM, considerando as seguintes Competencias: 

5.1 PRIMEIRA COMPETENCIA INDIVIDUAL 

A primeira competencia analisada e que sera importante ser desenvolvida pelos 

policiais militares integrantes da ROTAM, e a Autoconfianc;a. Tal competencia e 

indispensavel a qualquer policial, porem, apenas 35% dos entrevistados acreditam 

possui-la. Para uma atividade que se relaciona diretamente com o publico, lidando 

especialmente com seus conflitos, e ainda utilizando-se como ferramenta de trabalho 

uma arma de fogo, esse percentual de pessoas que possuem autoconfianc;a indica 

necessidade de aprimoramento. 

5.2 SEGUNDA COMPETENCIA INDIVIDUAL 

Na pesquisa realizada foi constatado urn deficit na competencia Operacional entre 

os policiais da policia comunitaria. Entre os pesquisados, 60% acreditam que possuem, 

porem 45% dos policiais acreditam ser necessaria essa competencia para o 

desenvolvimento dos servic;os, ocasionando urn deficit de 15%, que seria importante 

suprir. 

Essa competencia, como foi vista anteriormente, trata-se de uma nomenclatura 

muito conhecida nas casernas (instituic;oes militares), que remete ao militar que 

desenvolve seus afazeres com urn elevado padrao de qualidade e com urn alto nivel de 

produtividade. 
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5.3 TERCEIRA COMPETENCIA INDIVIDUAL 

Outra competencia importante a ser trabalhada se refere a honestidade, 

integridade e etica do Policial Militar, essas competencias foram citadas pela maioria 

dos pesquisados e sao relevantes e por estarem completamente correlacionadas. 0 

Major Rolim, reforc;ou essa importancia. 

Nas tradigoes militares, nao se admite urn policial que pratique qualquer ato 

desonesto ou imoral. Por isso, essas competencias se tornam imprescindfveis. Elas se 

tornam mais importante ainda quando se refere a urn servidor que tern a atribuigao de 

representar essa forc;a policial na sociedade. As pessoas da comunidade devem ter no 

Policial Militar o urn marco de exemplar de conduta, sendo urn referencial moral para os 

demais integrantes da sociedade. 

Faz-se necessaria que o comandante da equipe de policiamento identifique os 

policiais que tern desvios de conduta de forma individualizada, devendo descobrir as 

causas desses problemas para assim discuti-los e soluciona-los, seja reeducando ou 

eliminando das fileiras da corporagao o policial desprovido desta competemcia. 

5.4 QUART A COMPETENCIA INDIVIDUAL 

Outra competencia importante a ser desenvolvida no servigo de ROTAM 

relaciona-se com coragem. Entre os policiais pesquisados, 40% acreditam possuir essa 

competencia, e 30% acreditam ser necessaria para o desenvolvimento do servigo de 

ROTAM, configurando-se, portanto outra oportunidade de melhoria. Ainda deve-se 

considerar a visao da Polfcia Militar, repassada anteriormente pelo oficial entrevistado, 

que considera como essencial essa competencia para o desenvolvimento do servic;o de 

ROT AM. 

Como foi afirmado anteriormente, para qualquer tipo de trabalho com atividades 

de natureza policial e necessaria a coragem e uma firmeza no agir policial, pois a medida 

que exista determinayao no agir policial e transmitido seguranc;a e confiabilidade em 

todos os aspectos, sendo indispensavel para uma profissao que visa a atividade de 

seguranc;a. 

5.5 QUINTA COMPETENCIA INDIVIDUAL 

A memoria e uma competencia importante a ser desenvolvida ao servigo de 

ROTAM, pois entre os policiais pesquisados, 10% acreditam ser necessaria e 15% 

acreditam possuir essa competencia para o desenvolvimento do servigo de ROTAM 
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configurando-se, portanto outra oportunidade de melhoria, que pode ser desenvolvida 

melhorando-se o servic;o da ROT AM. 

Como foi afirmado anteriormente, para qualquer tipo de trabalho com atividades 

de natureza policial e necessaria a que a memoria seja freqOentemente consultada, pois 

no dia-dia policial e dentro de uma evoluc;ao social diariamente se repetem fatos ja 

vivenciados pelos policiais militares e pela sociedade, a memoria torna-se indispensavel 

para o desenvolvimento e aprimoramento da profissao policial. 

5.6 SEXTA COMPETENCIA INDIVIDUAL 

0 conhecimento especifico de ROTAM e uma competemcia que apresentou 

grande deficiencia entre os pesquisados sendo importante seu desenvolvimento, pois 

entre os pesquisados, 45% acreditam ser necessaria e 20% acreditam possuir essa 

competencia para o desenvolvimento do servic;o de ROTAM, configurando-se, portanto 

outra oportunidade de melhoria, que pode ser desenvolvida. 

E ainda correlacionado ao assunto, 70% acreditam possuir e ser necessaria a 

competencia de saber trabalhar em grupo, e com base nestes dados tal competencia 

torna-se indispensavel para o desenvolvimento e aprimoramento da profissao policial. 

5. 7 SUGESTOES PROPOSTAS 

Sugere-se que, para aprimoramento destas Competencias, sejam desenvolvidos 

programas de treinamento, palestras encontros periodicos com profissionais 

especializados em cada area do conhecimento e demais ac;oes que sao listadas e 

melhor explicadas na sequencia. 

Acredita-se que urn policial bern preparado, capacitado, para solucionar os 

problemas de seguranc;a local, por meio do desenvolvimento de competencias, tera 

tranqOilidade e principalmente seguranc;a para realizac;ao do trabalho, elevando o nome 

da instituic;ao. 

5.7.1 Curso de comportamento humano 

Partindo-se deste pressuposto, uma das propostas consiste em aprimorar o 

assunto Comportamento Humano aos policiais, pois como foi aferido na pesquisa os 

entrevistados afirmam na maioria das categorias de competencias que acreditam possuir 

competencias de forma superior a afirmayao de que acreditam ser necessaria para o 

desenvolvimento das atividades de ROTAM. Para equilibrar isso, sugere-se que sejam 

disponibilizados cursos que indique formas de agir e comportar-se em determinadas 

situac;oes, e com isso, consequentemente melhorar-se-ia a percepc;ao das competencias 
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existentes harmonizando-as com as necessarias, tais como a autoconfian<;a, a memoria 

e a coragem. 

5.7.2 Encontros com Psic61ogos Comportamentais 

Esperando-se o aprimoramento das Competencias com maior divergencia de 

proporcionalidade, propoe-se implantar na rotina dos policiais, encontros peri6dicos com 

psic61ogos comportamentais para a abordagem do assunto. 

5.7.3 Comunidades Terapeuticas 

Para que possa ser alcan<;ado o nivelamento a maior, aos policiais que adotem 

posturas controvertidas e incoerentes, sugere-se a cria<;ao de comunidades terapeuticas 

que praticam diversas atividades pessoais e interpessoais. Uma alternativa, portanto, e 

disponibilizar no batalhao ou centros comunitarios, atividades que possibilitem esse 

objetivo, como por exemplo, a toga, ou outra atividade sob a orienta<;ao de profissional 

da area. 

Outro ponto importante relacionado com o servi<;o da ROTAM, e a forma 

estrategica de trabalhar, pois o servi<;o de policia fundamenta-se principalmente na 

intera<;ao do policial em manifesta<;oes, seja individuais ou coletivas, de pessoas da 

comunidade. 

5. 7.4 lncentivo e orienta<;ao aos principios de Policia Comunitaria 

Assim, como a Filosofia de Policia Comunitaria e pautada pelo trabalho coerente e 

responsavel, uma das propostas e de que o comandante da ROT AM incentive e oriente 

seus policiais a trabalharem dentro dos principios dessa filosofia. lsto podera ser 

alcan<;ado por meio de trabalhos de motiva<;ao e comprometimento institucional, social e 

individual, entre os niveis superiores e os seus subordinados. 

5. 7.5 lntegra<;ao com a Comunidade e com os demais integrantes da PMPR 

Mais urn ponto de promo<;ao ao trabalho em grupo, consiste no incentivo a 
integra<;ao entre os ppmm e a comunidade. Na pesquisa realizada, 70% dos policiais 

afirmaram que havia frequentemente alguma atividade dessa natureza; assim a 

corpora<;ao poderia promover constantemente confraterniza<;oes, reunioes, encontros e 

outras formas de integra<;ao, alem de incentivar que o policial participe dessas atividades 

em outras institui<;oes relacionadas com a comunidade. Durante os trabalhos realizados 

nQ decoL~,-des:ta__pasq_ut~uauferiu-se que urn_ excelente momenta para deseoyolver __ _ 
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encontros com essa finalidade seriam as epocas festivas, tais como, pascoa, testa 

junina, dia das maes, dia dos pais, aniversario da PMPR, formaturas, etc ... , pois e o 

momenta em que grande parte dos policiais poderao estar agrupados e interagindo com 

a sociedade. Salienta-se que o 14° BPM possui infra-estrutura capaz de atender a tais 

propostas. 

5.7.6 Conhecimento especifico de ROT AM 

Para que tal competemcia possa ser alcanc;ada, o assunto Psicologia Social seria 

uma forma do policial conhecer as peculiaridades do seu publico alvo, alem do estudo do 

comportamento humano, citado em 45% dos pesquisados. Conhecer as pessoas para as 

quais se ira trabalhar consiste em urn principia fundamental ao policial, pois com isso 

pode ocorrer uma maior previsao das condutas por parte dos policiais e 

consequentemente desenvolverem com eficiencia o servic;o policial. 

Por varias decadas as comunidades sofreram com a criminalidade. Atualmente 

esse quadro vern mudando, porem ainda nao ha uma cultura sedimentada do Policial 

Militar em atender ocorrencia como sendo urn problema social que precisa sua 

intervenc;ao de forma especial, ou seja, para cada caso uma soluc;ao pertinente ao caso. 

Ha muito tempo, os policiais ja tinham o conhecimento de solucionar ocorrencias de 

conflitos entre assiduos freqOentadores de bares e zonas de baixo nivel moral e cultural, 

casas de espetaculos, jogos de azar e ou conflitos entre muambeiros nas proximidades 

da Ponte da Amizade, porem atividades policiais voltadas para a sociedade eram 

incomuns, e ainda hoje sao resistidas por alguns integrantes da policia que agem com 

truculencia e morosidade nas ac;oes, gerando sensac;ao de inseguranc;a. 

Vale lembrar que em todos os momentos o policial deve trabalhar visando a 
harmonia social, diferenciando-se completamente a forma de abordagem do servic;o de 

repressao quando os meios de convencimento, persuasao, conselho ou aviso sao 

insuficientes para a manutenc;ao da ordem publica e a aplicabilidade da lei. 

Outra alternativa para atingir as competencias citadas poderia ser a capacitac;ao 

tecnica dos policiais visando ao servic;o especifico de ROT AM. Para isso, a Policia Militar 

poderia promover cursos programados, com aulas continuadas, sobre temas como tiro 

policial, confrontos armadas, emboscada e contra-emboscada, policiamento de alto 

risco, direc;ao defensiva e ofensiva, defesa pessoal, tecnicas de abordagens 

comunitarias, tecnicas de policiamento interativo, procedimentos em atendimentos a 

pessoas portadoras de necessidades especiais, dentre outros, ... 
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5.7.7 Pratica da homenagem 

Para desenvolver no Policial Militar o aprimoramento e desenvolvimento das 

competencias, uma das alternativas seria o incentive ao born trabalho desempenhado, 

por meio de homenagens (elogios formalizados, medalhas, placas, certificados, 

cortesias ... ). Esta pratica seria implementada e oferecida para os que se destacassem 

nos servic;os de ROTAM, comunitarios e sociais, aos que atenderem com notada 

dedicac;ao, ocorrencias que necessitem de urn alto nivel de conhecimento, ou revestidas 

de alto grau de periculosidade para soluciona-las. 

5. 7.8 Outras capacitac;oes e ac;oes 

Aspecto importante que melhoraria a operacionalidade, ou seja, a qualidade dos 

servic;os seria levar ao conhecimento do policial, formas de encaminhamento de pessoas 

da comunidade. Urn dos motivos seria a delicadeza do assunto quando diz respeito a 

trabalhadores, que por serem respeitados no bairro e possuir todos os direitos e regalias 

de membro de uma comunidade que outras pessoas nao sao merecedores de tal 

deferencia. 

Outra proposta e a realizac;ao de seminario com participac;ao de Promotores de 

Justic;a e Juiz de Direito, delegados, chefes de policia e demais integrantes do sistema 

de seguranc;a publica para urn debate sobre o assunto, proporcionando nesse encontro, 

urn momento para os policiais sanarem suas duvidas acerca do tema. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

Apresentam-se, a seguir, as considera<;oes finais acerca do objetivo principal do 

trabalho, o de demonstrar e reconhecer as competemcias que o policial militar precisa 

para desenvolver o servi<;o de ROT AM no municipio de Foz do lgua<;u. 

Evidentemente, este trabalho nao teve a finalidade de esgotar o tema, haja vista a 

complexidade do assunto. Entretanto, possibilitou levantar informa<;oes que possam 

apoiar a implanta<;ao ou aperfei<;oamento de algumas competencias. Procurou-se levar 

ao conhecimento dos Policiais Militares a no<;ao de competencia, alem de despertar e 

instigar o habito de capacita<;ao continua. Neste sentido, ap6s a analise do conteudo e a 

discussao dos seus resultados, e possivel inferir que os policiais possuem grande parte 

das competencias necessarias, precisando apenas em alguns casas aperfei<;oa-las. 

Para a pesquisa, o significado de competencia compreendido pelos policiais para 

responder ao questionario e simples e clara, e consiste em urn conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, utilizadas de forma articulada para resolver e 

enfrentar servi<;os especificos. 

Foi constatado neste estudo que a avalia<;ao de desempenho consiste em urn 

born instrumento a ser utilizado para avaliar as competencias dos policiais da ROT AM. 

Assim, e necessaria que o setor de planejamento e instruyao formulem constantemente 

questionarios similares aos da pesquisa para avaliar se as competencias dos policiais 

estao atendendo as expectativas do comando e da Comunidade a qual o servi<;o policial 

e prestado. Porem, salvo melhor juizo, que tal pesquisa seja identificada, vinculando e 

comprometendo o pesquisado com o resultado a ser obtido. 

Outro ponto importante a destacar e que as competencias nos integrantes da 

ROT AM devem ser desenvolvidas, considerando as premissas do Projeto POVO, dando 

enfase a Policia Comunitaria. Assim, as principais competencias que devem ser 

trabalhadas nos policiais militares da ROTAM, consistem em: memoria; coragem; 

Operacional; honestidade, integridade e etica, autoconfian<;a, alem do conhecimento 

especifico de ROT AM. 

Portanto, o desenvolvimento das competencias descritas neste trabalho se torna 

uma grande oportunidade para a 14° BPM, por intermedio dos policiais da ROTAM, 

desempenhar servi<;os com alto padrao de qualidade, fazendo o municipio, urn local 

seguro e tranqOilo para os moradores e turistas, ainda trazendo urn sentimento de 

despreocupa<;ao a toda a regiao da triplice fronteira. 
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Tendo em vista o que foi apresentado neste estudo, e imprescindlvel desenvolver 

nos policiais militares, que realizam policiamento de ROTAM, as competencias 

propostas, nao importando o nlvel hierarquico de que o policial fac;a parte na instituic;ao. 

Necessita-se realizar urn programa especlfico que contenha a capacitac;ao, o 

treinamento, a instruc;ao e a reciclagem dos integrantes da ROTAM, tendo como foco o 

desenvolvimento de competencias considerando-se a adaptac;ao dos mesmos as 

peculiaridades locais e individuais. Os policiais precisam nao s6 conhecer a doutrina da 

ROTAM, mas sim acreditar que efetuar o policiamento com qualidade traz enormes 

beneflcios a todos, e conseqOentemente, em Iongo prazo ajudara a diminuir 

gradativamente o crescimento da violencia e da criminalidade. 

Assim, urn policial bern preparado, capacitado, envolvido em solucionar os 

problemas de seguranc;a local e dedicado ao servic;o, trara tranqOilidade, bem-estar e 

principalmente seguranc;a, elevando o nome da Policia Militar do Parana, que com isso 

cumpre sua responsabilidade constitucional de Seguranya Publica. 
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APENDICE -A 



.. I I 

UFPR 
Pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 

ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DA SEGURANCA PUBLICA 

Caro Policial Militar: 

88 

Este questionario consiste em uma pesquisa academica, para fundamentac;ao de trabalho de conclusao de 
curso de aperfeic;oamento de oficiais, curso de especializac;ao em planejamento e controle da seguranc;a 
publica realizado Polfcia Militar em convenio com a Universidade Federal do Parana. As informac;oes 
colhidas serao muito valiosas, para investigacao e proposta de urn sistema de desenvolvimento de 
competencias individuais para o aprimoramento dos servicos de ROTAM, no ambito do 14° BPM, 
suas respostas serao anonimas, confidenciais e contribuirao para o aperfeic;oamento dos servic;os policiais: 
Obs: Caso deseje nao responder, apenas deixe em branco a questao. 

1. ldade 
( ) de 18 a 23 anos 
( ) de 30 a 35 anos 

2. Sexo 
( ) feminine 

3. Estado civil 
( ) solteiro(a) 

4. Escolaridade 
( ) Ensino Fundamental 
( ) Ensino Media 
( ) Ensino Superior 

( ) de 24 a 29 anos 
( ) de 36 a 41 anos 

( ) masculine 

( )Acima de 41 anos 

( ) casado( a) ( ) divorciado(a) ( ) viuvo(a) 

( ) Ensino Media incomplete 
( ) Ensino Superior incomplete 
( ) P6s-Grad. (especialista, mestre, doutor) 

5. Tempo de Servic;o na PMPR 
( )Ate 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( )10 a 15 anos ( )Acima de 15 anos 

6. Como voce considera o relacionamento entre os policiais integrantes das equipes 
de ROTAM? 

( ) excelente ( ) muito born ( ) born ( ) ruim 

7. Em termos de realizac;ao profissional, trabalhar na ROT AM voce se sente? 
( ) realizado ( ) pouco realizado ( ) nao realizado 

8. Voce se sente reconhecido pelo servic;o que desempenha? 
( ) muito reconhecido ( ) reconhecido 
( ) pouco reconhecido ( ) nao reconhecido 

9. Voce acredita que o servic;o de ROTAM atende as expectativas de qualidade na 
prestac;ao do servic;o da corporac;ao a comunidade? 
( ) Bern abaixo das expectativas ( ) Abaixo das expectativas 
( ) Atende as expectativas ( ) Acima das expectativas 
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10. Em termos de oportunidades de expressar suas ideias e sugestoes para 
desenvolver melhor o trabalho, voce se sente? 

( ) satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) nao satisfeito 

11. Em termos de seguranc;a a propria integridade fisica, voce se sente? 
( ) seguro ( ) pouco seguro ( ) nao se sente seguro 

12. Em relac;ao aos meios materiais fornecidos pela corporac;ao para a execuc;ao do 
seu trabalho, voce considera? 
( ) excelente ( ) muito born ( ) born ( ) ruim 

13. Em relac;ao a capacitac;ao Policial Militar de ROT AM, voce considera: 
( ) excelente ( ) muito born ( ) born ( ) ruim ( ) nao possuem 

14. Como voce considera a comunica«;ao (relacionamento interpessoal) entre os 
integrantes da OPM? 
( ) excelente ( ) muito born ( ) born ( ) ruim 

15. Para desempenhar suas atividades na ROTAM, voce recebeu algum tipo de 
treinamento? 
( ) sim ( ) nao 

16. Quando ocorrem divergencias entre as maneiras de desempenhar atividades de 
policiamento da ROT AM, estas sao discutidas posteriormente? 
( ) sim ( ) nao 

17. 0 numero de PMs no seu setor e suficiente? 
( ) sim ( ) nao 

18. Existe esclarecimento sobre os objetivos e as diretrizes do servic;o de ROT AM ? 
( ) sim ( ) nao 

19. Os processos burocraticos exigidos pela PMPR dificultam a realizac;ao das 
tarefas do policiamento de ROT AM? 
( ) muito ( ) pouco ( ) nao existe burocracia 

20. Sente-se desgastado(a) pela rotina de seu trabalho? 
( ) sim ( ) nao ( ) nao existe rotina 

21. Em comparac;ao a outras instituic;oes policiais voce considera seu salario? 
( ) excelente ( ) muito born ( ) born ( ) ruim 

22. Quanto a receptividade para aceitar novas taticas e tecnicas de desenvolver os 
servic;os, como voce considera o servic;o de ROT AM? 
( ) excelente ( ) muito born ( ) born ( ) ruim 

23. 0 policiamento de ROTAM possibilita promover a integrac;ao entre os PMs 
(confraternizac;oes, reunioes, atividades de lazer, etc)? 
( ) frequentemente ( ) pouca freqOencia ( ) nao promove 
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24. Do rol de competencias prescrito abaixo, escotha e assinate com urn X, as cinco 
competencias que voce acredita possuir, para desenvolver as atividades do 
policiamento de ROT AM. 

( ) Autoconfianc;a 
( ) Otimismo 
( ) Adaptabilidade 
( ) Memoria 
( ) Autocontrole 
( ) Saber trabalhar em grupo 
( ) Conhecimento especifico de ROT AM 
( ) Agilidade 
( ) Forc;a fisica 
( ) Paci€mcia 
( ) Operacional 
( ) Honestidade, lntegridade, Etica 
( ) Assiduidade e pontualidade 
( ) Coragem 

( ) Outros, ---------

25. Do rol de competencias prescrito abaixo, escolha e assinale com urn X, as cinco 
competencias que voce acredita que sao necessarias, para desenvolver as 
atividades do policiamento de ROT AM. 

) Autoconfianc;a 
( ) Otimismo 
( ) Adaptabilidade 
( ) Memoria 
( ) Autocontrole 
( ) Saber trabalhar em grupo 
( ) Conhecimento especifico de ROT AM 
( ) Agilidade 
( ) Forc;a fisica 
( ) Paciencia 
( ) Operacional 
( ) Honestidade, lntegridade, Etica 
( ) Assiduidade e pontualidade 
( ) Coragem 

( ) Outros, --------

26. Escolha cinco dos cursos ou assuntos descritos abaixo, que voce acredita que 
melhorariam seu desempenho no servic;o de ROT AM? 

( ) Drogas 
( ) Tiro Policial 
( ) Direitos Humanos 
( ) Informatica 
( ) Primeiros socorros 
( ) Defesa pessoal 
( ) Confrontos armadas 

( ) Emboscada e Contra Emboscada 
( ) Policiamento de Alto Risco 
( ) Conhecimento sobre o comportamento humano 
( ) Policiamento em Eventos Especiais 
( ) Saber como tratar portadores de necessidades especiais 
( ) Direc;ao Defensiva, Ofensiva e Evasiva 

( ) Outros: (citar) -------------
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Carta de fundac;ao da Policia Militar do Parana 

Carta provincial que fundou a Policia Militar do Parana (10 de agosto de 1854): 

ZACARIAS DE GOES E VASCONCELLOS, Presidente da Provincia do Parana, fa90 saber a 

todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sanciono a Lei 

seguinte: 

Art. 1° - Fica o Governo autorizado a organizar uma Companhia de For9a Policial com o total de 

67 (sessenta e sete) pra9as e soldo constante do "PLANO" junto, assim como a depender o que 

for necessario para armamento, equipamento, expediente, luzes, aluguel de casas, para quarteis 

da Companhia e Destacamentos. 

Art. 2° - 0 Presidente da Provincia fara o Regulamento necessario a economia, disciplina e 

moralidade da Companhia, marcando o modo e o tempo de engajamento. Este Regulamento 

sera submetido a aprova9ao da Assembleia em sua proxima reuniao, ficando em vigor desde sua 

publica9ao. 

Art. 3° - Ficam revogadas as disposi96es em contrario. Mando, portanto, a todas as autoridades 

a quem conhecimento e execu9ao da referida Lei pertencer, que a cum pram e fa9am cumprir tao 

inteiramente como nele se contem. 

0 Secretario desta Provincia a fa9a imprimir, publicar e correr. 

Palacio do Governo, em 10 de agosto de 1854, trigesimo terceiro da lndependencia e Imperio. 

(ass.) ZACARIAS DE GOES E VASCONCELLOS. 

Carta da Lei pela qual Vossa Excelencia manda executar o decreto da 

Assembleia Legislativa Provincial, autorizando o governo a organizar uma Companhia de For9a 

Policial, como acima se declara. 

Para V. Excia VER. 

(ass.) JOAO MACHADO DE LIMA, a fez. 

Selada e publicada na Secretaria do Governo da Provincia do Parana, em 1 0 

de agosto de 1.854. 

(ass.) AUGUSTO FREDERICO COLIN, Secretario do Governo. 

Registrada na folha n°. 3, livro n°. 1, das Leis e Resolu96es da Assembleia 

Legislativa Provincial. 

Secretaria do Governo da Provincia do Parana, em 1 0 de agosto de 1854. 

(ass.) JOAO MACHADO DE LIMA 




