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EDITORIAL

Esta é a primeira edição sob a atual Diretoria e segundo os versos da canção da nossa Academia de Polícia Militar "...
Aumentando Conversar" temos o propósito de ampliar o nosso campo de divulgação, estendendo a distribuição da
Revista às Praças do serviço ativo a aos integrantes da Reserva ou reformados, dentro de uma nova sistemática de
entrega.

Os propósitos desta mudança são os de materializar de forma operacional, os objetivos da Revista expressos no
termo "UNIDADE", para que os conhecimentos, opiniões e discussões sobre a técnica policial-militar sejam
estendidos a toda a Corporação, em todos os seus níveis.

Fazemos um chamamento especial aos integrantes dos novos campos de divulgação da revista para que, também,
nos enviem artigos para que sejam divulgados nas próximas edições e assim as idéias e opiniões de cada um sejam
do conhecimento de todos.

Temos a firme convicção de que somente uma organização preparada intelectualmente e com uma visão global da
realidade social, terá condições de vencer as vicissitudes do mundo atual e os desafios que teremos que enfrentar.

FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA

Diretor‑Presidente
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SOCIOLOGIA

OS AGREGADOS SOCIAIS

1°. Tenente PAI Moab Silveira Caldas

Como a sociologia analisa e explica os fenômenos de massa?

Como se comporta o indivíduo quando perde sua individualidade

e participa da multidão? São perguntas que você poderá

responder após ler este artigo.

INTRODUÇÃO

O estudo por parte dos sociólogos a respeito de agregados sociais foi um tema que contribuiu em muito para a
compreensão dos motivos que levam as pessoas a mudar completamente suas características individuais quando
reunidas em determinado local e expostas a um mesmo foco de atenção.

Como um grupo de pessoas, que reunidas ao acaso, poderia se transformar, alterando seus comportamentos, sua
conduta?

Como evoluem os fatos, já que as pessoas ao final dos acontecimentos não sabiam expressar com clareza o que lhes
havia ocorrido?

Este trabalho visa, dentro de suas limitações, apresentar as principais respostas catalogadas pelos sociólogos;
apresentar as principais idéias de como as coisas se passam para que entendamos o que pode ocorrer com os
homens quando reunidos.

1. AGREGADOS SOCIAIS

1.1. Conceito

Agregado social é qualquer grupamento social não necessariamente homogêneo e organizado. Por definição
agregado social é uma reunião ou pluralidade de pessoas que se acham próximas fisicamente com um mínimo, ou
sem nenhuma comunicação recíproca. Segundo Morris Gins berg ¹ pode-se dizer que as pessoas que constituem um
agregado social estão "juntas" de forma peculiar, como que "aglomeradas", na medida em que estão reunidas
frouxamente. Alguns exemplos de agregados sociais são chamadas unidades de população, as favelas, os diferentes
bairros, distritos e setores de uma cidade; o centro e a periferia, as diversas zonas urbanas, as circunscrições
políticas, os distritos policiais e os escolares. Para Ginsberg há um tipo de agregado social que não depende da
presença física ou contato entre seus componentes que é o público.

1.2. Características

Segundo Joseph H. Fichter ², as pessoas que compõem o agregado social são relativamente anônimas no sentido de
que são quase estranhas umas às outras; é um grupo social não organizado, pois não tem uma estrutura com
hierarquia de posições e funções, onde há apenas um limitado contato social por maior que seja a proximidade física,
quando muito há somente uma insignificante modificação no comportamento dos integrantes do agregado.

A maior parte dos agregados sociais é territorial e sua importância social está restringida dentro de certos limites
físicos, é também temporária, na medida em que há certa mobilidade entre seus componentes.

1.3. Tipos de agregados sociais

São três os tipos principais de agregados sociais claramente discerníveis e que têm importância sociológica:

1.3.1. MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS

As manifestações públicas são agregados de pessoas que se reúnem por vontade própria e com um objetivo comum.
São participantes efetivos da ação coletiva quando em presença dos outros. Não são espectadores, pois não são
passivos. As manifestações públicas costumam ser precedida de um plano preestabelecido a os participantes estão
frouxamente unidos uns aos outros.

As manifestações públicas podem ser repetitivas ou um acontecimento isolado, único. Por exemplo, o desfile de Sete
de Setembro, em comemoração à Independência do Brasil, é uma manifestação repetitiva, pois todos os anos ela
acontece. Já o tri‑campeonato brasileiro de futebol, no México, em 1970, foi uma manifestação única.
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As manifestações púbicas são caracterizadas pela presença deliberada e pela participação ativa dos manifestantes.

1.3.2.AGREGADOS RESIDENCIAIS

Os agregados residenciais são constituídos por grupos de pessoas que estão próximas unicamente por imposição do
local em que residem, sem necessariamente manterem intenção ou contato social, não tendo também organização.

São mais característicos, os abrigados residenciais, nas zonas urbanas devido à grande mobilidade residencial que aí
se verifica. Diferem de vizinhança, pois nesta existe interação, contato, comunicação e intercâmbio amistoso entre
todas as pessoas que normalmente residem há muito tempo no mesmo bairro ou na mesma rua.

1.3.3. AGREGADO FUNCIONAL

Os agregados funcionais são determinados por limites territoriais atribuídos mais ou menos arbitrariamente nos quais
as pessoas têm funções específicas. Por exemplo, os distritos policiais, zonas escolares, etc. Distingue‑se dos
agregados residenciais devido à função concreta e determinada desempenhada na zona.

1.3.4. MULTIDÃO

1.3.4.1. Conceito

Segundo John W. McDavid e Herbert Harari ³ o
termo multidão é usado livremente nas ciências
sociais para fazer referência a qualquer tipo de
ajuntamento de seres humanos que se reúnem
simultaneamente para obter um fim. Para outros
sociólogos multidão é um agregado pacífico ou
tumultuoso de pessoas ocupando determinado
espaço físico.

Para Ginsberg multidão é um agregado social
desorganizado.

Emilio Willems 4 diz que multidão é um agregado
social fisicamente compacto capacitado a agir,
momentaneamente, sob a influência de um
impulso comum a uma emoção coletiva tendo em
vista um objetivo que lhe fixou a atenção.

Fichter classifica multidão como um agregado pacífico de pessoas com escassa interação.

Em sentido mais estrito, enten de‑se por multidão a reunião de seres humanos que formam uma unidade, ainda que
esta seja transitória, instável e referentes a determinados aspectos circunstanciais. Ou seja, neste sentido, a multidão
é um grande número de pessoas que seja qual for à causa, dirige a sua atenção a uma mesma coisa, com o que
começa a surgir uma certa unidade de pensamento. Vejamos alguns exemplos. Se uma rua é muito freqüentada e
alguém começa a olhar fixamente para a parte mais alta de algum edifício, havendo ou não algo de interessante ali,
daí a poucos momentos terá junto de si uma quantidade de pessoas que olham para o mesmo lugar, se fazem
perguntas e sentem‑se animadas por idêntica curiosidade.

Assim, também os grupos que se formam entre os que contemplam um incêndio, ou efeitos de um acidente, ou os
que se formam em volta de camelô e etc. Nestes casos o foco de atenção dos indivíduos que compõe a multidão, age
claramente como um princípio unificador de condutos mentais, emocionais a práticas. Em todos os casos de multidão
nesse sentido mais estrito, os fenômenos de interação e as condutas conforme modos coletivos se realizam com mais
clareza e intensidade, assim como, em geral, em maior número que nos casos de multidão em sentido lato.

Cabe ainda estabelecer ouras classificações das multidões com condutor ou líder e as multidões sem ele. As
multidões excitadas sempre apresentam um condutor ou líder. Entre as pacíficas, no entanto, umas podem ter líder,
outras não.

1.3.4.2. Características das multidões

Num apanhado geral entre vários autores podemos enumerar as seguintes características das multidões.

1.3.4.2.1. Característica da multidão em relação ao indivíduo

A reação do indivíduo como agregado apresenta os seguintes aspectos definidos por Fichter:
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a)      Presença física: Sendo a característica fundamental para a formação de um agregado social, a proximidade física
entre seus componentes, pois o indivíduo tem de estar necessariamente entre os seus componentes, pois o indivíduo
tem de estar necessariamente presente no agregado social.

b)      Ausência de status: O agregado não sendo estruturado, não pode conferir ao indivíduo um status, já que este
implica a posição que a pessoa ocupa em relação aos outros de acordo com o julgamento coletivo. Entretanto, o tipo
de agregado de que o indivíduo faz parte pode influir em seus diferentes status, de acordo com o grupo a que
pertença.

c)      Padrão de comportamento: As formas de comportamento dos indivíduos varia de acordo com o agregado social
em que se encontra em determinado momento. Essa variação resulta, portanto, do tipo de agregado e não da
interação com os outros elementos. Por exemplo, quem assiste a um concerto, a uma partida de xadrez, uma ópera,
permanece em silêncio; todavia, quem assiste a um jogo de futebol, uma luta livre, um torneio de basquete, manifeste
ruidosamente a sua aprovação ou desagrado.

d)      Comportamento coletivo: Nos agregados, as pessoas manifestam o comportamento coletivo e não social. No
comportamento social existe comunicação, contato e interação; no coletivo, esses processos podem aparecer em
grau mínimo, mas não são obrigatórios.

As ações são simultâneas e análogas.

e)      Anonimato: No agregado social há a tendência para o indivíduo tornar-se anônimo, não necessariamente por uma
atitude voluntária, mas como conseqüência da natureza dos agregados sociais.

f)        Diminuição da responsabilidade pessoal: Em decorrência de os agregados sociais serem temporários e
compostos de elementos anônimos, a responsabilidade pessoal diminui, pois o indivíduo não age isoladamente, mas
participa da manifestação coletiva.

A propósito dessas características das multidões, o grande novelista e pensador inglês contemporâneo Al dos Huxley
assinala que o tom emocional das multidões é essencialmente orgiástico e dioníaco. Por sua inclusão numa multidão,
o indivíduo se encontra liberado das limitações de sua própria personalidade e participa do mundo infra‑humano,
infra -pessoal, que é inerente aos sentimentos desenfreados e às crenças não analisadas. Fazer parte de uma
multidão é algo muito semelhante à intoxicação alcoólica. A maior parte dos seres humanos anseia evadir das
limitações do seu próprio ser e descansar periodicamente de sua personalidade fraca, mesquinha e para cada um
demasiadamente conhecida Como não sabem fazer o necessário para ascender sua própria personalidade a uma
região suprapessoal, e como não tem vontade suficiente para fazê‑lo, ainda que saibam satisfazer as condições
éticas, psicológicas e sociológicas necessárias para transcender o próprio ser, se dirigem naturalmente ao caminho
descendente, o caminho que conduz à sua personalidade as trevas do sentimentalismo subumano e do pânico
animal. Daí a ânsia persistente pelos narcóticos a estimulantes como também a atração infalível das multidões.

Desde logo, na multidão atua muitas vezes uma pressão física. produzida pelo fato da aglomeração compacta, que
impede os movimentos voluntários e, com isso, se favorece a que seus componentes percam o sentido da própria
personalidade. É por isso que uma pessoa de individualidade forte costuma experimentar horror ao se ver misturada
numa aglomeração, mesmo que a multidão seja pacífica, pois um impedimento como o de mover‑se com liberdade, é
experimentado como uma inibição e como uma despersonalização.

O sujeito individual situado numa multidão turbulenta experimenta a sensação de avassalamento pela prepotência do
número. Esta pressão de um movimento envolvente contribui para facilitar o contágio emocional, para homologar as
condutas e para suprir os sentimentos da própria personalidade de cada um dos componentes da multidão turbulenta.
O indivíduo sente‑se como uma gota d'água no mar ou numa torrente; nota o comportamento dos demais como uma
torrente avassaladora. É claro que, no fundo, isto constitui unicamente uma ilusão ou projeção, porque, de fato, cada
um dos indivíduos parte do mesmo pressuposto e a multidão se compõe tão só de indivíduos humanos, como o mar
se compõe de gotas.

1.3.4.2. Características das multidões como um todo

a)      A multidão é desordenada, apesar de poder ter um líder, não possui divisão de trabalho nem sistema de
posições.

b)      A interação se mostra descontrolada, espontânea, amorfa e imprevisível.

c)      É constituída de unidades uniformes. A falta de organização não permite a utilização das diferenças individuais e
torna os membros iguais.

d)      A multidão é anônima: Os seus componentes são anônimos, pois não carregam sua posição social ao se
integrarem na multidão.
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e)      Os fins a os sentimentos estão enquadrados pelo mais baixo denominador comum, pois a interação não leva em
conta as personalidades sociais distintas.

f)        As interações se manifestam em termos de emoções generalizadas e de sentimentos comuns a todos os
integrantes do grupo.

g)      A multidão pode ser fanática, perseguindo um objetivo sem restrições ou considerações pelas possíveis
conseqüências.

h)      A multidão é desinibida. Seus participantes perdem as peculiaridades que os distinguem como personalidades
diferentes.

i)        Os participantes adquirem força e poder, pela presença física de outros que procedem da mesma forma, cedendo
a impulsos que geralmente seriam reprimidos.

j)        A multidão apresenta uma idéia fixa, sua atenção focaliza‑se sobre uma única coisa.

k)      O grupo pode dar expressão aos motivos inconscientes, pois seus componentes não reprimem as manifestações
de seus impulsos.

l)        O efeito precedente é reforçado pelo caráter cumulativo e circular de interexcitação da multidão. Seus
componentes se deixam perder momentaneamente no "Espírito da Multidão".

1.3 4.3. Análise do comportamento coletivo das multidões

Segundo Kingsley Davis 5 as fases do comportamento coletivo das multidões podem ser assim sintetizadas:

a)      Controle exercido pela presença dos outros. Os seres humanos tendem a modificar o seu comportamento ao se
encontrarem na presença de outras pessoas.

b)      “Reação circular”.  Cada indivíduo influencia o comportamento de outros, sendo ao mesmo tempo influenciado pelas
reações e mumificações provocadas no comportamento de cada um deles, por suas próprias respostas, esses efeitos
são cumulativos.

c)      "Milling".  Significa movimento de indivíduos em redor um dos outros, ao acaso, sem meta; os efeitos dessa
movimentação são torná-los mais sensíveis e mais suscetíveis uns aos outros. Essa preocupação os leva a uma
presteza de respostas e de ação conjunta.

d)      Excitação coletiva. Forma mais intensa que o milling, apresenta as seguintes características: 1) O comportamento
excitado fixa poderosamente a atenção dos observadores; 2) sob sua influência os indivíduos tornam-se
emocionalmente excitáveis e são facilmente arrebatáveis; 3) a decisão pessoal dos indivíduos é mais facilmente
quebrada, podendo assumir linhas de conduta que não assumiriam se estivessem livres da pressão da excitação
coletiva.

e)      Contágio social. É a forma mais rápida de excitação coletiva. É a disseminação rápida, impensada e irracional de
um estado de espírito, de um impulso ou de uma forma de conduta. Atrai e se transmite a indivíduos que
originariamente se constituíam em meros espectadores a assistentes, desinteressados e indiferentes.
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1.3.4.4. Classificação das multidões

a)      Multidões causais - Tem existência momentânea, organização frouxa e raramente apresenta uma unidade.
Exemplos: Pessoas reunidas observando a decoração de uma vitrina, contemplando a implosão de um prédio, um
incêndio ou a construção de um metrô.

b)      Multidão convencional ou de auditório - O comportamento se expressa de um modo pré‑determinado e
regularizado, possuindo duração limitada. Exemplos: espectadores de uma partida de futebol ou qualquer outra
competição desportiva; pessoas reunidas para assistir a um recital, show ou qualquer espetáculo recreativo.

c)      Multidão ativa, turba ou turbamulta - Caracteriza‑se pela existência de um alvo ou de um objeto para o qual
canaliza a atenção que, em geral, é agressiva a destrutiva. Exemplos: grupos de pilhagens, motins, sublevações
populares, revoltas e linchamentos.

d)      Multidões em pânico - O inte restímulo dentro do grupo exalta e intensifica a sensação de pânico, aumentando o
caráter irracional da ação voltada para uma fuga de um perigo comum. Exemplos: Pessoas que fogem de um, edifício
em chamas, de um, terremoto, de inundações ou de qualquer outra catástrofe; soldados em debanda no campo de
batalha, populares que fogem da ação violenta da polícia ou do exército ao dispersar manifestações de protesto.

e)      Multidão expressiva – A excitação é descarregada, sem regra, estabelecidas através do simples movimento físico
que tem por finalidade afrouxar a tensão; não se dirige a um objetivo determinado. Exemplos: o comportamento
orgíaco observado durante a Idade Média, nas multidões dançantes; o carnaval, as comemorações de rua em
regozijo por uma conquista esportiva, militar ou política.

1.3.4.5. Diferença entre multidão e público

O público não se baseia em contato físico, mas na comunicação através dos diversos meios de comunicação de massa,
portanto a individualidade das pessoas é mantida. Com isto são menos sugestionáveis, podendo discutir cada
informação recebida.  As pessoas podem pertencer a diversos públicos ao mesmo tempo, o que cria a propensão à
discussão. Como as informações são rápidas, alcançam rapidamente o público. Por existir distância entre o público, isto
fatalmente diminui os impulsos recebidos, sendo que o público pode formar organizações através de técnicas de debate.

Já na multidão o contato físico é essencial, o que gera a perda da individualidade, sendo por isto muito exposta a
alterações de comportamento. Como as pessoas só podem pertencer a uma multidão de cada vez e como não há
interação social, existe o aumento da sugestionabilidade pelo contágio, o que deixa na multidão a propensão a
participar dos fatos envolvidos com o aumento da impulsividade.

1.3.4.6. Diferença entre público a massa

C. Wright Mills 6 indica as diferenças entre público e massa que podem ser analisadas em quatro dimensões:

a)      A diferença proporcional entre os que formam a opinião a os que recebem a opinião já formulada. Podemos
considerar dois extremos de uma li nha graduada: no primeiro teremos duas pessoas que conversam e discutem
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pessoalmente; no segundo, uma pessoa que fala, sendo a sua opinião transmitida de maneira impessoal, por meio de
uma rede de comunicações, a um elevado número de ouvintes e ‑ ou espectadores. Entre esses extremos uma
graduação que engloba pequenos ou médios grupos, onde todos os participantes fazem uso da palavra ou são
dominados por um só indivíduo, círculos de discussão livre, mesa‑redonda, debates em tribunais, sessões
parlamentares, assembléia de partidos políticos, simpósios, congressos etc.

b)      A responsabilidade de responder ou revidar uma opinião sem que tal ato provoque represálias. Encarando duas
situações diametralmente opostas, teríamos; na primeira, regras informais e/ou formais que permitam a diferentes
pessoas extremarem suas opiniões através do "direito de resposta", e que garantem o direito de as pessoas
conhecerem todos os aspectos e pontos de vista referentes a determinado assunto. Na segunda a situação
apresentaria o monopólio dos meios de comunicação, por um determinado grupo, que não permite uma reação nem
sequer "em particular", a outras pessoas.

c)      A correlação entra a formação da opinião e a responsabilidade de ela se concretizar no ato social, e a facilidade
da participação efetiva nas decisões. A posição em que a pessoa ocupa na estrutura do poder e as próprias
características do sistema de autoridade podem limitar, permitir a até estimular esta correlação; a ação pode ainda ser
contínua ou intermitente.

d)      Grau de penetração da autoridade institucional, no público, através das sanções do controle social, e o grau de
autonomia real do público em relação a essa autoridade. Duas situações opostas se apresentariam: de um lado, um
público autônomo, sem a pressão de agentes da autoridade formal; do outro, uma uniformidade obtida através de
métodos coercitivos e de um clima de suspeita, formada pela infiltração de informantes.

De acordo com essas dimensões, teríamos as características do público e da massa:

PÚBLICO ‑ Conjunto de elementos que:

a)      é praticamente igual o número de pessoas que se expressam e recebem opiniões;

b)      a organização da comunicação pública permite uma resposta imediata e afetiva a uma opinião publicamente
expressa;

c)      a opinião, formada através dessa discussão, encontra possibilidades de se transformar em ação efetiva, mesmo
contra o sistema de autoridade vigente se necessário;

d)      as instituições de autoridade não tem penetração: o público é, portanto, mais ou menos autônomo em suas
ações.

MASSA ‑ Conjunto de elementos que:

a)      o número de pessoas que expressam opiniões é incomparavelmente menor do que aquele que recebe; a massa
é uma coleção abstrata de indivíduos, recebendo impressões e opiniões já formadas, veiculadas pelos meios de
comunicação de massa;

b)      a organização da comunicação pública impede ou dificulta a resposta imediata e efetiva às opiniões extremadas
publicamente;

c)      as autoridades controlam e fiscalizam os canais por meio dos quais a opinião se transforma em ação;

d)      os agentes institucionais têm maior penetração; a massa, portanto, não tem autonomia, sendo reduzida à forma
da opinião independente através da discussão.

CONCLUSÃO

O homem, como animal social, tende, por natureza, a fazer parte de um agregado. Isto só não ocorre quando ele está
completamente isolado dos demais e dos meios de comunicação de massa. Normalmente sempre faz parte de um
agregado social, quer residindo, trabalhando, participando ou não da comunidade a que pertença. No simples
deslocamento de casa ao trabalho, na curiosidade de observar uma vitrina e em muitas outras ocasiões do cotidiano,
participa de agregados sociais diferentes.

Todo homem pensa que sempre atua assentado sobre a sua razão e independentemente dos demais; mas, sabe‑se
hoje, que com a simples presença de outra pessoa, mudamos nosso comportamento, pois influenciamos e somos
influenciados por ela.

Ocasionalmente o homem pode se envolver em uma manifestação pública de qualquer ordem participando
ativamente desta. Pode também participar de uma multidão a com isso perder seu autocontrole, chegando a mudar
completamente suas atitudes, cometendo atos que jamais cometeria numa situação normal.
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Depreende‑se daí que quando o homem está envolvido em uma multidão pode sofrer uma série de pressões
psicológicas que lhe tiram o controle momentâneo da situação. Observa‑se também que toda a pessoa
psicologicamente mais forte resiste mais ao envolvimento do que outras de personalidade mais fraca.

NOTAS

1 - Morris Ginsberg, Psicologia da Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1966, p. 142.

2 - Joseph H. Fichter, Sociologia, 3ª ed. São Paulo: EPU, 1973, p. 133, ss.

3 - John W. MCDavid e Herbert Harari, Psicologia e Comportamento Social, (Rio de Janeiro, Interciência, 1980), p.
359

4 - Emilio Wilemp, Dicionário de Sociologia. Rio de Janeiro: Globo, 1961.

5 -  Kingsley Davis, A Sociedade Humana, VII. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964, p.74. ss.

6 - Wright Mills, C., A Elite do Poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p.355.
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ARMAMENTO

MANEJO DA CARABINA PUMA E O DESGASTE DA MUNIÇÃO

2º Sgt PM Miguel Sidney Ribeiro

(Sob orientação metodológica do Cap Vanderlei M. Pinheiro)

O risco a que se expõe o Policial Militar no exercício de seu dever funcional,

em como o alto custo da munição em nossos dias desperta especial interesse

em realizar estudos como este.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Finalidade

Relatar a avaliação da relação manejo (carregar e
descarregar) da munição calibre 38 na carabina "Puma”.

1.2. Hipótese

O Almoxarife do 1º a 9º BPM atribuem ao manejo de
carregar e descarregar da carabina Puma, 04 vezes ao
dia um alto índice de desgaste da munição.

1.3. Objetivo

Verificar se há realmente desgaste conseqüente do
manejo carregar e descarregar a munição.

1.4. Metodologia

Utilizando‑se a carabina calibre 38 Nr B‑024148‑0050,
capacidade 10 (dez) tiros, fabricada por Amadeo Rossi &
Cia, carga desta Seção de Armamento e Munição, foram
realizados em laboratório 08 ensaios de 10 manejos,
sendo que para cada ensaio foram usados 10 cartuchos
novos, na capacidade total da arma.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. 1° Ensaio

Munição: Car 38 SWL CBC manejo, recarregada pela SAM. Executante: Sgt Vilanova – 060186 – 1330 h.

MANEJO          SITUAÇÃO

  1º                    Não houve alteração

  2º                    Não houve alteração

  3°                    Pequenos arranhões na ogiva de todos os proj.

  4º                    Não houve alteração

  5º                    Não houve alteração

  6º                    Não houve alteração

  7º                    Não houve alteração

  8°                    Não houve alteração

  9º                    Não houve alteração
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10º                    Não houve alteração

2.2. 2º ensaio

Munição: Car 38 SPL CBC manejo, recarregados pela SAM

Executante: Sd Peter ‑ 060186 ‑ 1640 hs

MANEJO          SITUAÇÃO

  1º                    Não houve alteração

  2º                    Pequenos desgastes na ogiva de todos os proj.

  3º                    Pequenos arranhões em todos os projéteis

  4º                    Amassamento em 01 (um) estojo

  5º                    Afrouxamento de 02 (dois) proj.

  6º                    Afrouxamento de mais 02 (dois) proj.

  7º                    Afrouxamento de mais 01 (um) proj.

                         Aumento do afrouxamento do proj. de 01 (um) cartucho

  8º                    Aumento do afrouxamento do proj. em mais 01 (um) cart.

  9º                    Aumento do desgaste do proj. na ogiva em todos cart.

10º                    Não houve alteração.

2.3. 3º ensaio

Munição: Car 38 Long M2 (NR) recarregada na SAM (manejo)

Executante: Sgt Vilanova ‑ 070186 ‑ 0730 hs

MANEJO          SITUAÇÃO

   l°                    Sem alteração

  2°                    Pequenos desgastes na ogiva dos proj.

  3°                    Sem alteração

  4°                    Leve afrouxamento do proj. em 01 (um) cart.

  5°                    Aumento do desgaste na ogiva do prol.

  6°                    Aumento do afrouxamento do proj. de 01 (um) cart.

  7°                    Sem alteração

  8°                    Sem alteração

  9°                    Sem alteração

10°                    Continua o afrouxamento do proj. de somente 01 (um) cart.

2.4. 4º ensaio

Munição: Car 38 Long M2 (NR)

Executante: Sd Reis ‑ 070186 ‑ 0930 hs

MANEJO          SITUAÇÃO
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  1°                    Pequenos desgastes na ogiva dos cartuchos

  2°                    Leve afrouxamento em 01 (um) proj.

  3°                    Leve afrouxamento em mais 02 (dois) proj.

  4°                    Leve afrouxamento em mais 02 (dois) proj.

  5°                    Leve afrouxamento de mais 02 (dois) proj.

  6°                    Leve afrouxamento de mais 01 (um) proj.

  7°                    Afrouxamento nos 02 (dois) proj. restantes

  8°                    Aumento do afrouxamento de todos os proj.

  9°                    Continua a mesma situação

10º                    Afrouxamento total dos proj. e aumento no desgaste das ogivas

2.5. 5° ensaio

Munição: Car 38 Long M2 (NR)

Executante: Sd Peter ‑ 070186 – 1030 hs

MANEJO          SITUAÇÃO

  1º                    Não houve alteração

  2º                    Leve desgaste na parte ogival de todos os proj.

  3º                    Afrouxamento leve em 01 (um) proj.

  4º                    Afrouxamento leve em mais 02 (dois) proj.

  5º                    Afrouxamento leve de mais 02 (dois) proj.

  6º                    Afrouxamento de mais 05 (cinco) proj.

  7º                    Aumento do afrouxamento de 05 (cinco) proj.

  8º                    Continua a mesma situação

  9º                    Totalmente frouxos todos os proj. dos cart.

10º                    Continua a mesma situação

2.6. 6º ensaio

Munição: Car 38 Long. M2 (NR)

Executante: BC Alberi – 080186 – 0730 hs

MANEJO          SITUAÇÃO

  1º                    Sem alteração

  2º                    Pequenos desgastamentos na ogiva De todos os proj.

  3º                    Afrouxamento leve em 01 (um) proj.

  4º                    Afrouxamento leve em mais 02 (dois) proj.

  5º                    Afrouxamento leve em mais 03 (três) proj.

  6º                    Aumento dos afrouxamentos dos proj. de 05 (cinco) cart.
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  7º                    Afrouxamento em mais 02 (dois) proj.

  8°                    Afrouxamento em mais 02 (dois) proj.

  9º                    Sem alteração

10º                    Afrouxamento total de todos os proj.

2.7. 7° ensaio

Munição: Car 38 Long M2 (NR)

Executante: Cb Brasil – 080186 – 0840 hs

MANEJO          SITUAÇÃO

  1°                    Pequeno desgastamentos na ogiva dos proj.

  2°                    Afrouxamento leve em 01 (um) proj.

  3°                    Afrouxamento em mais 03 (três) proj.

  4°                    Aumento do afrouxamento dos proj.

  5°                    Afrouxamento leve em mais 02 (dois) proj.

  6°                    Afrouxamento em mais 02 (dois) proj.

  7°                    Aumento do afrouxamento de todos os proj.

  8°                    Maior desgastamentos na ogiva dos proj.

  9°                    A mesma situação

10º                    Restaram somente 02 (dois) proj. que não afrouxaram

2.8. 8º ensaio

Munição: Car 38 Long M2 (NR)

Executante: Sd Arizoli ‑ 080186 ‑ 1000 hs

MANEJO          SITUAÇÃO

   l°                    Leve afrouxamento em 04 (quatro) proj.

  2°                    Pequeno desgastamentos na ogiva dos proj.

  3°                    Afrouxamento leve em mais 02 (dois) proj.

  4°                    Afrouxamento em mais 03 (três) proj.

  5°                    Afrouxamento leve em mais 01 (um) proj.

  6°                    Aumento do afrouxamento dos proj. em 06 (seis) cart 

  7°                    Maior desgaste na ogiva dos proj.

  8°                    Aumento do afrouxamento dos proj. dos demais

  9°                    A mesma situação

10°                    Os dez proj. ficaram totalmente frouxos

QUADRO DE REGISTRO DA APLICAÇÃO DOS MANEJOS
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CONCLUSÃO

No decorrer dos 08 (oito) ensaios de 10 (dez) manejos com 10 (dez) cartuchos .38 novos, a cada ensaio, foi
observado que o desgaste, bem como o afrouxamento no projétil aumenta gradativamente numa ordem direta ao
número de manejos. Tal efeito ficou comprovado ser devido ao fato de que o alimentador quando da condução do
cartucho até a antecâmara, não o deixa devidamente alinhado com a câmara, mas sim em um plano que forma um
ângulo um tanto acentuado, sendo que quando o cartucho sofre a ação da culatra móvel, para ser impulsionado até a
câmara, há um forçamento em forma de alavanca o qual ocasiona um desgaste na ogiva do projétil. (desenho)

Devendo ainda salientar que, mesmo não sendo necessária à alimentação da arma para a execução de um eventual
disparo durante sua jornada de trabalho, no momento em que for feito o descarregamento desta, toda a munição que
estiver contida no tubo carregador terá de ser conduzida até a câmara de disparo para posteriormente ser expelida
pela janela de ejeção, conseqüentemente, havendo no cartucho o forçamento anteriormente mencionado.

Conclui‑se, então, pela eloqüência dos fatos, que a carabina "PUMA" foi uma arma projetada para ser carregada e
disparada e não para o manejo do policiamento, constante, de um mesmo cartucho. Contudo não constitui demérito
para a arma que é réplica da famosa Winchester modelo 1866 tão consagrada na colonização do oeste americano.
Para minimizar este efeito há OPM adotado o sistema do lacre da alavanca de engatilha mento. O fabricante está
desenvolvendo um projeto de ejeção da munição não utilizada pelo tubo carregador.
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POLICIAMENTO OSTENSIVO

PARTICIPAÇÃO DO CABO PM NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO

DO SERVIÇO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO

1º Ten PM Paulo Rogério Machado Porto

O papel do Cb PM tem sido motivo de constantes abordagens pelo autor deste artigo,

no qual apresenta razoáveis ponderações para reflexão acerca do assunto.

Atualmente a fiscalização direta do serviço externo de Policiamento Ostensivo é feita pelo Sargento Auxiliar de
Serviço Externo e pelo Oficial de Serviço Externo.

Considerando-se que no 2º turno de serviço uma subunidade lança, em média, 36 (trinta e seis) postos a pé e mais
04 (quatro) viaturas de execução do patrulhamento motorizado, o período de seis horas torna-se curto para que o
sargento auxiliar de serviço externo passe em todos os postos e faça a fiscalização preconizada pela Diretriz de
Policiamento Ostensivo nº 09/81.

Considerando-se, ainda, que estas quatro viaturas lançadas no patrulhamento motorizado – normalmente uma em
cada SETOR – são tripuladas por um Cabo PM 1 - COMANDANTE DA PATRULHA RÁDIO MOTORIZADA ‑ e atuam
interligando os Postos a pé, ou seja, devem passar nos locais onde está sendo executado o patrulhamento a pé, é
possível que a fiscalização direta, seja ampliada através da participação dos Cabos PM. As atribuições atuais dos
elementos que executam, a fiscalização direta do serviço de Policiamento Ostensivo são:

FISCALIZADOR ASPECTOS FISCALIZADOS
Of Sv Ext Situação Policial do Posto, quanto à atuação do PM para executar a Lei;

Verificar as condições do uniforme;

Atitudes físicas;

Permanência nos locais determinados.
Sgt Aux Sv Ext Estado Policial do Posto, quanto à atuação do PM para a execução da Lei no

local;

Vistoria do aspecto de uniformidade; 2

Vistoria do aspecto de atitudes.

Ao se introduzir mais um elemento no sistema de fiscalização direta do serviço de Policiamento Ostensivo, as
atribuições dos elementos fiscalizadores poderão ser assim distribuídas:

FISCALIZADOR ASPECTOS FISCALIZADOS
Of Sv Ext Situação tática do posto, de acordo com o andamento das atividades da

comunidade no momento, analisando sob o ângulo de visão de quem observa a
área de atuação.

Outros aspectos já fiscalizados pelos escalões inferiores.
Sgt Aux Sv Ext Situação tática do posto, de acordo com o andamento das atividades da

comunidade no momento, analisando sob o ângulo de visão de quem observa
um SETOR ou a SUBÁREA de atuação.

Outros aspectos já fiscalizados pelo escalão inferior.
Cmt Ptr Rad Mtz Permanência do homem no local determinado por quem analisou a situação

tática do momento.

Posicionamento técnico do homem no posto, visando os aspectos POSTURA-
COMPOSTURA.

Atuação técnica do homem no atendimento de ocorrências.

Uso correto do uniforme e equipamentos.

A argumentação de cada aspecto relacionado como atribuição dos elementos fiscalizadores:
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1. QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMANDANTE DE

PATRULHA RÁDIO MOTORIZADA

a) Permanência do homem no Posto

Em razão de a viatura percorrer os Postos do SETOR no seu itinerário de patrulhamento ‑ e onde há um Posto a pé é
porque ali foi considerado como local de risco e os locais de risco devem estar incluídos no itinerário das viaturas do
Patrulhamento Motorizado ‑ é natural que o Comandante de Patrulha Rádio Motorizado constate os afastamentos do
homem do Posto, em função do atendimento de uma ocorrência ou de outras necessidades, e informe pela rede de
comunicações, à qual os Postos a pé não estão integrados (normalmente), para que os demais escalões de
fiscalização tenham sempre o controle sobre a articulação dos Postos. O afastamento de um homem pode influir na
situação tática da SUBÁREA, que é controlada, inicialmente, pelo Sargento Auxiliar de Serviço Externo.

b) Atuação técnica do homem no atendimento de ocorrências

Ao constatar que um homem en gajou‑se no atendimento de uma ocorrência o Comandante de Patrulha Rádio
Motorizada verifica o seu andamento e, se necessário, orienta e presta apoio.

c) Atitudes Físicas do homem - POSTURA‑COMPOSTURA

Durante o turno de serviço, o homem pode descuidar-se de determinados aspectos que podem ser corrigidos com um
simples lembrete de alguém que está mais próximo na escala hierárquica.

d) Posicionamento técnico do Homem - OSTENSIVIDADE  – PREVENÇÃO 3

O local onde o homem está posicionado no seu Posto tem muito a ver com a eficiência do serviço preventivo.

Quem percorre um SETOR tem muito mais oportunidades de avaliar a posição do homem em relação ao movimento
da comunidade.

e) Uso correto de uniformes e equipamentos

O fato de avistar o homem mais vezes possibilita uma maior observação dos múltiplos detalhes que compõem a
apresentação pessoal do homem fardado.

2. QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO SARGENTO AUXILIAR DE SERVIÇO EXTERNO

O ângulo de visão de quem observa um SETOR ou a SUBÁREA de atuação

Conhecendo a disposição tática inicial dos homens nos Postos de cada SETOR e diante dos inúmeros fatores que
podem ocorrer no período de um turno de serviço a influenciar na disposição tática dos homens para a melhor
cobertura de um SETOR ou da SUBÁREA, pode o Sargento Auxiliar de Serviço Externo manobrar o efetivo, após
uma análise das prioridades de cada SETOR, alterando em parte ou toda a disposição tática inicial.

b) Aspectos fiscalizados pelo escalão inferior

Nos contatos que forem feitos com os homens (não serão todos, certamente), o Sargento Auxiliar de Serviço Externo
observará, também, os aspectos relacionados como sendo atribuição principal dos Comandantes de Patrulha Rádio
Motorizada.

3. QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO OFICIAL DE SERVIÇO EXTERNO

O ângulo de visão de quem observa a ÁREA de atuação

Pode ocorrer que as mesmas circunstâncias que impõem a realização de manobra no SETOR ou na SUBÁREA
ocorram no universo da ÁREA de atuação. A análise das prioridades de cada SUBÁREA (juntamente com o Sargento
Auxiliar de Serviço Externo) condicionarão as alterações parciais ou totais da disposição tática inicial.

b) Aspectos fiscalizados pelos escalões inferiores

Circunstâncias não observadas pelo Sargento Auxiliar de Serviço Externo podem ser motivadas pela ação do Oficial
de Serviço Externo, bem como os contatos que forem feitos com os homens (não serão todos, certamente) terão,
também, o objetivo de observação dos aspectos relacionados como sendo atribuição principal do Comandante de
Patrulha Rádio Motorizada.
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A introdução deste novo elemento fiscalizador por certo requer um trabalho anterior de preparação dos Cabos PM
para a nova tarefa que irão executar.

Acredito que desta maneira a fiscalização direta do serviço de Policiamento Ostensivo estará sendo mais dinâmica,
racional a efetiva, com os conseqüentes reflexos na eficiência operacional, uma vez que o número de elementos de
fiscalização estará sendo aumentado, assim como, mais uma vez, estaremos propiciando aos Cabos PM a
oportunidade de exercerem uma atribuição compatível com a posição que ocupam dentro do ordenamento
hierárquico.
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A EFICIÊNCIA POLICIAL-MILITAR

        

1º Ten PM José Palominhas Fagundes dos Santos Filhos

A eficiência da Polícia‑Militar no desempenho de sua missão é função direta da eficiência de seu sistema operacional:
e a eficiência do sistema operacional é conseqüência direta do grau de objetividade com que cada um se integra ao
sistema. Partindo desta premissa, encontramos como elemento fundamental para a viabilização deste sistema o
Tenente-Co mandante de Pelotão de Polícia Militar. Entretanto, fez‑se necessário que estes Oficiais tenham sempre
em consideração os seguintes princípios: instrução permanente manter‑se sempre interessado em apresentar
resultados que atendam as necessidade da missão imposta, a sua total disponibilidade de tempo para o exercício da
função, a constante busca de informações para o aprimoramento téc nico‑profissional, a organização funcional e o
planejamento antecipado de suas atividades.

A tomada de decisão do Tenente deve representar um processo Tático, que se caracteriza através de medidas de
natureza a intensidade variáveis, voltadas para o preparo e aplicação de sua tropa. No que concerne às condições
internas e externas em que se realizam estas medidas, tanto para o desenvolvimento da instrução, quanto para a
aplicação no Policiamento Ostensivo, podem elas serem encaradas como Ações Correntes e Ações de Emergência.

As Ações Correntes são relacionadas com as situações comuns, isto é, situações que podem ser configuradas como
de rotina ou onde não se revelam alterações sensíveis da normalidade.

Ações de Emergência são as que permitem atender as situações que recomendam ou exigem medidas incomuns,
não rotineiras, até mesmo excepcionais, para serem eficazmente enfrentadas. Tais situações vão desde a simples
aplicação de um auto de infração de trânsito, até as calamidades públicas, como inundações ou incêndios de grandes
proporções.

A Tática é a arte de preparar e empregar os meios à disposição de ações ou operação para realizar o esforço do
Policiamento Ostensivo de superar os obstáculos de toda ordem que dificultam ou impedem a satisfação dos
interesses da Comunidade.

A Tática é uma forma de luta, tanto no sentido estrito do vocabulário, como no seu sentido figurado, de esforço
continuado e pertinaz até, a obtenção do resultado desejado. Tanto se fez Tática quando se luta contra a natureza
hostil como quando se enfrenta um criminoso obstinado. Mas, a eficácia pelos Oficiais de Polícia Militar deve ser
condicionada aos postulados éticos da profissão.

Definida assim as linhas de comportamento profissional, a nossa Brigadas Militar viverá momentos de expressão,
marcados pelos resultados positivos advindos da capacidade de mobilização e adaptação dos seus integrantes, na
busca de soluções racionais, inteligentes a compatíveis com os meios disponíveis e a exigência da comunidade.
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ESTATÍSTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

2°. Tenente PM Pércio Brasil Álvares, Organizador

O objetivo desta nova seção é o fomento à produção de trabalhos na área da segurança pública, pois, nem sempre o
pesquisador encontra nos anuários e publicações gerais, dados relativos à nossa área de atuação profissional.

Inexiste publicação especializada que apresente dados pormenorizados a nível nacional bem como não se dispõe de
comparativos internacionais. Tentaremos suprir esta lacuna.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

As Mulheres no Exército dos Estados Unidos

Tenente‑Coronel Joel E. L. Roherts, Exército dos EUA

As representantes do sexo feminino vêm sendo designadas em um número cada vez maior para os corpos de tropa ‑
um setor tradicionalmente masculino. Os comandantes não estão preparados para lidar Com este súbito fluxo, e são

poucos os oficiais e sargentos do sexo feminino disponíveis para assessorá‑los no trato dos problemas que daí
derivam. Entretanto, uma vez reconheça o fato de que homens e mulheres são diferentes,o comandante poderá obter
os mesmos padrões profissionais e de desempenho de seus subordinados ‑ homens e mulheres. O soldado do sexo

feminino pode‑se constituir em um recurso efetivo, se lhe forem dadas oportunidade e compreensão. Já não teria
chegado este momento?

Minhas credenciais para escrever a respeito das mulheres no Exército são puramente circunstanciais e ba seiam‑se
no fato de que o 3º Corpo e o Forte Hood, no Texas, possuem um número de soldados do sexo feminino superior a
qualquer outra urbanização militar. O 13º Comando de Apoio Logístico de Corpo (COS COM) tem mais mulheres do
que qualquer outro comando orgânico desse escalão. Não chega, pois a surpreender que os 553°. Batalhão de
Suprimento e Manutenção Avançado (Ap G), que comandei por 19 meses, tenha um número de mulheres superior a
qualquer outra unidade do Corpo.

Quando assumi o comando, o 553º, com um efetivo de 1.100 militares, tinha um número relativamente pequeno de
soldados do sexo feminino e somente um oficial. Cinco meses após, continuávamos com esse oficial ‑ e tínhamos 256
soldados! Desde então, o efetivo de mulheres no batalhão sofreu oscilações atingindo um percentual de 32%, estabi- 
lizando‑se finalmente em cerca de 25%. Em conseqüência, meus subcomandantes, estado‑maior, comandantes de
companhia e primeiros‑sargen tos ‑ a cadeia de comando por completo ‑ tiveram que se ajustar a uma força cuja
quarta parte era constituído por mulheres.

Uma parcela importante do batalhão foi, e continuará a ser, constituída por soldados do sexo feminino. Assim, o
assunto ‑ as mulheres no Exército ‑ não é uma discussão teórica para mim nem para os que pertencem ao batalhão.

Já que não existem duas umidades dessa natureza, organizadas de forma estritamente igual, uma breve descrição de
sua estrutura ajudará a colocar o ambiente de trabalho em sua real perspectiva.

Qual é a tarefa diária do batalhão de apoio deste Corpo? Dois anos atrás, cabia‑lhes a responsabilidade de organizar
a área de instrução para o período de verão dos componentes da Reservas, na região norte do Forte Hood,
especialmente para a 49ª Divisa Blindada, da Guarda Nacional do Texas. Não lhe fora atribuída qualquer outra missão
real, exceto participar anualmente com a Companhia de Remuniciamento no exercício Re forger.

E no momento, qual é sua missão? A melhor forma de respondermos a pergunta é através do boletim semanal do 3º
Corpo e Forte Hood.

Atualmente, o 553º é responsável pelas instalações de Classe I, atividades de subsistência de tropa; de Classe II, IV a
VII, tanto para o apoio direto, como geral; de Classe III, tanto para suprimento, quanto para distribuição; de Classe V,
para a instalação de P Sup a áreas de coleta; a de Classe IX, para apoio geral e estabelecimento de um posto para
trocas diretas. Além disso, as atividades de purificação de água, lavanderia, banho e panificação são desempenhadas
em proveito das unidades do corpo na medida das necessidades. Em resumo, o batalhão é responsável por todas as
atividades de apoio para as 1ª Divisão de Cavalaria, 2ª DB, 6ª Brigada de Cavalaria Aérea e outras unidades
apoiadas. A 664ª Companhia de Remuniciamen to, orgânica do Batalhão, tomou parte do Reforger 77.

Com um encargo dessa natureza, uma quarta parte do efetivo tem importância significativa. A fim de desempenhar as
missões atribuídas, é necessário contar com a contribuição total de todos os soldados disponíveis. Simultaneamente
aos desafios apresentados pelo cumprimento dessas tarefas, também tivemos oportunidade de tratar da implantação
do conceito de administração de companhia incorporada.

O período a que acabei de me referir foi de modificações profundas, onde também ocorreu a transformação de
soldados de apoio logístico destreinados em um batalhão perfeitamente apto. O efetivo, de repente, passou a
desempenhar todo o espectro de suas responsabilidades funcionais, agravadas pela repercussão das mudanças
introduzidas na organização das companhias, que tiveram diversos dos seus setores transferidos para o batalhão ‑ e,
ao mesmo tempo, este teve que absorver e integrar mais de 200 soldados do sexo feminino. Estas modificações
súbitas e im pressivas exigiram uma reavaliação da propriedade da designação de mulheres para os corpos de tropa.

Que tarefas eles desempenham na atualidade? Além das qualificações militares ligadas à administração,
comunicações e alimentação, é pouco destacada a participação feminina em setores ligados ao manuseio de munição
e combustível, ao emprego de guindastes a máquinas, à mecânica w peças sobressalentes a ao suprimento de
subsistência.
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Os ensinamentos que colhemos quando nos vimos às voltas com esse problema têm aplicação ampla, sejamos nós
planejadores ou executantes. São eles:

Não existe nenhum oficial do sexo feminino com suficiente experiência para auxiliar o comandante no escalão
batalhão. Contávamos, de início, com um primeiro‑tenente re cém‑promovido, e, no final de meu comando, com
um total de sete tenentes, entre primeiros a segundos. Não existia nenhum capitão com candidatos para o
comando de qualquer das companhias do batalhão.

Também não existiam sargentos do sexo feminino com experiência necessária para auxiliar na esfera de suas
atribuições.

Não houve aviso prévio relativo à súbita avalanche de soldados do sexo feminino diretamente oriundos do
estágio de treinamento avançado: uma cadeia de comando, masculina em sua totalidade, foi surpreendida e
breve descobriu que muito havia por fazer.

Não existiam normas concisas e específicas acerca de aspectos como alojamentos, serviço em campanha,
sanitários e assim por diante, em relação às mulheres.

Logo nos encontramos em dificuldades. A cadeia de comando masculina estava apreensiva com as mulheres,
o mesmo acontecendo com estas em relação àquela. Em resumo, tanto homens como mulheres tiveram
problemas de reajustamento.

Nossa primeira reação não foi nem racional nem profissional. Para minha surpresa, descobri que meus comandantes
de companhia estavam recomendando, e eu aprovava, virtualmente todos os pedidos de demissão do Exército
apresentados pelos soldados do sexo feminino, com base no Capítulo 5 do Regulamento do Exército 635‑200,
Enlisted Perssonnel ‑ que previa a baixa expedita com todos os benefícios. A principal razão? Elas não conseguiam
ajustar- se à vida de um corpo de tropa, onde três‑quartos do efetivo eram do sexo masculino, e porque meus
comandantes de subunidade e seus subordinados imediatos não puderam adaptar -se a essa quanta parte constituída
de mulheres.

Passada a excitação inicial, após termos coibido os inevitáveis sussurros a risos, pudemos controlar a situação.
Nossa experiência desde então foi condensada no que chamo de principais mitos a distorções relacionadas
com a presença de homens e mulheres em grande número no mesmo corpo de tropa. Existiram aspectos que
causaram a mim e a meus comandantes das companhias as piores dores de cabeça. As cinco principais áreas
de preocupação foram:

Estereótipos.

Invisibilidade Psicológica.

Familiarização.

Sexo Institucionalizado.

Ambivalência Social.

Cada um destes tópicos deu origem a uma série de mitos a distorções para os quais todos os comandantes devem
estar preparados. A menos, ou até que, ele ou ela os reconheça, e tenha planejado uma forma de enfrentá-los,
ocorrerá um desajustamento na unidade e o comandante bem poderá ter que enfrentar problemas graves no moral a
no desempenho.

Consideremos, por exemplo, os Estereótipos. Eles são comuns, repe tem‑se infindavelmente na organização e
terminam por adquirir uma aura de respeitabilidade através da repetição constante. Cada um deles tem por base algo
pequeno, porém verdadeiro, se bem que quase sempre distorcido. O desafio enfrentado pelo comando é discernir os
fatos em cada caso e, através de informações, aconselhamento ou qualquer outra providência possível, colocar o
assunto na verdadeira perspectiva dos fatos e procurar identificar o quadro de for ma equilibrada, tanto em relação aos
homens quanto às mulheres da unida de. Alguns dos estereótipos mais comuns encontrados são:

As mulheres não têm capacidade física para realizar suas tarefas.

Elas vêm para o Exército a fim de encontrar um marido, auferir os benefícios, passar o tempo ou ganhar um
dinheiro fácil  ir embora.

As mulheres são para criar filhos e ficar em casa onde são necessárias.
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As mulheres que se alistaram são lésbicas ou prostitutas.

O mito de que as mulheres no Exército não têm capacidade física para realizar suas tarefas originou‑se do fato de
que as da qualificação militar de remuniciamento (SSB) não tinham condições de levantar as granadas de 8
polegadas. Na realidade, poucos são os homens que podem fazê‑lo! O mais importante, entretanto, é que ninguém
estão examinando o Regulamento do Exército 611‑201, que trata das qualificações militares dos soldados, para
redefinir as funções precisas e específicas exigidas da QM 55B, ou de outra qualquer onde possamos encontrar
homens e mulheres. Ao definirmos especificamente as tarefas que devem ser executadas em cada qualificação
militar, iremos descobrir que existem homens que não poderão desempenhá‑las a contento.

O último estereótipo ‑ "as mulheres que se alistam são lésbicas ou prostitutas" ‑ decorre do fato de existirem
representantes de ambas na unidade. Quando se analisa o fato em profundidade, descobre‑se que,
proporcionalmente, existem tantos pederastas e gigolôs, quanto lésbicas e prostitutas. A tarefa que se apresenta é
manter a unidade sob controle, enquanto busca‑se identificar, isolar e eliminar do Exército tanto os homens quanto às
mulheres dessas categorias.

Os estereótipos devem ser enfrentados. É necessário que o comandante apure os fatos, estabeleça um paralelo com a
vida diária da unidade e faça com que os membros da cadeia de comando discutam-no, em sua  perspectiva adequada,
com todo o efetivo.

Uma outra categoria que me exigiu bastante tempo para descobrir e de natureza bem insidiosa. Eu chamei‑a de
Invisibilidade Psicológica . Sob que forma ela se apresenta na unidade? Sua manifestação é demonstrada pelo
número de soldados do sexo feminino encaminhados aos conselheiros profissionais, através dos canais de saúde
relacionados com a assistência psicológica, pelo aconselhamento procurando de forma voluntária pelos soldados; e
na correspondência com os familiares. Que sintomas demonstram sua existência na unidade? São os seguintes os
principais indícios:

O primeiro-sargento dirige‑se à companhia como "you guys".*

"Homens, quero que vocês façam o seguinte..."

"O.K. you guys, hoje à noite teremos uma festa de soldados."

"Você quer alguma coisa, Mary? Vá procurar a brigada do batalhão ‑ já tenho que tratar de muitos sol dados com
problemas reais."

"O período mensal de novo? Está certo, não precisa ir à Visita Médica nem tirar o serviço ‑ Eu vou procurar um
soldado de verdade."

“Todos os homens que quiserem jogar no time de 'softball' da companhia estejam aqui às 1700 hs”.

Trata‑se de um problema real que precisa ser definido antes da designação de mulheres para uma unidade. Um
grande número destas foi encaminhado pare a assistência psicológica em virtude de problemas de ajustamento. É
fácil de imaginar que um primeiro‑sargento, com muitos anos de serviço tenha extrema dificuldade de se lembrar que
agora sua organização é mista. Os soldados do sexo feminino simplesmente não existem na vida diária da unidade.
Eles não têm identidade; sentem‑se indesejáveis; são concentrados no batalhão, onde seu alojamento é centralizado;
e suas atividades em operações obedecem aos mesmos padrões de seus companheiros masculinos. Os chefes
hesitam em inspecionar as mulheres e seu alojamento, assim, eles não exigem a obediência aos padrões, e elas se
sentem como uma casta aparte.

As demandas idênticas, porém separadas (serviço de guarda a em campanha, treinamento físico e uso de
uniforme).

É necessário algum tempo para que nos acostumemos à Ambivalência Social na unidade. É o aspecto mais difícil de
lidar porque não existem respostas fáceis. Ela reflete, entretanto, uma área que demanda uma grande sensibilidade e
muita atenção. Uma abordagem genuína, honesta e aberta com todo o efetivo da unidade desanuvia o ar e faz aflorar
os problemas intenso de uma forma que permite sua abordagem equânime na unidade:

A gravidez e o soldado.

Trate‑me como um soldado do sexo masculino, porém exijo que seja mantida minha feminilidade.

Padrões duplos.

Paternalismo institucional.
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Essas categorias amplas dão origem a um clima emocional e provocam um inacreditável desajusta mento na
unidade. Você deve estar preparado para aceitar o fato e partir daí para frente.

Vejamos alguns dados a respeito dos soldados do sexo feminino no 553°.

As mulheres desempenharam 22 das 80 qualificações militares do batalhão. O perfil mediano do soldado do sexo
feminino encontrado no ba talhão era o seguinte: idade próxima há 21 anos, cútis clara e  originário de um estado sulista.
Após completar o curso secundário com um escore médio de 110 na área de aptidão técnica geral (GT), o soldado do
sexo feminino alistou‑se por três anos, segundo um programa que permite a escolha de guarnição de destino e a
incorporação retardada. Após um curso de qualificação avançada, em uma QM que não era de seu agrado, seguiu‑se a
designação para o 553° Batalhão, onde será um soldado de primeira classe. Ela residirá no quartel e terá liberdade
pessoal de movi mento condicionada à posse de seu próprio automóvel. Suas condições de saúde são boas, não tem
antecedentes sanitários e endossa a aversão de seu comandante à gravidez.

O tópico que se segue é provavelmente o que gera maiores contrariedades em qualquer ocasião, em particular com
respeito aos oficiais e sargentos mais ligados aos solda dos. Trata‑se também de uma área onde as regras básicas
estão menos definidas, e onde o comandante deve desde cedo determinar qual sua diretriz a respeito. Para que esta
seja eficaz, é preciso que receba um completo apoio de toda a cadeia de co mando. Como qualquer soldado, a mulher
pertencente à unidade desempenhará com eficiência as tarefas que lhe tenham sido atribuídas, desde que exista
liderança e apoio da cadeia de comando. Batizei este problema como Familiarização, significando com isso que a
mulher faz jus ao constante apoio da cadeia de comando, a fim de que possa dar cabal desempenho de suas tarefas.
Ela também merece o mesmo respeito e consideração dispensados a qualquer outro soldado. Alguns dos indicadores
mais comuns da existência potencial de problemas:

"Espere um minuto, Sally, deixe‑me abrir esta porta para você."

"Deixe que eu faço ‑ você está grávida."

"Eu trato da manutenção ‑ e você preenche o livro de registro da viatura"

"Pode deixar que eu carrego isto para você."

"Eu preencherei seu EER (Relatório de Eficiência do Soldado) ‑ vamo-nos ajudar mutuamente."

"Minha mulher a eu vamos a uma festa esta noite ‑ que tal você tomar conta das crianças?  Não há problemas ‑
amanhã você só precisa chegar às nove horas."

O Sexo Institucionalizado é, sem dúvida, o mais difícil de enfrentar porque pouco é o que se pode fazer a respeito na
unidade, sob o risco de ser o acusado de estar discriminando contra seus próprios soldados!

O sexo feminino não participará de ações de combate por decisão legislativa.

A diferença de setenta e sete horas no treinamento básico de homens e de mulheres.

A condescendência por parte de oficiais e sargentos do sexo masculino.

O soldado do sexo feminino é bem educado, inteligente e, de certa forma, mais maduro que seu correspondente
masculino. Em meu batalhão, a contagem de pontos das mulheres no teste GT ia de 104 até o máximo de 153. 72%
dos homens tem escores GT iguais ou superior a 100, dos quais cerva de 71% dispõem de créditos por terem
completado o curso secundário. Isto significa que, em média, meus comandantes de companhia deviam dar
prioridade para as aulas de revisão na área GT a de preparação escolar para cerca de 30% dos homens e nenhuma
das mulheres! Isto também quer dizer que, em média, o soldado do sexo feminino se apresentará frente a uma
comissão de promoções com uma quantidade de pontos de natureza administrativa bastante superior à de seu
correspondente do sexo masculino.
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Esta exposição abordou de maneira rápida algumas das experiências que tive com soldados do sexo feminino em
quantidade relativamente grande, em serviço em um corpo de tropa. Trata‑se de um desafio que demanda uma
liderança com imaginação e algumas evoluções nas crenças de um comandante do sexo masculino. Há
peculiaridades que simples mente não podem ser postas de lado quando existem mulheres em tão grande número, e
quando não é possível predizer com precisão a porcentagem de vagas que elas ocuparão na unidade. A esse
respeito, aconselho o seguinte:

Os soldados do sexo feminino vieram para ficar, e nenhuma discussão pode mudar este fato. Eles chegarão na
sua unidade instruídos para desempenhar suas qualificações militares e, de um modo geral, em condições
inferiores a seus correspondentes masculinos no tocante ao desempenho de atividades em campanha e
físicas.

As mulheres estão decididas a lograr sucesso, e esperam o apoio da cadeia de comando predominante mente
masculina, quando tentarem provar seu valor no Exército. Elas estão orientadas para o desempenho e
precisam do seu incentivo. aconselho o aproveitamento completo de sua educação a entusiasmo e a
maximização do uso de seus consideráveis talentos militares.

Trata‑se como soldados ‑ trate‑os todos, aliás, da mesma forma, tanto homens como mulheres. Tenha em
mente que ainda é necessária uma quantidade imensa de trabalho para redefinir os padrões de desempenho
exigidos para cada soldado em uma qualificação militar, seja ele homem ou mulher. Até que isto seja
conseguido, cabe‑lhe trabalhar com seus comandantes subordinados para fazer as adaptações necessárias.
Quando recomendo tratá‑los de forma idêntica, quer dizer, com justiça e eqüidade.

A fim de não cometer o mesmo engano perpetrado por tantos comandantes, não se esqueça que, antes de tudo, eles
são homens e mulheres, e depois soldados. Não existe força mental que modifique este fato biológico. Meus
subordinados mais bem sucedidos, oficiais a sargentos, foram aqueles que respeitaram as diferenças e exigiram os
mesmos padrões profissionais de comportamento e atuação de todos os seus sol dados.

Meu comentário final é no sentido de suprimir a descrença; desça às trincheiras e veja por si mesmo. As
respostas acerca da utilização completa e adequada das mulheres no Exército estão sendo descobertas, não
nas escolas, nos estados‑maiores ou nos grupos de trabalhos. Elas es tão surgindo, uma a uma, diariamente,
em unidades como o 553º. batalhão de suprimento e Manutenção Avançado.

NOTAS DA EDIÇÃO BRASILEIRA                                                         (Artigo publicado na “Military Review”)

  * Níveis E-5 a E-7 - graduações aproximadamente correspondentes a 3º e 2º sargentos.

  * Níveis E-1 a E-4 - os de E-1 correspondem a soldados em diferentes períodos de qualificação, e o E-4, a Cabo.

** Nível 0-6 – Coronel.
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  * Primeiro sargento do comando – sargento mais antigo da unidade ou da brigada.
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TÉCNICAS DE TRABALHO

AS TÉCNICAS DA REUNIÃO

Professor Leopoldo Hofmann

A técnica da reunião para a boa rentabilidade do trabalho

em grupo é fundamental. Neste trabalho editado pelo CESI,

como "Manual do Dirigente de Reuniões", temos a exposição

de uma forma muito didática da técnica referida.

INTRODUÇÃO

A realização de reuniões periódicas, a fim de ventilar os mais importantes problemas de trabalho ‑ sejam eles de
natureza técnica, econômica ou social ‑ é uma prática salutar da qual nenhum chefe consciente pode abrir mão.

Não basta a chefia dizer que dirige sua organização "com as portas abertas", que todos têm a mais ampla liberdade
de apresentar suas queixas a suas dificuldades. A experiência mostra que, mesmo assim, a atitude dominante é de
retraimento.

É necessário que o próprio administrador tome a iniciativa e convoque os subalternos para, com eles, debater os
problemas de interesse comum. Dois meios dispõe, neste sentido: chamando‑os particularmente, um a um, ou os
munindo em pequenos grupos. A primeira fórmula é mais adequada, para o estudo dos problemas pessoais dos
empregados; a segunda, para o exame dos problemas gerais do grupo.

As reuniões grupais representam a extensão dos princípios democráticos ao campo do trabalho, exteriorizando as
aptidões do administrador para a liderança.

Sempre que ensejam aos auxiliares, mesmo os mais modestos, ampla oportunidade para extremarem seus
problemas, suas dificuldades, suas idéias ou suas sugestões, elas atendem, expressivamente, às exigências da
participação dos mesmos na solução dos problemas de trabalho, preconizada pelas sadias normas das relações
humanas.

Encerram, a par disso, uma eloqüente prova de confiança na capacidade dos empregados, o que muito os prestigia,
levando‑os a valorizar suas atividades na empresa, despertando interesse pelas questões profissionais e aumentando
a satisfação no trabalho.

“Não é possível que os auxiliares cooperem com convicção se nós simplesmente lhes dissermos que façam assim ou
assado - escreveu Benson Ford”.

“Temos que pedir‑lhes a opinião, já porque muitas vezes podemos estar enganados. Num empreendimento tão vasto
como o nosso (referia‑se a Ford Motor Company) ninguém pode saber tudo."

Congregando pessoas que pensam de maneira diversa, para conversar e chegar a um entendimento (se não a um
acordo), as discussões em grupo influem grandemente na formação de hábitos mentais saudáveis. Agem no senti do
de amenizar tensões, aumentar a sociabilidade e tornar mais ampla e profunda a apreciação das próprias convicções
e sentimentos em relação aos outros.

Desenvolvendo o hábito do pensamento reflexivo e da cooperação, servem, igualmente, como terapêutica útil contra
as atitudes de intransigência, os preconceitos, as introversões, as reações individualistas, os egoísmo e outros fatores
que, a amiúde contribuem para a instabilidade emocional.

Ademais, quando diversas pessoas estudam em comum qualquer assunto, é possível que obtenham com preensão e
ganhem idéias muito superiores às que cada um dos participantes trazia ao se iniciarem os trabalhos. O método
democrático de "pensar em conjunto” combina os conhecimentos e experiências de muitas pessoas; sem tentar a
supressão de nenhuma delas. aproveita ao máximo a diversidade das idéias.

Em suma, poderíamos situar em três planos as vantagens práticas das reuniões e assim sintetizá‑las:

No plano intelectual

1° ‑ associam idéias dispersas, favorecendo o pensa mento cooperativo e a unidade de vistas;

2º ‑ permitem a cada um ouvir as idéias dos demais e examinar os problemas sob novos ângulos;
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3° ‑ possibilitam o surgimento de novas e melhores idéias, independentes das que cada um trazia para a reunião;

4º ‑ ensejam o esclarecimento de dúvidas e a propositura de objeções;

5º ‑ estimulam o desenvolvimento de uma atitude crítica e inquiridora;

6° ‑ contribuem para a superação de preconceitos e idéias falsas.

No plano do relacionamento:

1º ‑ valorizam e prestigiam o empregado;

2º ‑ ensejam um maior conhecimento pessoal dos componentes do grupo e, conseqüentemente, um melhor
entendimento;

3º ‑ facilitam a identificação com os problemas, dificuldades e necessidades individuais;

4º ‑ reduzem, enfraquecem ou desencorajam as atitudes de oposição sistemática;

5º ‑ favorecem um melhor entendimento entre chefes e subalternos;

6º ‑ ativam o sistema interno de comunicações, na empresa.

No plano administrativo:

1º ‑ permitem uma melhor distribuição de tarefas;

2º ‑ possibilitam melhor coordenação de esforços com vistas ao fim comum;

3º ‑ asseguram a unidade de orientação, prestada coletivamente;

4º ‑ ensejam maior segurança na ação;

5º ‑ constituem, enfim, importante fator de racionalização do trabalho.

Foi atentando para a relevância de todos estes aspectos que o Departamento Regional do SESI resolveu dar à
divulgação este opúsculo, fixando normas de procedimento aconselhadas pela experiência, suscetíveis de
contribuírem de maneira efetiva para o sucesso das reuniões.

Na realidade, não basta congregar os auxiliares, fazendo-o, no entanto, de maneira empírica, sem técnica,
desordenada e tumultuadamente, desatendendo exigências básicas de bom relacionamento e boa convivência.

Isso seria subverter a própria finalidade das reuniões, envenenando em sua fonte o rico manancial que delas deveria
emanar.

Como em tudo na vida, também aqui, é preciso estar atento a pequenas minúcias aparentemente inexpressivas, mas
que são a base, o alicerce de uma atuação exitosa. Apontá‑las, mostrando o caminho a seguir, foi o nosso escopo.

Na expectativa de que o presente trabalho possa, de alguma forma, contribuir para a colimação dos objetivos
assinalados, é que o entregamos à sua apreciação, leitor amigo.

1. Reúna seus colaboradores em torno de uma mesa (e não em um auditório), de sorte a que todos possam
enxergar uns aos outros e comunicar‑se entre si. Este sistema contribui positivamente para a maior interação e
enseja uma participação mais efetiva.

2. Evite a surpresa. Comunique com antecedência a realização da reunião, para que os interessados não se
vejam na contingência de alterar, à última hora, seu programa de trabalho, o que os torna contrafeitos e irrita- 
dos e perturba o bom andamento da discussão.

3. Empreste à reunião um conteúdo útil, uma finalidade que a justifique, motivando e interessando os participantes 
em torno de sua realização. Comunique os assuntos objeto de estudo, permitindo ao grupo uma melhor
preparação e, conseqüentemente, uma contribuição efetiva.

4. Proporcione à sala de reuniões as condições de conforto indispensável a um trabalho produtivo ‑ espaço
suficiente para todos, iluminação r ventilação adequadas, ausência de ruídos ou reflexos incômodos, quadro
verde, local para a fixação de cartazes a gráficos, cadeiras, cinzeiros, lápis e papel em número proporcional ao
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dos presentes. O ambiente físico influi sobre a qualidade da discussão e a continuidade da atenção dos
participantes.

5. Obedeça rigorosamente o horário estabelecido para o início dos trabalhos. Seu exemplo confundirá os
retardatários, conduzindo-os, no futuro, ao caminho da pontualidade.

6. Planifique os principais tópicos a serem ventilados durante a reunião. Não confie na memória ‑ é comum ela
falhar nos momentos decisivos. Preveja, inclusive, possíveis incidentes e a maneira de superá‑los. Do
contrário, você pode ser arrastado para o precipício das improvisações ou das decisões de afogadilho e
arrepender-se amargamente...

7. Quando você não conhecer os participantes, procure conversar com eles antes do início  da reunião. Esta praxe
facilita a interação e o entendimento futuros. Trate de aprender  o nome de todos o mais breve possível.

8. Não permita que mais de vinte pessoas participem da reunião. Só assim a discussão resultará mais positiva,
ensejando a intervenção de todos os presentes.

9. Avise antecipadamente o tempo aproximado de duração da reunião. Assim todos poderão programar melhor
suas tarefas, sem perturbações nem atropelos.

10. Evite a presença de pessoas estranhas à reunião. Elas quebram a espontaneidade dos pronunciamentos.
provocando, em uns inibição e constrangimento em outros, desejo de fazer "cartaz'".

11. Defina os objetivos da reunião. Se necessário, divida o assunto em itens ou tópicos específicos. Anote os
objetivos no quadro‑verde. Você poderá, assim, mais facilmente, chamar o grupo à realidade quando a discussão 
se desviar de seu rumo original.

12. Apresente‑se (indicando seu nome, sua atividade profissional e os motivos que o credenciam a dirigir a
reunião) e promova a apresentação individual dos componentes do grupo, se inexistir um prévio conhecimento.

13. Chame os presentes pelo nome e não por um apelido ou por qualquer outra forma de identificação. O nome de
uma pessoa é uma palavra‑síntese que tem para ela um valor excepcionalmente significativo.

14. Ao iniciar os trabalhos, diga o absolutamente necessário para que a discussão se estabeleça. Se você falar
demais, o grupo falará de menos.

15. Quando o grupo não tiver experiência de reuniões em mesa redonda, esclareça, de início, o sistema de
trabalho a ser adotado e o que se espera de cada participante para o melhor andamento da discussão.

16. Promova a idéia de que o sucesso da reunião depende da participação de cada um. Evidencie ao grupo que a
sua opinião é valiosa a que dela depende, em grande parte, a decisão final. Este procedimento valoriza a
atuação grupal a estimula a colaboração.

17. Dirija a reunião sentado, colocando‑se assim em situação de igualdade com os participantes e favorecendo o
estabelecimento de um clima de informalismo e espontaneidade.

18. Deixe bem claros os poderes do grupo ‑ se deliberativos ou meramente opinativos ‑ antes de ser iniciada a
discussão para que ele conheça a extensão e os limites de suas atribuições e melhor possa balizar seus
pronunciamentos.

19. Quando vários forem os assuntos a tratar, reserve. para o final o exame daqueles suscetíveis de despertar
maior interesse. A impressão positiva criará um clima favorável às próximas reuniões.

20. Esteja prevenido de recursos (perguntas oportunas, propositura de questões controvertidas ou problemas
práticos, apresentação de exemplos concretos, solicitação de informações, etc.) capazes de estabelecer,
certamente, a discussão, para que o silêncio ou a apatia geral não levem a reunião ao fracasso.

21. Não confira poderes deliberativos ao grupo quando apenas uma solução for viável e você já a tiver
estabelecido. Em tais casos, você corre o risco de contrariar a decisão grupal e tornar ressentidos seus
colaboradores.

22. Designe um dos presentes para anotar os principais tópicos abordados e as conclusões do grupo. Tal prática
documentará os aspectos fundamentais da reunião e facilitará sua identificação em oportunidades futuras.
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23. Na condução dos trabalhos, não atue autocraticamente nem se deixe envolver pelo grupo, mas estimule a
participação de todos, com plena liberdade e sem inibições. Cada indivíduo deve falar para que o grupo
conheça suas idéias, assim como suas reações às idéias e aos argumentos apresentados pelos demais. Na
mesa redonda, a galeria não tem vez.

24. As perguntas ("o que?", "quem?”,. “quando?”, “qual?", "por quê?",  "onde?", "como?") constituem sua grande arma
para iniciar a discussão, animar o debate, estimular o raciocínio, provocar a participação individual ou colher
informações. Lance mão delas com freqüência (gerais, de preferência, circulares, diretas), selecionando‑as de
acordo com a situação do momento e revestindo‑as de forma adequada ao objetivo a que se destina.

25. Coloque os participantes perfeitamente à vontade, evitando formalismos inibidores, que roubam um tempo
precioso, ferem a espontaneidade dos pronunciamentos e matam o interesse da maioria.

26. Quando a reunião for convocada por solicitação do grupe, em virtude de um problema que o angustia, conceda
uma oportunidade inicial para que todos digam o que sentem ou pensam. Este procedimento alivia o estado de
tensão existente, desgasta as reservas de oposição e aplaina o caminho para um futuro entendimento.

27. Em tais casos, evite discordar frontalmente da opinião geral. Concorde com tudo o que lhe for possível,
honestamente, concordar. Se necessário, contrarie o grupo por via indireta, mostrando os inconvenientes ou a
impossibilidade prática de atender o que propõe ou solicita. Evite dizer "não".

28. Encoraje a apresentação dos diversos pontos-de- vista. Estimule o raciocínio do grupo. Ajude os outros a
pensar. Escute. Coordene.

29. Não exteriorize seu ponto‑de‑vista pessoal antes que todos os participantes o tenham feito. Ao contrário, você
estabelecerá um invisível estado de coação ou constrangimento, ferindo a liberdade dos pronunciamentos.

30. Sempre que possível, enriqueça o debate com ilustrações audiovisuais, cartazes, gráficos, quadros
estatísticos, desenhos, mapas, fotografias, "slides", filmes, diafilmes, gravações, etc. ‑ facilitando a
compreensão do problema em foco.

31. Procure conhecer a personalidade e a maneira de reagir dos componentes do grupo para poder dispensar-lhes
um tratamento adaptado às características psicológicas de cada um, estimulando os tímidos, contendo os
faladores, anulando a agressividade dos belicosos, canalizando a resistência dos opositores sistemáticos,
reduzindo a pretensão dos sabichões, despertando, enfim, o interesse dos indiferentes e apáticos.

32. Não permita, por outra parte, que qualquer dos presentes se adone da discussão, intervindo com excessiva
freqüência. A opinião externada deve ser do grupo e não de um (ou de alguns) de seus componentes.

33. Siga um esquema lógico no encaminhamento da discussão, evitando perda de tempo e repetições
desnecessárias.

Obedeça à seguinte ordem:

a)      exponha os objetivos da reunião;

b)      exponha os fatos;

c)      colha opiniões;

d)      examine, com o grupo, os prós a os contras
das diversas soluções apresentadas;

e)      procure, o quanto possível, obter
unanimidade de pontos-de-vista;

f)        cheque a uma conclusão;

g)      resuma as diversas soluções propostas e a
conclusão;

h)      solicite colaboração para a ação.

Se vários forem os assuntos a tratar, apresentar
um de cada vez. Em qualquer caso, seja breve.
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34. Evite monopolizar a palavra. Seu papel, como dirigente, é de coordenador e suscitador de idéias. O monólogo
é inimigo da liderança.

35. Estimule os mais tímidos e retraídos a participar dos debates, interpelando‑os diretamente com perguntas que
não os coloquem em situação embaraçosa.

36. Sumarie de quando em vez o progresso da discussão, estabelecendo degraus que sirvam de apoio ao seu
desenvolvimento.

37. Assegure a disciplina, mantendo a discussão em alto nível. Não permita excessos de linguagem, ofensas ou
ataques pessoais. O debate deve se processar no terreno das idéias e não no das pessoas.

38. Evite que a discussão se desvie do assunto em exame ou volte à análise de aspectos já superados. Quando
isso ocorrer, intervenha na primeira oportunidade, reafirme o problema original, faça um breve resumo a
reforme a rota anterior.

39. Lembre aos participantes a importância de respeitarem a opinião alheia, embora dela discordando, para que
sua própria opinião seja, igualmente, respeitada.

40. Quando algum pronunciamento individual apresentar pontos obscuros ou não esclarecidos, procure elucidar o
assunto, formulando perguntas adequadas.

41. Não consinta que mais de um participante fale ao mesmo tempo, quebrando a boa ordem dos trabalhos.  As
discussões paralelas geram a confusão, impede o entendimento e não conduzem a qualquer resultado prático.

42. Não interrompa a reunião para tratar de questões alheias à mesma (atendimento do telefone, de pessoas
estranhas, assinatura de cartas ou documentos, recebimento de recados, etc.), a não ser em casos
verdadeiramente excepcionais. As interrupções quebram o ritmo da reunião, esfriam o interesse e desviam a
atenção dos presentes, com reais prejuízos para todos.

43. Ressalte os pontos de divergência, visando o encontro da verdade através de um esforço conjunto e amigável.
Procure conseguir compreensão e harmonia, me diante um denominador comum que a todos aproxime.

44. Evite que sentimentos subjetivos, favoráveis ou contrários a certos participantes, interfiram no seu
procedimento de dirigente. Aja com absoluta imparcialidade e completa isenção de ânimo.

45. Sempre que um termo novo ou controvertido surja no debate, trate de conceituá‑lo com o grupo. Isso evitará 
mal‑entendidos desnecessários.

46. As narrativas de experiências pessoais podem contribuir positivamente para a melhor compreensão e
elucidação do assunto. Solicite‑as sempre que oportuno.

47. A não ser que seja para melhor esclarecer o assunto em tela, não responda às perguntas que lhe forem
apresentadas, devolva‑as ao grupo. Você manterá, assim, viva a discussão, estimulando o pensamento
cooperativo e evitando que a reunião se limite a um monólogo pingue- pongue de perguntas e respostas.

48. Acolha amistosamente a contribuição de cada participante. Não manifeste irritação ou contrariedade (por
palavras, gestos, inflexões de voz, etc.) quando algum deles exteriorizar ponto‑de‑vista contrário ao seu. Tal
prática é um fator negativo que impede a livre expressão das idéias, tratando os objetivos da reunião.

49. Não permita que assuntos de interesse exclusivo de um dos participantes ou questões pessoais sejam objeto
de discussão. Convide os interessados a tratar particularmente dos mesmos.

50. Manifeste sua aprovação sempre que um dos participantes contribuir de maneira efetiva para o melhor
esclarecimento do assunto, para a evolução do debate ou para o encontro de uma solução. Você estará
estimulando os demais a um procedimento semelhante.

51. Evite criticar a conduta ou as reações, presentes ou passadas, de qualquer dos participantes. Do contrário,
você perturbará a objetividade e a serenidade dos trabalhos.

52. Quando um dos componentes do grupo tiver dificuldade de expressão ou não for muito claro em seu
pensamento, procure ajudá‑lo, sintetizando e interpretando, com fidelidade, as suas idéias e, assim, facilitando
o entendimento.
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53. Não ironize, nem ridicularize o participante que expressar uma idéia estapafúrdia ou pouco acertada. To dos
têm direito à nossa consideração e ao nosso respeito. O tributo da ironia é o ressentimento e a perda da
confiança.

54. Quando uma discussão paralela se estabelecer, dirija‑se diretamente aos envolvidos, fazendo‑lhes sentir que o
grupo também tem direito a ouvir suas idéias. Peça‑lhes que as empenhem a todos.

55. Não permita as intervenções muito prolongadas, que roubam tempo e, via de regra, em nada contribuem para o
melhor esclarecimento do assunto. Em tais casos, interrompa o participante, sintetize seu pensamento e
pergunte‑lhe se “não era isso o que desejava dizer”?.  Em seguida, “passe a palavra adiante".

56. Jamais se altere com qualquer dos presentes. Não esqueça a sue condição de dirigente. Na hipótese de
alguma divergência, proceda sempre em termos eleva dos, com equilíbrio e boa educação. Não devolva as
manifestações de hostilidade.

57. Utilize‑se do grupo para avaliar a atuação perturbadora dos participantes mal intencionados. Adote a técnica da
ação indireta, colhendo opiniões a respeito de suas assertivas ou de seu procedimento. A reação será do grupo
e não seu, o que facilitará a superação das dificuldades.

58. Quando um determinado ponto‑de‑vista estiver ganhando corpo no seio do grupo, teste sua solidez,
apresentando objeções.

59. Se perceber que a reunião está "muito anima”,  que todos querem falar ao mesmo tempo, "solte as rédeas" por
alguns segundos, para permitir a liberação emocional, retomando, logo após, a condução dos trabalhos.

60. Seja flexível. Adapte‑se às circunstâncias. Insistir num roteiro divorciado da realidade é levar a reunião ao
fracasso.

61. Quando uma opinião for absurda, não permita que ela predomine. Se não houver reação imediata do grupo,
conduza‑o para um raciocínio tendente a corrigi-la.

62. Mantenha o autocontrole, mesmo que a reunião assuma contornos dramáticos, com a exaltação dos presentes.
Funcione como bombeiro, jamais como incendiário. Procure uma saída de bom‑humor, cite um exemplo, conte
uma história. Tudo isso constitui água fria na fervura e contribui poderosamente para acalmar os ânimos
alterados.

63. Sempre que um aspecto importante for esquecido, traga-o à tona com habilidade, para que o grupo o
considere. Faça perguntas, estimulando o pronunciamento grupal. Afaste da discussão o supérfluo, as
observações irrelevantes ou as digressões estéreis.

64. Não prolongue demasiadamente a reunião (no máximo duas horas). Se motivos de força maior o levarem a
violar esta regra, interrompa os trabalhos ao fim de 90 minutos para um descanso recuperador. A impaciência e
o cansaço podem conduzir a decisões precipitadas e superficiais.

65. Não encerre a reunião sem chegar a uma decisão. A decisão é o ponto culminante que "congela" uma atitude.
Discussão sem decisão não produz ação.

66. Sempre que possível, procure obter unanimidade de opiniões. A decisão unânime fortalece o pronunciamento
grupal, facilitando o entendimento futuro, ao ensejo da execução.

67. Se a reunião tiver caráter meramente consultivo e você for obrigado a contrariar a opinião dominante, amenize
sua discordância, lamentando o fato. Justifique seu procedimento apresentando as razões que o levam a tal
decisão. Assim agindo, você previne muitas críticas  infundadas e estéreis, nascidas mais da ignorância do que
da má fé.

68. Nas reuniões de maior importância, procure avaliar a eficiência dos trabalhos, distribuindo entre os presentes
uma pequena ficha‑inquérito apreciativa, ao ensejo do encerramento.

69. E, finalmente, cuidado com o excesso de reuniões. Não as convoque com exagerada freqüência ou por
motivos de somenos importância. Este costume tem o efeito de irritar os participantes, desviados de suas
ocupações pare atender ao desejo de “conversar fiado” da chefia.
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REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Capitão PM Vanderlei Martins Pinheiro

Tendo considerado o ano de 1986 como Profícuo para as letras brigadianas no número anterior, deixo qual quer
qualificativo sobre o ano de 1987, aos leitores, pois a produção quase duplicou.

OBRAS CONSTANTES NA FOTO DA REVISTA Nº 10 E NÃO BIBLIOGRAFADAS NO RESPECTIVO TEXTO (com as
escusas da coluna)

10. SINDICÂNCIA POLICIAL MILITAR

Autor José Carlos Soares Lopes ‑ Major PM

Editoração: Brigada Militar, impresso em Off‑Set nas oficinas do CSM Int em Porto Alegre, com 64 páginas.

Texto: O autor, cujo trabalho foi adotado pela corpo ração, harmoniza conceitos ao emprego e elaboração de
sindicâncias, incluindo todos os anexos necessários.

11. NOVA COLETÃNEA DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Autores: Carlos F. Lazzari Ten PM a Ilton Roberto da R. Witter ‑ Sgt PM

Editoração: Antônio A. Dallazen, SAGRA em POA, com 504 páginas e ilustrações P & B. Segunda edição, atualizada
até julho de 1987.

OBRAS DESTE Nº REFERENTES A 1987

1. ESBOÇO HISTÓRICO DA BRIGADA MILITAR/RS (1930‑1961)

Autor: Aldo Ladeira Ribeiro ‑ Cel PM da Reserva

Editoração: Comissão de Assuntos Literários Sesqui / BM, impresso na EVANGRAF em POA, com 574 páginas. Obra
"Carro‑Chefe" da coleção Sesquicentenário da BM. Dá continuidade a um trabalho interrompido há mais de trinta
anos, atualizando a história institucional, até 1961. Esta publicação foi viabilizada pelo trabalho anônimo e árduo do
Maj PM José Hilário Retamozo. Co‑patrocinada pelo Montepio MBM.

2. A SEGURANÇA PATRIMONIAL E AS GREVES

Autor: Luiz Iponema ‑ Cel PM da Reserva.

Editoração: do autor, impressos na gráfica Modelo em POA, com 50 páginas.

3. MANUAL PARA INSTRUTORES E MONITORES DE POLÍCIA MILITAR

Autor: Audixfor Almeida Coronel ‑ Maj PM

Editoração: Brigada Militar/PM 3 em POA, impresso na CORAG, com 108 páginas.

4. O PATRULHEIRO URBANO

Autor: Nilo Silva Ferreira ‑ Cel PM da Reserva

Editoração: do autor, impresso na CORAG‑POA, com 92 páginas, 2ª edição. A 1ª edição foi publicada em 1972.

5. NOTÍCIAS HISTÓRICAS (1737‑1898)

Autor: José Luiz Silveira ‑ Cel PM da Reserva

Editoração: EDIGAL, em POA, com 240 páginas, fotos a ilustrações P & B.

6. MARCA DE CASCO

Autor: Aldira Correa Retamozo
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Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impresso na EVANGRAF em POA. Opúsculo de 32
páginas, com ilustrações do Cb Eracildo Soares Gonçalves para as crianças colorirem. Co‑patrocínio do Montepio
MBM.

7. ALMANAQUE DOS OFICLAIS ‑ 1987 (reservado).

Editoração: Brigada Militar/CPMO, em POA, impresso na EVANGRAF com 227 páginas.

8. DE PRONTIDÃO

Autor: Hélio Moro Mariante

Editoração: Gelson A.M. Vinadé, impresso na EVAN GRAF em POA, com 60 páginas, ilustrações P & B, 3ª edição.

Obs.: Não define nos dados técnicos o ano da 2ª edição. 1ª edição em 1968.

9. CHARLA POLICIAL

Autor: Carlos Jonatas Spaldiing – 1º Ten PM (+ 1961).

Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impressos na EVANGRAF, em POA, com 84 páginas.
Co‑patrocínio do Montepio MBM.

Texto: Contém os "Dez Mandamentos Brigadianos" editado em 1967 e diversas crônicas, muitas sobre a atividade
policial, todas referentes a publicações em jornais e revistas quando "Caloca" estava entre nós.

10. SIM E NÃO

Autor: Jehú Thibaro Marques da Silveira ‑ Oficial da reserva não remunerada.

Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impresso na EVANGRAF, em POA, com 64 páginas.
Co‑patrocínio do Montepio MBM.

Texto: Uma história fragmentada, carregada de emoções e impregnada de um subjetivo Sentimento PM, sem retirá‑lo
do universal.

11. O ABA‑LARGA

Autores: Oritz Morari Abis ‑ Ten Cel PM da Reserva, Argumento a Antônio Télvio Oliveira ‑ roteiro e desenhos.

Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impresso na EVANGRAF, em POA, com 48 páginas,
ilustração P & B.

Texto: Três histórias em quadrinhos, com base em fatos reais vividos no policiamento rural pelo autor do argumento.

10. BRIGADA MILITAR NO RIO GRANDE DO SUL ‑ Um monumento de tradição

Autor: Aldo Ladeira Ribeiro ‑ Cel PM da Reserva

Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impresso na CORAG, em POA, com 48 páginas, tiragem
de 2.000 exemplares, patrocinada pela Caixa Econômica Estadual.

Texto: Palestra do Autor em 22 de novembro de 1946 no Centro de Instrução Militar, atual APM.

13. BRIGADA MILITAR ‑ 150 ANOS

Organizador: José Hilário Retamozo ‑ Maj PM

Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impresso na EVANGRAF, em POA, com 48 páginas.
Co‑patrocínio do Montepio MBM.

Textos: Prof. Walter Spalding; Maj PM Santos Roberto Rocha; Cel PM da Res Olegário Diogo Duarte; e Ten Cel PM
da Res Paulo Francisco Martins Pa checo.

14. SEIS COMBATFS E UMA INVASÃO
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Organizador: José Hilário Retamozo ‑ Maj PM

Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impresso na EVANGRAF, em POA, com 82 páginas.
Co‑patrocínio do Montepio MBM.

Textos: Hélio Moro Mariante Cel PM da Res; Audixfor Almeida Coronel Maj PM; Fernando O.M. Donnel; Antônio
Augusto Fagundes; Corálio P.B. Cabe da; Orestes Carneiro da Fontoura e Aparício da Silva Rillo.

15. 2ª ANTOLOGIA DE POETAS BRIGADIANOS.

Organizador: José Hilário Retamozo ‑ Maj PM

Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impresso na EVANGRAF, em POA, com 250 páginas.
Co‑patrocínio do Montepio MBM.

São apresentados 76 poetas dos mais diferentes gêneros e épocas, envolvendo as figuras legendárias do passado
com os literatos do presente.

16. TÉCNICA POLICIAL‑MILITAR DE COMBATE AO ABIGEATO

Autor: Sérgio Antônio Berni de Brum ‑ 1°. Ten PM

Editoração: Brigada Militar/PM 3, impresso na CO RAG, em POA, com 56 páginas com fotos e ilustrações.

17. INSTRUÇÓES PROVISÓRIAS ‑ Estado Maior, planos e ordens

Autor: Breno Silveira Verlindo ‑ Maj PM

Editoração: do autor, impresso na CORAG, em POA, com 210 páginas, gráficos e encartes de modelários.

Texto: O autor, a partir de sua vivência profissional, fez uma adaptação das IP‑101.5 do Exército, à PM.

Obs.: A obra tem data de 1985, tendo sido liberada para circulação em 1987, visto que a capa apresenta o texto como
documento institucional e Oficial da Brigada Militar.

18. MANUAL BÁSICO DE POLICIAMENTO OSTEN SIVO

Editoração: Brigada Militar/PM3, impresso na CO RAG, em POA, com 110 páginas e tiragem de 2.00  exemplares.

Obs.: Apesar de não ter sido expresso, essa é a 2ª edição. A 1ª edição data de 1983; consta ainda que em Santa
Maria foi produzida uma edição na ESFAS, no ano de 1987.

19. CHIMANGOS E PICA‑PAUS

Autor: Hélio Moro Mariante ‑ Cel PM da Reserva

Editoração: Martins Livreiro Editor. Porto Alegre, 17ª edição, 1987.
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20. MEMÓRIAS DO PITORESCO

Autor: Antnio Silveira da Silva ‑ Cel PM da Res

Editoração: Martins Livreiro Editor, Porto Alegre. 1987, com 80 páginas.

Texto: literatura de causos brigadianos.

21. A BRIGADA MILITAR NO POLICIAMENTO OS TENSIVO 1967‑1987

Autores: Audixford Almeida Coronel ‑ Maj, Nicomedes Barros Vieira Jr. – 1º Ten e Pércio Brasil Álvares – 2º Tem

Editoração: Comissão de Assuntos Literários do Sesqui/BM, impresso na EVANGRAF, em POA, 1987, com 140
páginas, inclui fotos.

22.COLETÂNEA: CASSETETE E BASTÃO POLI CIAL

Autor: Vanderlei Martins Pinheiro ‑ Cap PM

Editoração: Do autor, impresso na EVANGRAF, em POA, 1987, com 250 páginas.

Texto: Inclui o Manual do Bastão Policial PM da Brigada Militar e o polígrafo do PR/24 da Polícia Civil.

23. 1ª. ANTOLOGIA DE POETAS BRIGADIANOS – 3ª Edição.

Organizador: José Hilário Retamozo ‑ Maj PM

Editoração: Do organizador, impresso na EVAN GRAF, com 118 páginas.
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NOTAS NOTAS NOTAS NOTAS

O II Congresso Brasileiro de Polícias Militares realizado em Belo Horizonte em 1987 propiciou a apresentação de
teses relativas ao nosso campo de atuação profissional, oportunizando a apresentação de trabalhos de alto nível, dos
quais apresentamos uma breve resenha tendo em vista que foram publicados integralmente nos Anais do Congresso
pela PM/MG.

1. TESES DO CAMPO JURÍDICO

TÍTULO: A POLÍCIA MILITAR, VINCU LADA Há UM TEMPO HITÓRICO E A UMA ESTRUTURA DE PODER.

AUTOR:    MAJ PMMG: José do Espírito Santo

O enfoque da teses é o da ciência política e jurídica, cujos princípios de organização do Estado e do Direito embasam
as argumentações.

Inicia com analise das questões ligadas à estruturação d poder e dos reflexos na concepção da força pública,
passando por uma análise histórica, culminando com reflexões sobre a Segurança pública / Segurança interna e
comentários a propósito da nova Constituição.

Termina a teses apresentando propostas para solução, tanto em nível de nova Constituição quanto do plano legal.

2. TÍTULO: JUSTIÇA MILITAR: UMA REAL NECESSIDADE

AUTOR:   TEN CEL PMGO Joneval Comes de Carvalho

Constitui um alerta às Polícias Militares para o iminente risco de extinção das Justiças Militares Estaduais.

É u, direito consolidado desde os tempos coloniais e tem real necessidade. Mostra que antes de se constituir num foro
privilegiado, a Justiça Militar Estadual é um direito especial, como tantos outros ramos do Direito Universal.

3. TÍTULO: A QUESTÃO DA DESTINAÇÃO DAS P'OLÍCIAS  MILITARES

AUTOR:   TEN CEL PMMG: Euro Magalhães

Apresenta uma discussão a respeito da missão das Polícias Militares do Brasil. Através de pesquisa bibliográfica,
buscou-se verificar como a desatinação das Polícias Militares tem sido tratada nas Constituições e na legislação
específica.

Não houve preocupação em apresentar modelos, de vez que não era o objetivo do estudo. A conclusão é de que o
assunto não está devidamente tratado, ficando comprometido o desempenho de cada organização a partir do que se
acha registrado como sua desatinação.

4. TÍTULO: O DIREITO DE CIDADANIA DOS CABOS E SOLDADOS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE
BOMBEIROS MI LITARES

AUTOR: CEL PMGO Emanuel Barbosa da Silva

Constata que os Cabos e Soldados das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares não possuem o direito
de cidadania do voto, devido a discriminações históricas de cunho econômico e social, mantidas através de
legislações específicas, ampliando ou restringindo o poder político, conforme das conveniências do poder dominante
das épocas, que perduraram.

Após apresentar fundamentações e argumentos jurídicos, propõe que o direito ao exercício do voto seja estendido
aos Cabos e Soldados das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

5. TÍTULO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL R MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

AUTOR: CEL PMMG Jair José Dias

Apresenta uma análise do desenvolvimento das Polícias Militares, mostrando sua evolução das características de
força armada para as de forças de manutenção da ordem pública.

Pretendendo que a Constituição seja duradoura e considerando que o atual estágio de desenvolvimento das forças
Policiais é transitório, mas o seu processo de mudança é no sentido mais natural e mais proveitoso, conforme o
ocorrido em países mais adiantados, não seria razoável que a matéria receba do Poder constituinte a estratificação da



03/01/2020 Revista Unidade nº 11

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev11/notas.htm 2/2

situação atual ou a sua condenação. Nem a perpetuação de uma situação transitória nem a adesão a soluções
artificiais, em aventura pretensamente inovadora.

A proposta: é desnecessário que se faça qualquer menção à organização policial no texto constitucional federal, a
matéria deve ser tratada em cada Unidade da Federação, segundo suas peculiaridades.

6. TÍTULO:  DFFESA SOCIAL: UMA PRO POSTA EM FACE DO PROBLEMA DA CRIMINALIDADE.

AUTOR: Maj PPMMG: José do Espírito Santo

A tese parte de três hipóteses, cujo teor é discutido durante o trabalho, em capítulos, abrangendo: o fenômeno da
criminalidade no contexto da vida societária, a perspectiva sociológica do policial-militar, em face da crise da política
brasileira e, por fim, uma proposta quanto às bases para uma filosofia de defesa social.

A sugestão alerta para não restringir a defesa social à área apenas da política criminal, mas, de uma forma mais
abrangente, ser considerada com fundamentos na Ciência Política e até mesmo na Criminologia, com passagens pela
Sociologia Criminal e, em grande parte alicerçada pela Sociologia e Política Científica.

7. TÍTULO: UM ENSAIO SOBRE A POLÍCIA MILITAR NO CAMPO DO DIREITO COSNTITUCIONAL

AUTOR: MAJ PMSP Benedito Celso de Souza

Faz uma abordagem geral dos diversos aspectos constitucionais que embasam/embasaram a formação e a instituição
das forças auxiliares, reserva do Exército, para atuarem como responsáveis pela manutenção da Segurança Pública.

É apresentada uma análise sobre a natureza das matérias relativas as Polícias Militares, inseridas nos textos das
Constituições Brasileiras, acompanhada de um estudo formal da legislação ordinária decorrente. É o tratamento
circunstancial de como a instituição Policial Militar dos Estados-Membros deva ser concebida no novo texto
constitucional. Uma apreciação sobre o momento constituinte e o papel da Polícia Militar na sociedade moderna.

8. TÍTULO: ENSAIO SOBRE A UNIFICAÇÃO POLICIAL – POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL

AUTOR: TEN CEL PMSP Alaor Silva Brandão

Analisa a existência de duas polícias – a militar e a civil -  verificando que há conflitos e entrechoque na legislação que
lhes serve de sustentação legal. Enfatizando a necessidade de uma Doutrina policial, propõe cinco premissas básicas
para o início de sua elaboração, profissionalismo policial, unificação das polícias civil e militar, legislação processual e
penal mais ágil, legislação policial adequada, política salarial realista.

Analisa a forma pela qual se pode fazer a unificação das polícias, usando-se a militar como base.

9.TÍTULO: SISTEMA DE DEFESA SOCIAL BRASILEIRO – UMA VISÃO CRÍTICA

AUTORES: CEL PMBA Francisco José Pitanga Bastos e Cap PMBA Antônio Jorge Ferreira Melo

Faz uma abordagem sobre algumas significativas experiências no campo da segurança pública no mundo, para
melhorar avaliar as modificações que poderiam ser introduzidas no Sistemas Criminal Brasileiro.

Analisa o Sistema Criminal Brasileiro, mostrando as dificuldades para a elaboração de uma proposta.

Na busca de um Sistema Criminal eficiente e eficaz na prevenção e repressão da criminalidade, propõe: a extinção do
Inquérito Policial, a unificação da atividade policial e a implantação do Juizado de Instrução.

*Continua no próximo número.
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JURISPRUDÊNCIA

"A ordem de superior hierárquico (isto é, emanada de autoridade pública, pressupondo uma relação de
Direito Administrativo), só isenta de pena o executor se não é manifestamente ilegal Outorga‑se, assim, ao
inferior hierárquico uma relativa faculdade de indagação da legalidade da ordem" (Trib. de Alçada Crime/SP‑
Rev. Dos Tribunais 490/331).

"Se a ordem do superior hierárquico é manifesta mente ilegal, cabe ao subordinado não cumpri‑la e, se a
cumpre e daí resulta um fato punível tem de responder por ele, em co‑autoria com o superior de quem
emanou a ordem." (Trib. de Just./ES ‑ Rev. dos Tribunais 386/319).

"Não deve responder a processo de responsabilidade o servidor que, comprovadamente, apenas cumpriu
ordem com visos de legalidade que lhe foi dada por superior hierárquico, no âmbito de sua competência.”
(Trib. de Alçada Crim./SP ‑ Rev. dos Tribunais 388/316).

"Responde pelas conseqüências danosas quem, ainda que obedecendo à ordem hierárquica superior, deixa
de prever resultados lesivos previsíveis." (Trib. de Alçada Crim./SP‑ Julgados do TACRIM).

COMENTÁRIO

A exclusão da culpabilidade em função da obediência hierárquica (art. 22 do Cód. Penal e art. 38. § 2º, do Cód. Penal
Militar).

De acordo com o Direito Penal, a culpabilidade não significa que alguém seja culpado pela prática de determinado
crime. A culpabilidade funciona como pressuposto da pena, referindo‑se sempre não ao crime cometido e sim, ao
autor, à pessoa que tenha praticado a infração. Ela estabelece, em suma, se o indivíduo que praticou o delito merece
reprovação, que gera a pena. Entre outras, alinha‑se como causa que afasta a culpabilidade do agente, a obediência
hierárquica. Diz a lei que: "Se o crime é cometido... ou em obediência à ordem, não manifesta mente ilegal, de
superior hierárquico, só é punível o autor... ou da ordem". Depreende‑se como requisitos da excludente:

a)      A ordem, que pressupõe subordinação hierárquica, administrativa, entre quem dá o comando e quem o recebe,
executando o fato. Que emane de autoridade competente e que não seja manifestamente ilegal.

b)      A obediência, que deve ser estrita, sem excessos ou desvios.

O aspecto mais interessante da matéria repousa na "ordem não manifestamente ilegal". O que vem a ser isso? Nos
limites da lei, quer dizer à ordem que não seja visivelmente ilegal, claramente contrária à lei, como praticar extorsão,
roubar, etc. Havendo essa clareza na ilegalidade da ordem, cumprindo‑a, o subordinado será responsabilizado
juntamente com o superior (co‑autoria). Cumpre‑me ressaltar que, embora possa o subordinado avaliar a legalidade
da ordem antes de cumpri‑la, os policiais‑militares, regidos pela hierarquia e disciplina, devem abster‑se, nos limites
do serviço, de tal análise. principal mente em caso de dúvida. Como têm o dever de obedecer à ordem que não seja
nitidamente ilegal, poderão alegar, em matéria de responsabilidade, o estrito cumprimento do dever legal (art. 23,
inciso III, do Cód. Penal), fato que remeterá ao superior, unicamente, a eventual punibilidade.

"Tóxico. Posse para uso próprio. Dois jovens que, na via pública, ante a aproximação de policiais militares, se
põem a correr, tendo um deles, durante a perseguição, dispensado um pacotinho de maconha. Sentença que
decidiu pela condenação de um dos acusados, quando a prova é toda no sentido de que a maconha pertencia
ao acusado absolvido. Provimento dos apelos do MP e do réu condenado." (Trib. de Justiça/RS ‑ Revista de
Jurisprudência do T.J.R.G.S. n.102, p.100).

“Tóxico. Prova judicial a extra. Análise é que importa. Coação da polícia e pressão da defesa. Prova são
vestígios e registros que podem reconstruir a realidade passada, por sua aptidão. Essa capacidade é que lhe
permite convencer. Importa, pois, é analisar os elementos probatórios, não acolher ou rejeitar de plano, por
coação policial ou pressão da defesa." (Trib. de Justiça/RS ‑ Revista de Jurisprudência do T.J.R. G.S. n.102,
p.80).

COMENTÁRIO

A coleta da prova durante um processo crime tem a finalidade de, ao remontar o fato em todas as suas
circunstâncias, formar a convicção do juiz acerca da inocência ou não do acusado, de modo a possibilitar a decisão
da causa, com a absolvição ou a condenação dele. Disso resulta a importância da prova.

No primeiro caso, a prova principal foi o depoimento dos PMs participantes da ocorrência, que observaram os
indigitados fugirem e a suas aproximações a um deles, arremessar um pacotinho com maconha durante a fuga.
Devido ao inseguro depoimento de um dos PMs a ação penal culminou com a condenação de um e a absolvição do
outro acusado, resultou modificação pela decisão final do 2°, grau de jurisdição. Afirmam os julgadores que, "o
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referido PM, talvez pelo tempo decorrido, não estivesse bem lembrado dos fatos, tanto que referiu ter detido, na
ocasião, o acusado M., quando está provado que foi R."

Ora, deve ser interesse qualquer organismo policial associar-se à ação penal proveniente de ocorrências que tiveram
a participação efetiva de seus agentes, no intuito de favorecer, com prova limpa, a distribuição da Justiça. A polícia,
mesmo a ostensiva, não deve afastar‑se das ocorrências que participou. Pouco vale prender se os presos assim não
permanecerem por falta ou deficiência de prova. Em se tratando de ocorrência de tóxico, como são os casos em tela,
é vital que os PMs sejam orientados a registrar devidamente a conduta dos envolvidos e, principalmente, que seja
bem individualizado aquele dentre os fugitivos que portava a substância tóxica. A ficha de ocorrência policial
corretamente preenchida deve ser a sede dessas observações. Por ocasião do depoimento na justiça melhor ainda se
os PMs puderem consultá‑la, a fim de rememorar os fatos. E não se diga que a prova produzida em razão dos
policiais que atenderam a ocorrência não mereça o devido cuidado por parte da Justiça. Se os atendentes cumpriram
seu trabalho com isenção e serenidade, certamente a palavra deles será valorada convenientemente. Convém aduzir
a importância de ser registrado pelos PMs a apreensão do material entorpecente, na posse ou não dos detidos,
preferencialmente testemunha. A prova dita puramente policial, quando normalmente produzida, destituída de vícios e
desvirtuamentos, é induvidosa e forte o bastante para embasar sentenças condenatórias.

"Disparo de arma de fogo. Requisitos para a sua configuração. A ocorrência de perigo para a vida ou
incolumidade pública é irrelevante para a configuração da contravenção do art. 28. Basta, para que esta se
integre, a condição objetiva de punibilidade, isto é, que o local onde se verifica o disparo seja habitado." (Trib.
de Alçada Crim./SP ‑ Rev. dos Trib. 340/278).

"Disparo de arma de fogo. Tiro para o ar, em local ermo. Infração não caracterizada Absolvição mantida. A
preservação da incolumidade é o objeto específico da tutela penal visada no art. 28 da Lei das Contravenções
Penais." (Trib. de Alçada Crim./SP ‑ Rev. dos Trib. 327/384).

"Disparo de arma de fogo contra ônibus de passageiros. Infringe o art. 28 da Lei das Contravenções Penais
aquele que dispara arma de fogo contra ônibus de passageiros." (Trib. de Alçada Crim./SP ‑ Rev. dos Trib.
236/328).

"Disparo de arma de fogo Perturbação da tranqüilidade. Ocorrendo contravenção de disparo de arma de fogo
em lugar habitado e perturbação da tranqüilidade por acinte, impõe‑se a condenação." (Trib. de Justiça/RS ‑
Rev. Forense 151/461).

"Disparo de arma de fogo. Detonação acidental. Não é o fato da arma disparar, que a lei pune e sim o ato de
fazer disparo, ou seja, a voluntariedade da ação, sem a qual inexiste a contravenção." (Trib. de Alçada
Crim./SP ‑ Rev. dos Trib. 224/370).

COMENTÁRIO

São componentes da contravenção penal do art. 28, da Lei das Contravenções Penais (disparo de arma de fogo):

a)      o contraventor, que pode ser qualquer pessoa capaz;

b)      o disparo;

c)      lugar habitado ou suas adjacências;

d)      em via pública ou em direção a ela;

e)      à vontade do agente em praticar o fato, admitindo‑se, embora com divergências, ocorre qualquer das
modalidades culposas (disparo devido à imprudência, imperícia e negligência). Há decisões que repelem a prática da
contravenção através da culpa, tais como disparos acidentais.

Também comporta divergência jurisprudencial a existência, como caracterizadora da infração, da possibilidade de
perigo em decorrência do disparo. Assim, há casos em que, por ter sido realizado o disparo dentro de um quintal ou
de uma casa, direcionado o projétil para o alto, não admitiu‑se a contravenção.


