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PATRULHAS ECOLÓGICAS

por Aroldo Medina - Tenente

"Lá vem a vuadeira"

É como os moradores ribeirinhos das margens dos rios Caí, Taquari a Jacuí referem‑se às Patrulhas Ecológicas
embarcadas da Brigada Militar que percorrem estes rios desde 1990.

A incorporação destes barcos e sua equipe de quatro homens, à paisagem fluvial da região de Montenegro, é uma
iniciativa do Comando do 5° BPM, depois de observar as constantes agressões ao meio ‑ ambiente daquela
localidade, provocadas por incautos pescadores e caçadores clandestinos.

O serviço de patrulhamento nos rios Caí, Taquari e Jacuí iniciou oficialmente em primeiro de dezembro de 1990,
embora já se delineasse desde meados de 1988, quando um pelotão da BM apoiava diligências da equipe de
segurança da Copesul na área de preservação ambiental do Pólo Petroquímico de Triunfo, principalmente contra
caçadores de capivaras.

Tiveram participação destacada na organização inicial das PATRAM – como foram batizadas as embarcações,
significando: Patrulha de Ambiente e Mananciais – o Sub-Tenente Gilberto Gonçalves, na pesquisa e catalogação dos
dados sobre proteção ambiental e, o Terceiro Sargento Flávio Suray, especializando-se através do IBAMA, em cursos
sobre fiscalização ambiental.

A primeira operação de porte realizada por estas equipes de proteção do meio ambiente foi a Operação Piracema (1)
iniciada em dezembro de 1990. o seu trabalho consistiu em fiscalizar o rio Caí durante a Piracema, evitando a ação
predatória dos pescadores que infringiam a lei, ao retirar das águas, peixes em época de desova, tais como: o
“Dourado”, que ano após ano, ia se tornando cada vez mais raro no rio Caí.

Na medida em que o tempo ia passando, o patrulhamento ecológico adquiria cada vez maior respeitabilidade junto a
entidades representativas da comunidade de Montenegro, por sua eficiência na fiscalização proposta.

Na verdade, o termo "vuadeira da Brigada", somente foi incorporado ao vocabulário do cotidiano dos moradores das
margens dos rios, quando o 5º BPM recebeu em maio de 1991 da comunidade montenegrina, o primeiro barco
próprio, com semi‑reboque, que logo tratou de equipar com um motor de popa (25 HP) para dar agilidade à
embarcação, é o que lhe valeu aquela alcunha. No princípio, o serviço era realizado em navegações de barcos do
terceiros.

Em 24 de setembro de 1991, vai às águas do rio Taquari a PATRAM 2, equipada com barco de fibra e motor de popa
(40 HP), uma canoa canadense e semi-reboque, equipamentos doados ao 5° BPM pela comunidade estrelense. Os
membros desta equipe foram destaque na região do Alto Taquari, visto terem recebido da Associação Chico Mendes
de Porto Alegre, o diploma do Patrulheiros Ecológicos, após resgatarem, em diferentes ocasiões, dezenas de
pássaros silvestres capturados por caçadores ilegais, devolvendo‑os ao seu habitat natural.

Com a popularidade das patrulhas, a comunidade passou a denunciar inúmeras irregularidades praticadas contra o
ambiente: caça e pesca predatória indiscriminada, desmatamentos e fabricação ilegal de carvão, poluição pelo
lançamento de efluentes industriais e domésticos, utilização dos rios como corredores para a prática do abigeato,
navegação perigosa por falta da habilitação (Arrais), extração ilegal de minerais de leito dos rios (areia e cascalho),
queimadas, transporte ilegal do produtos e subprodutos florestais, transporte de produtos perigosos em desacordo
com a legislação vigente e, tantas outras violações ao meio‑ambiente. Tal a proporção das denúncias, que o 5° BPM,
comandado pelo Tenente‑Coronel Marcos Paulo Beck, decide criar as Patrulhas Ecológicas em todas as suas
sub‑unidades operacionais (Companhias). Assim, em novembro de 1991 é desenvolvido o Primeiro Estágio de
Policiamento Florestal e de Mananciais, com 70 horas‑aula, incluindo: Técnica PM I e III, Legislação Náutica,
Legislação Florestal, Tiro Policial e Primeiros Socorros. Este estágio ocorreu às margens do rio Jacuí, localidade de
Ponta Rasa, município de Triunfo (RS).

No mês de novembro de 1991, outra Companhia do 5° BPM é equipada pela comunidade com: barco, motor e
semi‑reboque ‑ a PATRAM III. Desta forma, somente a Primeira e a Terceira Companhias, do 5° BPM ainda não
dispõe de barcos, realizando o trabalho por terra, através do cavalo.

Em dezembro de 1991, as Patrulhas Ecológicas ganharam agilidade, pois o Comandante‑Geral da Brigada Militar,
Coronel Antonio Carlos Maciel Rodrigues, ultimou a aquisição de um jipe CBT, modelo Javali 91, com tração 4x4, que
veio a amenizar o problema de transporte das embarcações, sobre carretas rodoviárias, por estradas vicinais de difícil
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acesso e circulação. Este veículo, inclusive, revelou‑se o ideal para colocar os barcos n'água e depois, em regra,
resgatá‑los em locais íngremes, nas margens dos rios.

O 5° BPM já possui um Centro de Instrução Avançado para as Patrulhas Ecológicas, instalado em uma casa
adaptada aos fins propostos, localizada às margens do rio Jacuí, a poucos quilômetros da foz do rio Caí. Neste local,
em 11/12/91, compareceram, entre outras autoridades civis e militares, o Coronel Cairo Bueno de Camargo, na
época, da Assessoria Especial do Comandante Geral da BM, e, o Tenente‑Coronel Audixford Almeida Coronel,
Sub‑Diretor da Diretoria de Ensino da BM, que avalizaram a continuidade daquele serviço, concebido a exemplo do
Segundo RPMon, em Santana do Livramento, onde é executado serviço semelhante no combate ao abigeato da
região fronteiriça.

LEGISLAÇÃO

Sobre a preservação do meio-ambiente, citamos:

Constituição Federal Brasileira – Item VI e VII do artigo 23; “Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:...

Item VI – Proteger o meio-ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas;

Item VII – Preservar as florestas, a fauna e a flora.

Há de se considerar também, o art. 144 da CFB, Capítulo reservado à Segurança Pública, que atribui às Polícias
Militares, a polícia ostensiva com amplo campo de atuação, ao passo que, as outras organizações policias têm suas
missões mais delineadas.

O art. 225 da CFB prescreve: “Todos têm direito ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à Coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O item VIIº do mesmo artigo: "Proteger a Flora e a Fauna, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade”.

Quanto às leis federais:

Lei 4771 de 15/09/65 ‑ Institui o Código Florestal. No artigo 23 prescreve: "A fiscalização e a guarda florestal pelos
serviços especializados, não excluem a ação da autoridade policial por iniciativa própria”.

Lei 5197 de 03/01/67 – Dispõe sobre a proteção à Fauna, no parágrafo único do artigo 25: “A fiscalização da caça
pelos órgãos especializados não exclui a ação da autoridade policial ou das forças armadas por iniciativa própria”.

Decreto‑Lei número 82862 (R- 200) ‑ Que organiza as PMs e Corpos de Bombeiros Militares e cita, entre outros, o
Policiamento Florestal e de Mananciais, como atribuição das PMs.

No desdobramento da legislação, encontramos a DPO número 4 da BM, que cita variáveis do policiamento ostensivo,
entre elas, o Policiamento Florestal e de Mananciais.

Segundo informações apuradas, o Estado foi omisso após a CFB de 1988, o que permitiu aos Estados e Municípios
legislarem concomitante com a União, o que até então era exclusividade da União. Esta brecha permitiu a ingerência
do IBAMA, que tem legislado através do Portarias, sem que o Estado manifeste-se a respeito desta questão. Assim,
há um entendimento que o IBAMA deveria restringir‑se apenas as área, federais, tais como: no mar, nos parques
florestais e outras reservas federais.

Uma preocupação inerente às atividades de polícia denota a necessidade dos integrantes das Patrulhas Ecológicas,
não só terem a capacidade de apreenderem os objetos das infrações, como também ter o amparo legal para autuar
os elementos infratores, competência esta, na atualidade, somente legada aos integrantes do IBAMA.

A edição da Lei 9519 de 21/01/92, que institui o Código Florestal do Estado, acena com uma expectativa de
ampliação da participação do Estado neste assunto, representando o começo de novos tempos na proteção ambiental
do território estadual.

Composição Ideal das Patrulhas

Em função do trabalho já experimentado pelo 5º BPM, chegou-se a composição ideal de uma guarnição embarcada,
que é a seguinte:
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Um Comandante de Patrulha (Sgt);

Um Arrais (Cabo ou Soldado);

Um Segurança de Proa (Cb ou Sd);

Um Segurança de Bordo (Cb ou Sd).

Suas funções:

‑ Comandante da Patrulha:

Além das funções ordinárias de um Comandante de Patrulha, cabe‑lhe manter diálogo durante a abordagem nos
acampamentos e locais sujeitos à fiscalização. Somente ele faz perguntas ou responde as perguntas que lhe são
feitas. Adverte e orienta sobre os procedimentos e cuidados que devem ter durante a permanência no local.

- Arrais:

Segurança da embarcação quando a guarnição estiver desembarcada. Faz também a segurança dos demais
elementos da patrulha (permanece na margem, próximo a embarcação e exercendo vigilância sobre os elementos
inspecionados). Deverá portar arma de grosso calibre.

‑ Segurança de Bordo:

Embarcado – É o responsável pela observação das margens para levantar locais de acampamento bem como,
procurar detectar materiais de pesca ao longo dos cursos d’água; é igualmente responsável pela segurança da
embarcação na abordagem de outra embarcação.

Desembarcado – Junto com o Segurança de Proa, faz o vasculhamento nos arredores dos acampamentos para
levantar materiais e armas escondidas, bem como vestígios de abate de animais e aves silvestres.

‑ Segurança de Proa:

Embarcado – É o responsável pela observação à frente, orientando o Arrais sobre obstáculos e profundidade d’água.
É o responsável pela atracação e desatracação da embarcação, sendo o primeiro elemento a desembarcar, ocasião
em que ancora o cabo de atracação e o último a embarcar, após desancorar o cabo.

Desembarcado – Junto com o Segurança de Bordo, vasculha os arredores dos acampamentos à procura de material
e armas ilegais, bem como vestígios do abate de animais e aves silvestres.

Tanto o Segurança de Bordo quanto o de Proa, fazem vistoria no material de caça e pesca e medição de redes e
materiais afins. Ainda, o vasculhamento nos arredores dos acampamentos é muito importante, pois, quem age
ilegalmente, tem por hábito esconder o material proibido ou ilegal nas proximidades. Por isso é importante buscar
indícios tais como: trilhas no mato, pisoteados na grama, grande quantidade de pelos, isopor de grande porte sem no
entanto possuírem material de pesca correspondente, etc.

Embarcação ideal para as Patrulhas Ecológicas

Depois da utilização de diversos tipos e tamanhos de barcos, pode-se sugerir uma embarcação ideal para as
Patrulhas Ecológicas, bem como, potência do motor, considerando os fatores: peso, flutuabilidade, hidrodinâmica,
capacidade de carga, facilidade de manobra, resistência, facilidade de transporte e custo de aquisição.

O barco sugerido, após um ano de testes, é o KARIB 500, com motor de popa com 25 HP (ou similar).

Especificações do barco: Pés, Boca e Pontal (fabricado pela Metalglass).

Modelo KARIB 500: comprimento total – 4,90 metros; comprimento entre perpendiculares – 4,31 metros; boca máxima
– 1,39 metros; pontal – 0,55 metros; contorno - 2,15 metros; calado máximo AV – 0,22 metros; calado máximo AR –
0,25 metros; calado leve AV – 0,06 metros; calado leve Ar – 0,07 metros; Tpb – 0,8707; tipo de proa – cunha vertical;
tipo de popa – espelho; tipo de fundo – semi “V”; tipo de embarcação – bote; número de tripulantes – um; número de
passageiros – quatro.

Especificações do motor: Johnson 25 HP (2 tempos – mistura de gasolina e óleo 2 T).

Obs.: Esta é a potência máxima indicada para a embarcação sugerida.
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Material Apreendido Ano 1991 Ano 1992
1. Redes 413 269
2. Tarrafas 76 23
3. Armas de Caça 26 8
4. Espinhéis 50 16
5. Munição 308 50
6. Armadilha 13 10
7. Gaiolas 27 17
8. Pássaros 114 0
9.Revólveres 4 3
10. Caça 138 0
11. Pistolas 3 0
12. Peixes 0 250 Kg
13. Moto-serras 3 0
14. Madeira 100 m3 0

A Unidade Policial Integrada ‑ Epílogo

Segundo o Comando do 5º BPM, os batalhões florestais quando operacionalizados, apresentam muitas
preocupações, além daquelas de especializar seus homens em atividades de polícia ecológica, devem observar,
cuidadosamente, o local de sua considerando a necessidade dos homens conhecerem perfeitamente a região e
circunstâncias em que irão atuar, a fim de agir em perfeita integração com suas finalidades. Por exemplo, se um
batalhão é instalado em Porto Alegre, e seus membros designados para missões na fronteira, além de onerar o Erário
Público em diárias, deslocamento e desgaste de viaturas com gasto de combustível, cria também dificuldades no
recrutamento de homens que selecionados numa região, vão atuar em outra, sem o conhecimento das suas
peculiaridades e idiossincrasia de seus habitantes.

Por estas razões e outras mais, é que o sistema atual de implantação dos serviços de patrulhamento ecológico na
BM, através de suas sub-unidades, parece ter sido bem concebido, visto sua capacidade de integração real as suas
atividades propostas. É desta maneira que o policial fardado na rua, sendo o responsável pela segurança e ordem em
seu local de trabalho, o policial natural de regiões ainda povoadas por flora e fauna abundantes, deverá constituir-se
no guardião destas riquezas naturais do planeta, preservando-as para as gerações do futuro.

Nota: (1) Piracema (do Tupi Pira + Acém): Movimento que fazem determinados peixes, em direção às nascentes dos
cursos d’água, para acasalamento e desova. Normalmente ocorre de setembro a janeiro.

Bibliografia:

Nota de Instrução Nº 01/P-3/92 – 5º BPM

Pesquisa de Campo

Observação

1) Colaboraram na realização desta reportagem:

Paulo Renato G. Paim – Capitão

José Carlos Abino – Tenente

Tarcísio Hamilton – Sargento (autor da foto da capa)

2) Cópia da referida Nota de Instrução, contendo pormenores da ação das PATRAM, inclusive, modelos de
documentos, tais como: Termo de Apreensão, Declaração, Relatório e Ordem de Serviço – poderá ser solicitada
através de correspondência dirigida ao Comando do 5º BPM (Montenegro, RS).

Tabela de Resultados obtidos pelas Patrulhas Ecológicas do 5º BPM:

Fonte: Pelotão da
BM sediado no
Pólo Petroquímico
de Triunfo-RS. Os
dados são
considerados até
julho de 1992.
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GUARDAS MUNICIPAIS

Atribuições Constitucionais:
Proteção dos bens, serviços
 e instalações do Município

por Diógenes Gasparini (*)

1. Ao Município, nos termos da Constituição Federal, cabe dispor sobre todos os assuntos de interesse local. Com
efeito prescreve essa Lei Maior que:

"Art. 30‑Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local.”

2. Esses textos, observe-se, não deixar qualquer dúvida que em lugar da tradicional cláusula do “peculiar interesse”,
configurada nas Constituições anteriores, o constituinte de 1988 preferiu a do “interesse local” sem, contudo, inovar
no conteúdo. A novidade ocorreu tão só na locução. Sendo assim, o “interesse local” não é outra coisa senão aquele
que prepondera, que sobressai quando confrontado com o do Estado – membro ou da União. De sorte que ainda vale
a precisa lição de Hely Lopes Meirelles (2, proferida nestes termos:

"Peculiar interesse não é interesse exclusivo do Município, não é interesse privativo da localidade; não é interesse
único dos municípios. Se fosse exigida essa privacidade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da
administração local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não há interesse
municipal que o não seja reflexivamente da União e do Estado – membro, como também não há interesse regional ou
nacional, que não ressoe nos Municípios, como partes integrantes da Federação Brasileira, através dos Estados a
que pertencem. O que define e caracteriza o” peculiar interesse “, inserido como dogma constitucional, é a
predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da União.”

3‑ O corpo técnico-jurídico da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM (3), deixou entrever que a locução “interesse
local”, consignada no inciso I, do art. 30, da Constituição Federal, apenas substituiu a expressão “peculiar interesse”,
grafada nas Constituições anteriores, pois tratou aquela qual tratava esta. De fato, esse corpo técnico-jurídico, ante o
inciso I (“legislar sobre assuntos de interesse local”), do então artigo 31 (“Compete aos Municípios:”) do Projeto B,
afirmou:

“Tudo o que for matéria do exclusivo ou peculiar interesse do Município será de sua exclusiva competência legislativa,
incluindo-se aí a legislação tributária e financeira, em respeito ao princípio da autonomia municipal.”

4. A mesma inteligência é manifestada por Michel Temer (4), verdadeiro intérprete da Constituição Federal, dado que
um dos mais ilustres constitucionalistas do país e um dos mais responsáveis constituintes de 1988. com efeito,
assegura esse professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, em precisa lição, que:

"Doutrina e jurisprudência, ao tempo da Constituição anterior, se pacificaram no dizerem que é de peculiar interesse
aquele em que predomina o do Município no confronto com os interesses do Estado e da União. Peculiar interesse
significa interesse predominante. Interesse local é expressão idêntica a peculiar interesse.”

5. Portanto, sem qualquer esforço exegético, vê-se que nenhuma competência legislativa tem o Município em
matérias que não atinam com o interesse local, tais como o transporte coletivo intermunicipal, correios e telefonia,
mesmo que realizados no interior de seu território. Também, e pela mesma razão, não lhe cabe legislar ou mesmo
prestar os serviços de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

Aliás, esse entendimento afina-se com o disposto no inciso V, do art. 30, também da Constituição Federal, que só
permite ao Município a criação, a organização e a execução, direta ou indireta, de serviços públicos de interesse local,
e que assim prescreve:

“Art. 30 – Compete aos Municípios:

..................................

V – organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local,
incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial.”

6.Os serviços de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, a toda força, não são predominantemente locais,
dado destinarem-se a coibir a violação da ordem jurídica, a defender a incolumidade do Estado e dos indivíduos e a
restaurar a normalidade de situações e comportamentos que se opõem a esses valores. De fato, a quebra da ordem
jurídica e os atentados contra o Estado e os indivíduos são comportamentos que repercutem além dos limites do
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Município, que transcendem seus fronteiras. Escapam, pois, dos predominantemente municipal e determinam, em
razão disso, outra ordem de competência a cujos integrantes cabem prestá-lo. Desse modo pensa o doutor
Procurador do Estado de São Paulo, Prof. Clóvis Beznos (5), conforme parecer, cuja conclusão é ainda atual, ao
afirmar: “... mas também pelo fato relevante de que a questão relativa à ordem pública diz respeito ao interesse
nacional, não se configurando ipso facto em mero interesse peculiar do Município.”

Portanto, é de pouca ou nenhuma valia fundar-se a criação da guarda municipal no inciso I, do artigo 30, da
Constituição Federal. Por esse dispositivo, o Município só pode legislar sobre matéria de interesse local onde,
seguramente, não se encaixam os serviços de polícia ostensiva e os de preservação da ordem pública.

7. Também nada melhora a constitucionalidade o fato de se dizer estar ela fundada no inciso XIV, do artigo 21, da Lei
Maior, dado que nesse dispositivo estão arroladas competências, essencialmente administrativas, e o que é mais
importante, da responsabilidade exclusiva da União. Ainda deve-se assegurar que os artigos 22, XXI, 23, I, e 24,
parágrafo 3º, todos da Constituição Federal, são, para total inutilidade. Com efeito, o art. 22 arrola as
responsabilidades legislativas exclusivas da União e, entre elas, no inciso XXI, as de editar “normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de
bombeiros militares”. Não cuida, portanto, de guarda municipal. O art. 23 elenca as competências comuns da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Cabe-lhes, consoante o inciso I, “zelar pela guarda da Constituição
das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público”, desde que estejam instituídas, em lei
complementar, as devidas regras de cooperação, conforme determina o seu parágrafo único. Antes disso, pouco ou
nada pode ser feito. Por fim, no art. 24, estão as competências legislativas concorrentes da União, do Estado e do
Distrito Federal. O parágrafo 1º prescreve que nesse particular cabe à União estabelecer apenas normas gerais,
enquanto no parágrafo 2º estatui que a competência da União não exclui a competência suplementar dos Estado e o
parágrafo 3º, por sua vez, estabelece que, inexistindo normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa
plena. No caso há legislação federal e estadual recepcionadas.

Isto não significa, nem pode, um total alheamento da guarda municipal dos fatos sociais que possam ocorrer ao seu
redor. Por outro lado, é certo que de modo indireto a guarda municipal age preventivamente. Aliás sobre esse
particular, é precisa a lição de Pedro Luís Carvalho de Campos Vergueiro (6), douto Procurador do Estado de São
Paulo, à época advogado da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, proferida nestes termos:

“assim, tais vigilantes do patrimônio municipal, quando no exercício de suas funções, estarão – medatamente de fato
e não por força de obrigação legal, sem ser atividade inerente a suas atribuições – dando, como qualquer cidadão,
proteção aos munícipes. A sua mera presença nos locais designados, junto a logradouros públicos ou próprios
municipais, prestar-se-á como força psicológica em prol da ordem, beneficiando,assim,de forma indireta, os
munícipes. Ou seja, essa vigilância do patrimônio municipal, por via de conseqüência, implicará proteção para os
munícipes: aquela como atribuição decorrente da norma jurídica, e essa como um "plus” empírico resultante daquela”.

8. Se tais serviços, pelas razões enunciadas, à evidência, não são do Município, seu exercício por essa unidade da
Federação só pode ser considerado ilegal, sujeitando-se o agente público municipal à responsabilidade penal, civil e
administrativa. Qualquer ação estatal, sem o correspondente calço legal ou que exceda ao âmbito demarcado pela
Lei, é injurídica, expõe-se à anulação e pode tornar seu autor responsável disciplinar, civil e criminalmente, conforme
dissemos em outra ocasião (7). Assim, se não há lei a fundar a ação pública, não há competência. Não havendo
competência para o agir do Município, não se tem como legitimar a atuação do seu “agente policial”, mesmo que
aquele ou este queira a atribuição. Por essa razão, tem-se como correta a lição de Caio Tácito (8) assim oferecida:

 “ Primeira condição de legalidade é a competência do agente. Não há competência do agente. Não há, em
direito administrativo, competência geral ou universal: a lei preceitua, em relação a cada função pública, a
forma e o momento do exercício da atribuição do cargo. Não é competente quem quer, mas quem pode,
segundo a norma do direito. A competência é sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo
legislador.”

Ainda nesse particular, cabe trazer à colação a segunda afirmação de Teófilo Cavalcanti Filho (9), saudoso professor
e emérito jurista paulista, nestes termos:

“É quando se trata de matéria de competência, não se ignora, tem-se que levar sempre em conta o que a norma legal
dispõe.”

9. Mesmo que pela sua natureza se pudesse entender a prestação dos serviços de polícia ostensiva e de preservação
da ordem pública como de interesse local, esses não seriam do Município por força do que estabelece o parágrafo 5º,
do art. 144, da Constituição Federal, que de forma clara atribui essas competências à polícia militar.

Ditos serviços, nos últimos tempos, sempre pertenceram às polícias militares, conforme se verifica do estabelecido
nas últimas Constituições. Com efeito, a União no exercício da competência que lhe outorgara o art. 8º, inciso V, da
Constituição Federal de 1967, editou o Decreto-Lei n 667, de 02/07/69, que “Reorganiza as Polícias Militares e os
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios
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a) executar com exclusividade,ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo,
fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem
pública e o exercício dos poderes constituídos;

b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser
possível à perturbação da ordem;

c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças
Armadas;

d) atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou
reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego
em suas atribuições específicas de Polícia Militar e como participante da defesa interna e da defesa territorial;

e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser convocada, em seu conjunto, a fim de
assegurar à Corporação o nível necessário de adestramento e disciplina ou ainda garantir o cumprimento das
disposições deste Decreto-Lei, na forma que dispuser o regulamento específico.”

10. A Constituição de São Paulo (Emenda nº 2, de 30/10/69) estabeleceu no art. 149 que “O Estado manterá a ordem
e a segurança pública interna por meio de sua Polícia, subordinada hierárquica, administrativa e funcionalmente ao
Secretário de Estado responsável pela segurança pública”. Por sua vez, o art. 2º, da Lei estadual nº 616, de 17/10/74,
que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar, estabeleceu, como competência dessa corporação, entre
outras, as seguintes:

"I – executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo
fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, conceituadas na legislação federal pertinente, a fim de
assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;

II – atuar de maneira preventiva, como forma de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser
possível à perturbação da ordem;

III – atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, procedendo ao eventual emprego das Forças
Armadas;

IV – atender à convocação do Governo Federal, em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grande
subversão da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se ao Comando da Região Militar para emprego em
suas atribuições específicas de Polícia Militar e como participante da Defesa Territorial;

V – realizar serviços de prevenção e de extinção de incêndios, simultaneamente com o de proteção e salvamento de
vidas humanas e materiais no local do sinistro, bem como de busca e salvamento, prestando socorros em casos de
afogamentos, inundações, desabamentos, acidentes em geral, catástrofes e calamidade pública.”

11. É obvio, e não há como fugir disso, que os serviços de polícia ostensiva e os de preservação da ordem pública
não podiam ser executados pelo Município dado à competência exclusiva que esses diplomas legais outorgaram às
polícias militares, conforme, o Dr. Pedro Luís Carvalho de Campos Vergueiro (10) já previra nestes termos:

“Portanto a própria legislação estadual reforça a conclusão, inevitável e decorrente, de que não é possível a
instituição de uma guarda municipal para o exercício das mesmas atribuições cometidas, com exclusividade à polícia
militar”.

O mesmo ficou decidido, no julgamento da Apelação Cível nº 171.270 (RT 433:184), pelo egrégio Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo. Neste aresto ficou consignado que:

“Assentou assim, o legislador federal, de maneira clara e categórica, que o policiamento armado, ostensivo fardado,
está reservado, exclusivamente, sem ressalva alguma, às Polícias Militares”.

12. É verdade, de um lado que a Constituição Estadual facultava aos Municípios a organização e manutenção de
guardas municipais para a colaboração na segurança pública e o fazia nestes termos:

“ Art. 153 – Os Municípios poderão organizar e manter guardas municipais para colaboração na segurança pública
subordinada à Polícia Estadual, na forma e condições que a lei estabelecer”.

De outro lado, não é menos verdade, que a faculdade outorgada ao Município, nesse dispositivo da Lei Maior de São
Paulo, às escâncaras, era inconstitucional. Não podia essa Constituição desobedecer às restrições trazidas pelo
citado Decreto-Lei federal nº 667/69, editado pela União, antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional de
São Paulo nº 2/69, no exercício de sua competência legislativa, consubstanciada no inciso V, do art. 8º, da Carta
anterior. De sorte que não podiam os Municípios paulistas utilizar o citado artigo 153, da Constituição Estadual, como
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fundamento para a instituição de guardas municipais destinadas à prestação dos serviços de polícia ostensiva e de
preservação da ordem pública.

A essa conclusão também chegou a Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, pela manifestação de Ciro Chiochette
Neto (11) e assim proferida:

“Conclui-se, portanto, de acordo com este último julgado, que uma guarda municipal, com função de segurança
pública, não se legitima nem mesmo mediante sua subordinação à polícia estadual, vale dizer, o art. 153 da
Constituição Paulista, na sua redação atual (que exige a subordinação), já é ilegal porque afronta a legislação federal.
Conseqüentemente, sem tal subordinação, como quer a Proposta de Emenda em exame, maior e mais transparente
será a ilegalidade, senão a inconstitucionalidade, do art. 153 da Constituição do Estado de São Paulo”.

Destarte, qualquer guarda municipal que viesse a ser criada e organizada sem obediência à legislação federal
afrontaria a Constituição Federal e poderia ser tratada como força irregular. Aliás, nesse sentido foi à afirmativa de
Pontes de Miranda (12) ao comentar o parágrafo único do art. 8º, da Lei Maior federal. Esse jurista, nessa
oportunidade, sem meias palavras assegurou:

“... h) que são inconstitucionais e suscetíveis de serem tratadas como forças ilegais todas as organizações policiais,
mesmo estaduais, que não fundarem em lei federal”.

13. A melhor doutrina, na vigência desses diplomas legais, orientou-se no sentido da impossibilidade da criação e da
manutenção de serviços de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública a cargo de guardas
municipais. Nesse sentido conclui o Procurados de Estado, Dr. Pedro Luís Carvalho de Campos Vergueiro, no parecer
citado e assim ementado:

“GUARDA MUNICIPAL – carece o Município de competência para a sua criação. O policiamento ostensivo para a
manutenção da ordem pública compete, com exclusividade, à Polícia Militar Estadual”.

Em mais outras vezes, a Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM manifestou-se desse modo. De fato confrontem-se
os Processos FPFL nºs. 469/82, 352/83, 744/83, 1.909/84, 20411/84, 833/85, 1965/85 e 323/87.

Na mesma direção é a inteligência do saudoso Professor Teófilo Cavalcanti Filho (13), ao escrever, sobre a
possibilidade de os Municípios instituírem guardas armadas, destinadas a cooperar com as autoridades estaduais e
federais na preservação da ordem e da segurança em área reservada à administração local. Nessa oportunidade
esse notável jurista afirmou:

“Parece fora de dúvida, porém, que o assunto se acha regulado de forma diversa pela legislação federal. O Decreto-
Lei federal nº 667, de 2 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-Lei nº 1.072, de 20 de dezembro de 1969, atribuiu
às Polícias Militares, com exclusividade, o policiamento ostensivo, fardado. (...) As guardas municipais, instituídas
com as características indicadas, viriam repartir com a Polícia Militar uma atribuição que a lei conferiu, com
exclusividade, a esta última. E quando se trata de matéria de competência, não se ignora, tem-se que levar sempre
em conta o que a norma legal dispõe. No caso considerado, aliás, é preciso levar em consideração ainda que se criou
uma subordinação técnica, em matéria de policiamento ostensivo, reservado à organização policial militar, à Polícia
Civil. Foi dentro desse espírito – de que essa esfera está adstrita à Polícia Militar – que se processou a eliminação da
Guarda Civil, de tradições conhecidas e respeitáveis em nosso Estado”.

Ao promover, em 1970, a 2ª edição revista e atualizada de seu “Manual do Prefeito”, o Instituto Brasileiro de
Administração Municipal – IBAM deixou entrever essa mesma impossibilidade, quando, ao tratar do poder de polícia,
acentou:

“Outro instrumento que poderá eventualmente ser utilizado pelo Município, para fazer respeitar suas imposições de
polícia judiciária, ou polícia armada. É importante lembrar, mais uma vez, que o Município não dispõe de polícia
judiciária, mas pode recorrer ao Estado para garantir o exercício de sua competência em matéria administrativa”.

 Mais recentemente, instado pelas afirmações do Sr. Jânio da Silva Quadros, então candidato a Prefeito de
São Paulo, sobre a criação de uma guarda municipal destinada a executar a polícia ostensivo-preventiva no
âmbito municipal, dotada de uniforme e armamento, assegurou Aderbal Torres de Amorim, ilustre Professor
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em artigo publicado em dezembro de 1985, no
jornal O Estado de São Paulo, que:

“Por tudo isso, o futuro administrador da Capital de São Paulo não poderá – como também não poderá qualquer outro
Prefeito – de qualquer sorte criar guarda municipal, seja para ajudar a Polícia Civil, seja para colaborar com a Polícia
Militar. Nem que queira...”.

A jurisprudência, por sua vez, tem entendido do mesmo modo e disso é exemplo o v. acórdão do Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, ao julgar a Apelação Cível nº 171.120 (RT 433/184). Essa egrégia Corte, nesse
julgamento, concluiu:
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Por todos estes fundamentos, sem necessidade de se proclamar à inconstitucionalidade das citadas leis municipais
provêem o recurso dos autores para julgar procedente a ação e declarar a ilegalidade de formação no Município (...),
da guarda municipal armada de ...”

14. Mesmo manifestações favoráveis à instituição das guardas municipais para a prestação de serviços de segurança
urbana (guarda de edifícios do Município, prevenção contra incêndios, extinção de animais nocivos, proteção dos
munícipes e preservação do patrimônio público e particular) acabam, como a de Hely Lopes Meirelles (14), por
afirmar:

“A GUARDA MUNICIPAL, ou que nome tenha, é apenas um corpo de vigilantes adestrados e armados para a
proteção do patrimônio público e maior segurança dos munícipes, sem qualquer incumbência de manutenção de
ordem pública (atribuição da polícia militar) ou de polícia judiciária (atribuição da polícia civil)”

Ademais, pela falta atual de qualquer manifestação desses autores há de se perguntar se manteriam a mesma
opinião ante o que prescreve o parágrafo 8º, artigo 144, da Constituição Federal e o que estabelece o artigo 147 da
Constituição de São Paulo. Será que tais manifestações, como a do IBAM, apoiando em pronunciamento de Hely
Lopes Meirelles, oferecido há quase duas décadas e na vigência de outra Constituição, e a da egrégia Procuradoria
Administrativa, órgão da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, proferida há mais de cinco anos e na vigência
de outra ordem jurídico-constitucional, teriam suas conclusões repetidas? Não sabemos. De sorte que seria muito
ingênuo afirmar a competência municipal no que concerne à instituição de guarda municipal para a prestação
daqueles serviços que. Ademais poderiam levar à responsabilização das autoridades municipais.

"Devem ser coibidas incursões de órgãos policiais em atividades próprias de outros órgãos ou seja, que extrapolem
as missões que o Constituinte de 1988 lhes reservou, com o que se evitará desnecessários confrontos. E nesse
passo, não poderão ser esquecidas as Guardas Municipais, pois, na previsão constitucional do art. 144, parágrafo 8º,
elas são destinadas à proteção dos bens dos respectivos Municípios, seus serviços e instalações e não à proteção de
pessoas como possa se pretender”.

15. à época da anterior Constituição de São Paulo, a faculdade consignada a favor dos Municípios, no art. 153,
também não podia ser exercitada, em lace dos termos do art. 45, do Decreto federal nº 88.777, de 28/09/83. Com
efeito, prescreve essa disposição:

"Art. 45 ‑ A competência dos Policiais Militares estabelecidas no art. 3°, alíneas 'a', ‘b' e 'c', do Decreto-Lei nº 667, de
2 de julho de 1969 na redação modificada pelo Decreto‑Lei n° 2.010, de 12 de janeiro de 1983, e na forma deste
Regulamento é intransferível, não podendo ser delegada ou objeto de acordo ou convênio”.

16. A criação de guarda municipal nos dias atuais e em nível da Constituição Federal está regulada pelo parágrafo 8º,
do art. 144, que assim dispõe:

“Art. 144 – A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:...

§8º - os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei”.

O disposto nesse parágrafo é de uma clareza meridiana, dispensando assim, qualquer interpretação. As guardas
municipais só podem existir se destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Não lhe cabem,
portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciárias e de apuração das
infrações penais. Aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil,
consoante prescrevem os § 4º e 5º, do uso transcrito artigo 144, da Carta Federal, que , por oportuno, merecem ser
citados:

§ 4°‑ as polícia.s civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incubem, ressalvadas a competência da União,
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º ‑ às polícias militares cabem a policia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros
militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil”.

17. Mantém‑se, assim, nos termos da legislação constitucional, a tradição do não se atribuir ao Município
competências e responsabilidades da Polícia Militar e da Polícia Civil. Essa persistente orientação é colhida no
desenrolar dos trabalhos da Constituição do 1988. De fato, os dispositivos pertinentes à criação e às finalidades das
guardas municipais no Projeto de Constituição de setembro de 1987 (artigo 162, § 5º), no Projeto "A" (artigo 169, §
5º), no Projeto "A" emendado (artigo 170, § 6º), no Projeto "B" (artigo 150, § 8°), no Projeto "C"' (artigo 144, § 8º), e,
finalmente, no Projeto "D" (artigo 144, 8º) sempre prescreveram, em redação mais ou menos igual, que essas
corporações se destinavam à proteção de bens, serviços e instalações do Município.
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Ademais, qualquer tentativa visando a garantir às guardas municipais atribuições de polícia ostensiva, de preservação
da ordem pública, de polícia judiciária ou de apuração de infrações penais, sempre foram rejeitadas pelos
constituintes de 1988, conforme menciona José Afonso da Silva (16), nestes termos:

"Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Com isso, os
Municípios não ficaram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança pública. Ficaram com a
responsabilidade por ela na medida em que sendo entidade estatal não pode eximir‑se de ajuda aos Estados no
cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança e menos
ainda de policia judiciária”.

Vozes abalizadas já manifestaram que às guardas municipais não tocam senão os serviços mencionados no § 8º do
art. 144, da Constituição Federal, interpretando, assim, corretamente o mandamento constitucional. Com efeito,
afirma, com a acuidade jurídica que lhe é peculiar, Tochio Mukai (17) que:

"Os Municípios, ainda,, de acordo com outras disposições esparsas na Constituição, poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei (artigo 144, § 8º). Portanto,
o Município não pode ter guarda, que substitua as atribuições da Policia Militar, que só pode ser constituída pelos
Estados, Distrito Federal e Territórios (art. 144,§ 6°).

Dessa inteligência não destoa o constitucionalista, membro da Comissão Afonso Arinos para a elaboração do
Anteprojeto de Constituição para o Brasil, assessor do Senador Mário Covas , num segundo momento, do PSDB na
Assembléia Nacional Constituinte, Prof. José Afonso da Silva (18). Com efeito, nessa oportunidade, escrevendo, pois,
de cátedra, afirmou:

"A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei".

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (19), ao cuidar, da prevenção da segurança interna no plano federal, estadual e
municipal afirma:

"No plano municipal, as atribuições de vigilância se restringem à segurança patrimonial de seus bens, serviços e
instalações.”

18. Não se pode, por todas as razões levantadas, alargar a competência atribuída às guardas municipais. Nem o
simples fato de estar o artigo constitucional que permite sua criação integrado no Capítulo III que trata Da Segurança
Pública autoriza essa ampliação.

As guardas municipais não foram arroladas entre os órgãos responsáveis pela segurança pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio. Para esse mister a Constituição Federal, no art. 144 elencou, taxativamente, a polícia
federal (I), a polícia rodoviária federal (II), a polícia ferroviária federal (III), as polícias civis (IV) e as polícias militares (e
corpos de bombeiros militares) (V). As guardas municipais ficaram fora desse rol e, induvidosamente, sem qualquer
atribuição de segurança pública. Por essa razão receberam a competência única de proteger os bens, serviços e
instalações do Município. Essa circunstância, diga-se de passagem, foi bem apreendida por algumas constituições
estaduais, a exemplo da paranaense, que sequer previu, no capítulo Da Segurança Pública (arts. 46 e seguintes), a
faculdade para o Município criar a Guarda Municipal. Essa faculdade foi colocada entre as competências normais do
Município (art. 17). Na Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul aconteceu o mesmo. A faculdade para instituí-
la é inferida do disposto nos parágrafos do art.10, onde está mencionada a atribuição do Estado de assegurar
assistência aos Municípios.

Não se imagine, por outro lado, que a locução “conforme dispuser a lei”, inserida na parte final do § 8º, do art. 144, da
Constituição Federal, autoriza a lei municipal a ampliar a competência da guarda municipal. Ledo engano. Essa lei é
federal, e a ela cabe dispor sobre a sua constituição e outros aspectos ligados ao desempenho de suas atribuições.
Não se infira disso que o Município criará sua guarda sem lei. Essa é necessária e cuidará da criação e organização
da Guarda Municipal e do modo como será prestada essa proteção aos bens, serviços e instalações do Município,
observada a lei federal. Aliás, não é outra coisa o que prescreve o art. 147, da Constituição de São Paulo, nestes
termos:

“Art. 147 – "Os Municípios poderão, por meio de lei municipal, constituir guarda municipal, destinada à proteção de
seus bens, serviços e instalações, obedecidos aos preceitos da lei federal”.

20. Por tudo o que se afirmou e fundamentou e em face do que prescrevem o § 8º, do art. 144, da Constituição
Federal e o artigo 147, da Constituição paulista, não pode o Município criar com a denominação de guarda municipal,
ou outra qualquer, corporação de tal natureza, uniformizada e armada, para executar a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública. Só lhe cabe a proteção dos bens, serviços e instalações do Município.

21. Cremos que a Lei Orgânica dos Municípios no que respeita à guarda municipal, deve somente estabelecer o
essencial a sua instituição, deixando para a legislação ordinária a sua criação e regulamentação. Aliás, essa é a que
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se infere do “Roteiro para a Elaboração das Leis Orgânicas Municipais” elaborado pela Fundação Prefeito Faria-Lima
CEPAM, v. 2, cujo texto permito-me aqui reproduzir:

CAPÍTULO ...

DA GUARDA MUNICIPAL E DOS CORPOS DE BOMBEIROS

Art. ... – A guarda municipal, destinada à proteção dos bens, serviços e instalações do Município e de suas entidades
de administração indireta, será instituída por lei de iniciativa do Executivo.

Art. ... – Mediante convênio, celebrado com o Estado, através da Secretaria da Segurança Pública, a polícia Militar
poderá dar instruções e orientações à guarda municipal.

Art. ... – O efetivo da guarda municipal será proporcional à quantidade de bens, serviços e instalações que devam ser
protegidos.

Parágrafo único – Se o efetivo da guarda municipal for superior a ... guardas, o Executivo poderá criar uma autarquia
para proteger bens, serviços e instalações do Município.

Art....‑ O Executivo, por lei de sua iniciativa, nos termos da legislação estadual e federal pertinentes, poderá criar um
corpo de bombeiros.

(*) DIÓGENES GASPARINI

Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, Doutor em Direito Administrativo pela PUC‑SP, Professor
do Direito Administrativo em São Paulo e autor do livro "Direito Administrativo”.

Notas:

(1) – GASPARINI, Diógenes, DIREITO ADMINISTRATIVO, São Paulo, Saraiva, 1989.

(2) – MEIRELLES, Hely Lopes. DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO, 4ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1981,
p. 86.

(3) – Fundação Prefeito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal.____BREVES
ANOTAÇÕES à CONSTITUIÇÃO DE 1988/CEPAM, São Paulo, Atlas, 1990. p. 144 e 145.
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A PM E O EXERCÍCIO DA POLÍCIA OSTENSIVA

por Santos Roberto Rocha
Major

UMA NOVA PROFISSÃO(?)

A atividade exercida pelos policiais militares brasileiros constitui uma profissão ou uma ocupação? Há distinção entre
uma e outra? Que critérios são aceitos como caracterizadores de uma profissão? O artigo analisa estas questões no
contexto da polícia ostensiva tomando como referência a teoria de Charles Moskos embasada em critérios como:
função específica, formação característica, ética e autoridade profissional. Enfatiza a atividade profissional como
manifestação do existir humano e, também contextualiza o papel da Polícia Militar no processo histórico brasileiro na
tentativa de mostrar os traços característicos de uma profissão nova em nosso meio.

1.0 ‑ O problema

Em dezembro de 1988, a partir de carta enviada à editoria SMJ da REVISTA UNIDADE foi aberto debate acerca de
dois aspectos de uma matéria de autoria do Coronel Irineu de Souza Oliveira (1). Eram eles:

I ‑ a incompatibilidade da formação militar para formar policiais;

II – o curso de Direito, completo, ministrado nas escolas de formação de Oficiais, como ideal.

No primeiro caso foi proposto como compatível para os policiais militares a "formação policial‑militar” e, quanto ao
segundo, sugeriu‑se um currículo especial ‑ como o que existe de fato ‑ adequado ao exercício das atividades
próprias da Polícia Militar.

Na ocasião, ao concluir o citado documento declaramos que:

"Desta maneira, evidencia‑se que a atividade policial militar se constitui numa PROFISSÃO NOVA, emergente,
característica de uma sociedade moderna, em transformação. Como tal, deve buscar seu próprio caminho, ao invés
de associar-se a antigas profissões já consolidadas, integrando conhecimentos de outras áreas desde que
necessários ao seu exercícios”.

Em sua réplica, o Coronel Irineu afirma que não se pode dizer, como eu o dissera, “... que a atividade policial-militar é
uma PROFISSÃO NOVA,     característica das sociedades modernas...” porque:

I – esta afirmativa, confunde nitidamente a atividade com o nome da Organização que a exerce;

II ‑ a Polícia Preventiva é tão antiga quanto a sociedade organizada, pois já na longínqua Roma, os mercados
públicos eram policiados por guardas nos moldes de hoje;

III – no Brasil, o surgimento de organizações policial-militares datam do início do século passado. (3)

O presente estudo traz estes pontos novamente ao debate.

2.0‑ A Guisa de Introdução

Ainda que Spencer afirme em sua obra Origen de las profesiones (4) que"las existencias de una instituición y de sus
componentes dependem mutuamente una de las otras", não havia na época empecilho de qualquer ordem que
proibisse uso da expressão ATIVIDADE POLICIAL MILITAR para referir a “ação ou atuação própria da Polícia Militar
ou de seus componentes”, até porque uma instituição não age, quem age são os seus homens.

Dizer que o uso da expressão em apreço (atividade policial‑militar) confunde “atividade” com o “nome da organização
que executa” implica desconsiderar que:

I – o vocábulo policial-militar exerce nela (expresso) uma função sintática acessória em relação à palavra “atividade”;

II ‑ tal expressão é parte conclusiva de uma argumentação que enfatiza a análise do conteúdo curricular do Curso de
Formação de Oficiais, sem fazer alusão ao de nenhuma organização;

III – entre as acepções com que Cretella Júnior conceitua polícia está, justamente, a que permite distinguir a polícia
administrativa da judiciária, qual seja:
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“...o conjunto de atos de execução dos regulamentos assim feitos, bem como as leis...” (5)

Assim, reafirmo a convicção do que uma profissão se caracteriza pela atuação de pessoas na execução do trabalho
que lhe está afeto. No caso em questão,  ainda que a missão constitucional seja da Polícia Militar, são seus
componentes, organização sensível (6), quem a realiza e, por isso, não há motivo algum que evidencie a
impropriedade referida.

Para muitos, afirmar‑se que as atividades exercidas por policiais militares, obviamente as referentes as suas missões
constitucionais, formam uma profissão nova parece um equívoco ou,  pelo menos, soa como algo estranho.
Especialmente, se lhes for apresentado, em oposição, a idéia de que "... a Polícia Preventiva é tão antiga quanto a
sociedade organizada, pois na longínqua, Roma, os mercados públicos eram policiados por guardas nos moldes de
hoje.” (7)

A existência milenar da polícia como instituição não implica que a consideremos profissão. Tal concluso exige um
estudo específico da sociedade em questão, a romana no caso, quanto a sua organização sócio-política, suas classes
sociais, bem como das relações internas existentes na própria sociedade. Além disso, não pode ficar fora deste
estudo o papel desempenhado pela “polícia” numa sociedade que se caracterizou pelas conquistas militares e
subjugadas de outros povos e, ao mesmo tempo, pela excelência do seu ordenamento jurídico. Tampouco se pode
desconsiderar o fato de que , em Roma, o trabalho era atividade própria de escravos, pois os cidadãos romanos não
precisavam lutar pela sobrevivência. (8) Quem eram, então, os policiais? O que faziam? Que significado tinha para
eles a palavra “profissão”?

Nosso entender é do que a atividade de polícia ostensiva não está consolidada como profissão no seio da sociedade
brasileira e, por isso, a consideramos como uma "profissão nova". A justificação de tal assertiva encontra amparo na
teoria que Charles Moskos utilizou para caracterizar a profissionalização da Força da Manutenção da Ordem na
França, cujas pilastras básicas são:

I – função específica;

II ‑ formação característica;

III ‑ ética profissional e

IV ‑ influência inerente à autoridade profissional.

(9)

Esta acepção, a nosso ver, adequa-se melhor aos tempos atuais que a do senso comum, predominante em setores
da sociedade brasileira, que a entende como ofício, arte ou mister habitual de alguém que exerce um emprego no
sentido de obter o ganho necessário à sobrevivência.

No primeiro caso, no qual a idéia do profissão se fundamenta na teoria do Charles Moskos, é discutível a
possibilidade da atividade policial‑militar ser ou não uma profissão nova. Na segunda acepção ‑ a do senso comum ‑ a
atividade policial‑militar enquadra‑se, indiscutivelmente, como profissão.

Porque, então, a preferência pela teoria do Charles Moskos?

Primeiro, por que ela inclui como critério de análise e decisão categorias empregadas para caracterizar profissões
tradicionais coma Engenharia, Medicina, Pedagogia etc. Segundo, por que os Mestres em Administração de Polícia,
G. Douglas e Allen Bristow ao analisarem o profissionalismo da patrulha policial nos EEUU também utilizaram critérios
semelhantes como treinamento, certificado (formação), Códigos de Ética, entre outros (10). E, finalmente, porque ao
valorizar o conhecimento, seja sob o ponto de vista da formação ou da influência da autoridade profissional, torna‑se
possível analisar a profissão enquanto processo histórico, bem como a evolução da consciência crítica sobre o seu
papel social.

3.0 ‑ Função específica

Não há dúvidas de que se as polícias militares têm, hoje, funções específicas a balizar suas atividades. A Constituição
do Brasil, em seu parágrafo 5° do Art. 144, estabelece que:.

"Às Polícias Militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública...”

Tal função e a sua respectiva atribuição às Policias Militares a partir de 1988 são frutos do processo histórico vivido
pela nossa sociedade. O mesmo pode-se dizer da forma de organização adotada pelo Estado para fazer frente à
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problemática da segurança pública. Uma análise comparativa da forma como o setor evoluiu nas diversas
constituições do país permite uma conclusão um pouco mais precisa a respeito (ver Quadro em anexo).

As Polícias Militares surgem pela primeira vez numa Constituição do Brasil, em 1934, ocasião em que são citadas
como reservas do Exército.

Observa‑se no quadro que as atribuições das polícias militares modificaram‑se ao longo do tempo em função de
mudanças estruturais a nível federal. Somente em 1988 a União assume explicitamente a organização do quadro de
defesa pública dando funções específicas aos vários órgãos do setor.

Cabe destacar que o fato das organizações policiais‑ militares datarem do século passado não invalida o argumento
de estarmos diante de uma profissão nova, devido à função específica dessas organizações.

A Brigada Militar, por exemplo, foi criada em 15 do outubro do 1892, através do Ato n° 357, assinado pelo Dr.
Fernando Abbott. O mesmo ato extinguiu a Guarda Cívica. Hoje, comemora‑se o aniversário da organização em 18
de novembro a referencia‑se o ano do 1837, ano de criação do Corpo Policial da Província do Rio Grande do Sul,
como origem da Brigada Militar. Mas, pelo menos até seus 25 anos a Brigada Militar festejou o seu aniversário em 15
do outubro, como é possível verificar no álbum Comemorativo de seus 25 anos, distribuído pelo Comandante‑Geral
da época, Cel Massot, às autoridades e Comandantes de Unidades. A ligação histórica entre a Força Policial
existente no Rio Grande do Sul no final do Império com a Guarda Cívica, Corpo Policial a Brigada Militar ocorreu,
segundo o Coronel Hélio Moro Mariante, provavelmente no Final da década de 30. Não foi possível ainda precisar a
data e tampouco identificar quem foi o responsável por esta ligação histórica. Acredita‑se que isto se deva ao fato do
que a maior parte do efetivo que compunha a Força Policial no período da Proclamação da República tenha
permanecido na Guarda Cívica e, depois, na Brigada Militar.

Por outro lado, desde a sua criação em 1892 até, pelo menos 1932, a Brigada Militar foi uma organização tipicamente
militar. O artigo 1º do seu primeiro Regimento aprovado pelo Ato n° 371, de 22 de outubro de 1892, a referência como
a “força militar do Estado do Rio Grande do Sul” (13). A sua organização contou com batalhões de infantaria até pelo
menos 1936 e com regimento de cavalaria e batalhões de caçadores até 1961.

Quando as Polícias Militares e suas atividades é suficiente citar o constitucionalista Pontes de Miranda que assim se
referiu a estas organizações após a Constituinte de 34:

"As Polícias Militares entraram na Constituição. Entidades inter-estatais possuem Exércitos. Não sejamos ingênuos.
Foi isso que a Constituição de 1934 permitiu. Sob a Constituição de 1891 eram inconstitucionais e viveram,
progrediram, floresceram e guerrearam. 1934 nenhuma experiência tirou de 1930 e 1932. É um mal? Consagremos o
mal. Enegrece-se o futuro? Desafiemo-lo. O artigo 167 diz isso, e é tudo quanto diz... (14)

Assim, como as funções “polícia ostensiva e manutenção da ordem pública” são atribuídas a órgãos perfeitamente
identificados, o que não ocorre no caso das profissões liberais; como é competência privativa da União legislar sobre
o exercício das profissões em geral; como se está no aguardo de uma lei que disciplinará o funcionamento dos vários
órgãos com responsabilidade na segurança pública para garantir-lhes a eficiência (15) e, como as polícias militares,
ao longo do período republicano, vêm assumindo e se identificando cada vez mais com atividades tipicamente
policiais, somos de parecer que, segundo o critério função específica da teoria de Charles Moskos: é possível afirmar-
se que as atividades hoje exercidas por policial-militares (militares estaduais) constituem uma profissão nova.

4.0 – Formação característica

Uma segunda categoria capaz de dar relevo à atividade policial-militar como profissão é a formação característica
exigida para o seu exercício.

Nelly Maia, em Introdução à Educação Moderna, afirma que nos grupos desenvolvidos, em face de complexidade das
relações sociais existentes e a diversidade de conhecimentos produzidos, é praticamente impossível que os seus
membros participem da herança social, no seu todo. Desta complexidade surge à necessidade de que seus grupos
desempenhem atividades indispensáveis ao funcionamento do sistema social, bem como de se estruturar um sistema
educacional vinculado aos fins pretendidos pelo grupo social (16).

A apreciação de Nelly Maia enfatiza a transmissão da herança social com base na segmentação da sociedade para
atender necessidade do processo educacional. O mesmo tipo de relação ocorre quando se compara as categorias
“função específica” e “formação característica” da teoria de Moskos. Ambas expressam aspectos particulares do
processo relacional de uma sociedade num determinado momento histórico.

A maior parte dos profissionais admite a interdependência entre formação para uma atividade e o conhecimento
disponível no setor. Este decorre da capacidade de cada grupo profissional em promover a superação dos modos e
condições de execução do seu trabalho e em apropriar-se do conhecimento aí gerado. No caso da polícia ostensiva,
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percebe-se a dificuldade enfrentada pelos profissionais para fazer com que as classes hegemônicas e a própria
categoria profissional valorizem o conhecimento intelectual fruto do trabalho que realizam.

Neste particular, poder-se-ia dizer que os militares estaduais enfrentam uma dificuldade adicional por serem partes de
uma sociedade cuja cultura se tem caracterizado mais pela reprodução do que pela criação de conhecimentos.
Entretanto, na esfera policial dos EEUU e de países europeus vive-se problemas semelhantes.

Em pesquisa realizada nos EEUU Gabbard conclui que a produção de literatura policial está em crise. Escreve-se
pouco e este pouco é, ainda, superficial. Apenas 25% da literatura do gênero é escrita por policiais. Há 17 autores na
área de bacteriologia para cada autor de polícia. E o marcante na pesquisa são os motivos que levam os policiais à
não escreverem: “... medo de escrever; medo de que suas críticas construtivas sejam interpretadas como “queixas” ou
que o escritor passe a ser considerado “perigoso” por pensar demais.” (17)

As categorias "formação" e “função” também são fontes de discussão na Europa. É o que se observa no artigo. ?
Hacia um Espacio Policial Europeo? De Angel Garcia-Fraile Gascón, Tenente Coronel da Guarda Civil espanhola, na
revista Gendarmeria Nacional. (18) Gascón associa a dificuldade de se ter uma doutrina policial embasada
cientificamente ao fato da polícia se valer de técnicas elementares e empregar homens sem uma elevada formação,
ainda que considere isto, hoje, questionável em função do avanço que ocorre no setor. Por outro lado, afirma que “No
hay una doctrina de asignación de funciones policiales, ni organización y empleo de los mismos, como hay en las
Fuerzas Armadas” (19)

A "formação características” de uma profissão traz em seu bojo a necessidade de se produzir o conhecimento
necessário para o exercício profissional. Tal mister exige que o grupo tenha conseguido condições de existência que
permitam, pelo avanço do organismo da estrutura social de convivência, alcançar o estágio de pensar os dados da
realidade e transformá-los, a partir do conhecimento adquirido. (20)

As organizações policial-militares vêm se destacando historicamente pela sua capacidade de cumprir atividades de
execução. A não valorização da posse das idéias e da produção de uma cultura profissional autóctone impede o
desenvolvimento de uma consciência capaz de intervir na realidade através do trabalho e da pesquisa e, assim criar
soluções aos seus próprios problemas.

Seria o caso de perguntar o que se produz e o que se difunde de conhecimentos no campo da polícia ostensiva no
Brasil?

No RS circula, de forma limitada, a revista “O Alferes” da Polícia Militar de Minas Gerais. “É possível ainda acessar
algumas obras oriundas do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. (21) A revista Unidade, em seus dez anos de
existência, não conseguiu superar suas dificuldades iniciais de edição e circulação dentro do próprio Estado. Há
alguns manuais específicos para o patrulhamento que circulam com freqüência um pouco maior. Em outros campos
do conhecimento ligados à atividade de polícia ostensiva, como Direito e Administração, a disponibilidade de obras é
maior.

Porque então se afirmar que se está constituindo uma profissão nova?

Primeiro, porque desde a década de 30 as funções atribuídas às polícias militares aproximam-nas, gradativamente,
de atividades policiais e estas têm buscado uma formação adequada às suas atividades.

No Brasil, em meados da década de 70,a Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM) tentou e conseguiu dar um
certo grau de uniformidade nos currículos das forças policiais estaduais. A medida, mesmo tendo outros objetivos
além do citado, fortaleceu a idéia de profissionalização, pois deu à formação dos policial-militares um caráter nacional.

Lazzarini em análise que fez do currículo do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo, tanto no
que se refere às matérias do ensino fundamental quanto à do ensino profissional, bem como em razão dos estudos
realizados pelos Oficiais ao longo da carreira conclui que a Polícia Militar forma policiais. (22) Um estudo comparativo
entre os currículos da Brigada Militar com os correspondentes de outras Polícias Militares, até em função da
uniformidade citada, permite concluir que a “formação” de policial-militares engloba conhecimentos necessários ao
exercício de suas atividades, caracterizando, assim, segundo o critério FORMAÇÃO uma profissão.

Mesmo assim é difícil sustentar, sob o ponto de vista da “formação característica”, que o campo de atividades dos
policial-militares constitua, no Brasil, uma profissão consolidada.

Ainda discute-se e se propõe, em vários Estados, como solução para a profissionalização do policial-militar do Oficial
em particular – o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Mesmo havendo afinidade entre alguns conhecimentos
estudados neste curso e os necessários ao exercício da atividade de polícia ostensiva, ele (o curso), no máximo,
atenderá o aspecto jurídico do campo de atuação do Oficial. E como ficariam em tais circunstâncias as questões de
organização, de administração de pessoal, de logística, de planejamento e emprego de técnicas e táticas
operacionais, orçamentação, de comunicações, de supervisão e coordenação das atividades de execução etc?
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No final da década de 60, na Brigada Militar, ainda se estudava no Curso de Formação de Oficiais (CFO) as
tradicionais Táticas de Infantaria e de Cavalaria, mesmo que elas pouco tivessem a ver com a sua função específica.
A herança social transmitida de geração em geração assentava-se em experiências e valores adquiridos pela
Corporação no passado. A cultura organizacional desta forma resistia às tentativas de mudanças institucionais,
modificando-se mais lentamente do que elas.

Na década de 70, a “formação” sofreu o influxo das mudanças curriculares centrada no curso de Direito. No princípio
o CFO teria dois anos do curso de Direito, depois três e, mais tarde, o curso completo em paralelo à formação
peculiar. No final dos anos 70, chegou-se um currículo estruturado com base nos conhecimentos necessários ao
exercício das atividades específicas da Polícia Militar.

Este tipo de problema não é apanágio particular da Brigada Militar ou mesmo da polícia brasileira. Ele ocorre também
na “melhor polícia do mundo”, (23) apesar da existência de uma variedade de cursos acadêmicos de nível
universitário voltados para a polícia de execução de lei. Lá também se busca uma formação que melhor atenda os fins
do serviço policial. Becker & Whitehouse, em “police of América”, posicionam-se sobre o tema afirmando que diante
da necessidade de realizar-se cursos, o ensino deve ser gerado de um “organismo comum de conhecimento e fatos
que mais tarde serão refinados em princípios e leis.” (24)

A idéia de interdisciplinaridade proposta por Becker & Whitehouse é aceita pela maioria dos profissionais da educação
como necessária para elaboração de currículos e, particularmente, para estruturar-se a “formação característica” de
qualquer profissão. Os mesmos autores criticam a influência da especialização dos professores no ensino que
realizam na polícia:

“... o malfeitor menos barulhento no ensino da lei é o professor que se limita à sua própria preparação acadêmica e
experiência: como exemplo, aquele professor que alcança graduação em administração pública acentuará as
referências administrativas e organizacionais quando no ensino da execução da lei; da mesma forma, um professor
com preparação acadêmica em sociologia ensinará a execução acadêmica em sociologia ensinará a execução da lei
do ponto de vista social, um advogado ensinará a execução da lei sob o ponto de vista jurídico. Portanto, é necessário
balancear sabiamente a oferta de alguns programas de educação em justiça criminal, de forma que essas tendências
pessoais e profissionais sejam eliminadas...” (25)

Mas, há outros pontos cruciais a serem superados para que a “formação característica” adquirida “status” de valor
institucional. Por exemplo se aceita, ainda, que policiais sejam empregados no policiamento sem que possuam um
domínio satisfatório do uso do revólver ou sem ter dado um único tiro como instrução. Admite-se que profissionais de
polícia, com responsabilidade de gerenciamento, ordenem a retirada de talões de notificação de infrações de trânsito
dos policiais de rua, no país recordista mundial em mortes no trânsito, para evitar máculas à imagem da corporação.
A influência da formação e da qualificação nos sistemas de promoção é ainda pequena se comparada à possibilidade
de se galgar postos na carreira com base em critérios subjetivos. Em alguns Estados o acesso ao último posto ainda
é feito por escolha.

As polícias-militares não se caracterizaram historicamente pela valorização da formação e do conhecimento como
critério de profissionalização. O avanço neste sentido é recente e está associado à conscientização de que a
“formação” é um requisito indispensável para a ascensão econômica e social.

No final do século passado e início deste, na maioria dos Estados, os Oficiais eram nomeados por conveniências
políticas e no por cursos ou outro critério objetivo qualquer. O mesmo ocorria nas promoções. Na Constituinte de 34,
Arruda Câmara, defensor da equiparação dos Oficiais das polícias estaduais aos do

 Exército, teve a sua emenda vetada devido "a impossibilidade de equiparar os oficiais das polícias aos do Exército face
ao preparo destes, o que implicaria fundar uma escola para Oficiais em cada Estado”. (26) No início dos anos 70, ainda
tivemos oportunidade de conviver com soldados que executavam policiamento sem terem realizado o curso
correspondente.

Pelo exposto, é nosso parecer que sob o ponto de vista da "formação característica" as atividades exercidas por
policial-militares constituem uma profissão NOVA no contexto da sociedade brasileira, mesmo que a polícia seja uma
INSTITUIÇÃO milenar.

5.0 ‑ Ética profissional

Um terceiro critério da “profissionalização” é o da existência de uma ética profissional.

Paviani considera a profissão como uma das modalidades importantes do existir humano nos dias atuais e que o seu
exercício torna efetiva e visível à condição social. É justamente esta condição que conduz à questão da Ética
Profissional que “... tenta legitimar princípios morais aceitos em determinada comunidade como sendo de validade
comum.” (27)

Para Mandeville, de Bayle e Picard há profissão sempre que seus membros possuem valores comuns relacionados às
condições em que exercem sua função específica e com o que constitui os traços característicos dessa função. (28)
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No caso particular dos policiais  militares do Rio Grande do Sul, não há dúvidas da existência de um código de ética a
regrar as suas vidas.O Estatuto da Brigada Militar define estes preceitos. É bastante provável que as dentais polícias
militares, em função da sua estrutura organizacional de caráter militar, também possuam códigos do ética
semelhantes.

Mas, que pressupostos devem ser privilegiados no caso da polícia ostensiva? Os organizacionais, em função de
serem as organizações policial-militares as detentoras da "função específica”, ou os relativos à sociedade em geral,
beneficiária do serviço público?

Neste quadro, o policial‑militar se vê diante de questões éticas pelo menos em três diferentes circunstâncias.
Primeiro, enquanto membro de uma organização estruturada militarmente na relação com superiores, pares e
subordinados. Segundo, em sua atividade de polícia‑ostensiva nas relações com os cidadãos em geral. E, por fim,
enquanto cidadão, no cumprimento dos preceitos comuns previstos para todos os brasileiros.

A ética policial-militar constante no Estatuto da Brigada Militar transcende o que Mandeville, de Bayle e Picard
estabeleceram como critérios de ética para uma profissão. As exigências estatuárias ultrapassam os ditames de uma
profissão comum ao interferir na vida particular do policial-militar, ao tratar da existência moral e material do lar, dos
procedimentos como chefe de família ou do cumprimento dos seus deveres de cidadão. Desta forma, a Brigada Militar
enfatiza a possível correlação existente entre o exercício da atividade policial-militar com a autenticidade ou
inautencidade das atitudes pessoais e particulares em face de norma ética.

As questões éticas não são pacíficas, pelo contrário, são até bastante conflitivas. Toda a sua problemática manifesta-
se na aplicação diária uma vez que o homem não tem como deixar de tomar decisão, de escolher e do agir ético no
seu cotidiano. (29) Até quando resolve não decidir, ele está tomando uma espécie de decisão. O policial-militar vive
um processo semelhante.

‑ Qual deve ser o procedimento de um policial-militar, diante de uma autoridade que deve acatar, face uma decisão
desta que contraria uma lei que lhe compete fazer cumprir?

- Como se posicionar, no caso de invasões de propriedades rurais, face o conflito entre os interesses dos invasores,
dos proprietários de terras e os interesses sócio-políticos em jogo?

‑ O que fazer após uma prisão em flagrante corretamente realizada em que a autoridade policial nega-se em lavrar o
flagrante?

‑ Como proceder em ocorrências que redundam em prisão e o ofendido se nega a registrar o delito?

‑ Até que ponto deve a polícia interromper uma via pública num evento extraordinário que cause benefício para parte
da população e prejuízo para a outra?

Esta lista pode ser ampliada exaustivamente. Questões não faltam, mas este não é o fim pretendido no momento. A
intenção é apenas evidenciar que a atitude ética está presente em cada ação do policial, em qualquer escalão, e que
o código vigente pode ser melhorado na medida em que privilegiar de forma específica à atividade de polícia
ostensiva.

Por fim, sabe-se da inexistência de um código de ética de caráter nacional

que valorize explicitamente os mesmos preceitos éticos em todo território, como ocorre em profissões tradicionais
como engenharia, arquitetura, medicina, entre outras.

            As questões e deficiências levantadas servem para evidenciar, antes de qualquer outra coisa, que há um código
de ética próprio e que há um caminho de aperfeiçoamento a percorrer neste campo. As dificuldades enfrentadas estão
associadas ao processo de transformação por vem passando a sociedade brasileira e a própria estruturação da atividade
policial no Brasil.

            É ousado afirmar-se, segundo a categoria “ética profissional”, que a atividade dos policial-militares constitua uma
profissão nova que se consolida no país a cada dia. É ousado, mas há coerência na afirmação. Entretanto, é mais difícil
conceber, segundo o mesmo critério (ética profissional), a relação entre o profissionalismo da polícia na Roma antiga
com o da brasileira nos dias de hoje.

6.0 – Autoridade Profissional

            Como quarto critério de profissionalismo Mosko propõe a “autoridade profissional” que se fundamentada na
necessidade e na influência ao exercício profissional na vida da sociedade.
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            Esta é a dimensão mais polêmica e complexa de uma profissão, uma vez que envolve as questões relativas a
sua inserção na vida social e que, por conseguinte, trata de aspectos legais, interesses e valores divergentes, relações
com outras profissões e disputa por conquista de espaço na sociedade.

 

            É evidente, nos dias atuais, que a importância e a influência da polícia ostensiva na sociedade brasileira vêm
sendo reforçado pelo agravamento da violência e criminalidade no país, especialmente nos grandes centros urbanos.
Não se pretende afirmar com isso que o aumento da criminalidade seja condição necessária e suficiente para que cresça
a importância da polícia. Pretende-se apenas ressaltar as condições sócio-históricas em que se observa o avanço da
participação da polícia ostensiva na vida da sociedade brasileira e, em conseqüências, da autoridade correspondente,
ainda que haja críticas quanto a sua eficácia.

            Tal quadro ocorre do processo de industrialização do país no qual as polícias-militares foram gradativamente
direcionadas para atividades de polícia.

            Particularmente nas últimas décadas, em face de opção por um desenvolvimento industrial acelerado que levou o
país a um processo de importação de tecnologia a sociedade brasileira passou a enfrentar transformações radicais no
seu cotidiano. Alteraram-se, entre outras coisas, as relações polícia-militar sociedade, desde as atribuições até princípios
de atuação. 

            Assim, as polícias militares que se haviam caracterizado nacionalmente pelo desempenho bélico, ao longo da
Primeira República, passaram a vivenciar uma nova situação histórica. Deixaram o exercício de uma autoridade
funcional que ocorria predominantemente em seu âmbito interno, para exercê-lo no seio da sociedade, onde havia e há
um espaço a ser ocupado. Deixaram uma situação em que a autoridade profissional se embasava, prioritariamente, em
valores particulares da organização para assumir outra, em que estes valores passaram a concorrer com os que
predominam na sociedade. 

As novas circunstâncias geraram uma ruptura na cultura organizacional dos policial-militares ao exigir‑lhes uma
autoridade que no se assentasse apenas na força do poder político‑administrativo do Estado. A ação de cada policial
passa pelo filtro da aceitação ou rejeição da sociedade. Ganha relevância no exercício da autoridade profissional uma
nova dimensão: o conhecimento profissional.

A polícia ostensiva ainda não possui autoridade de renome nacional como ocorre em profissões tradicionais. Em
muitas ocasiões, políticos, repórteres e bacharéis de várias graduações tratam de temas relevantes de polícia
ostensiva, sem a presença de profissionais desta área do conhecimento. Mesmo assim, já temos um Klinger Sobreira
de Almeida, um Jorge da Silva,... entre outros.

Mesmo com dificuldades face à necessidade de um esforço continuo de várias gerações para alcançar um maior
reconhecimento social da "autoridade profissional" que representam, no se pode negar que as polícias militares
tenham progredido neste campo. Por outro lado, não se pode afirmar diante das evidências históricas mencionadas,
que a autoridade profissional exercida no campo da polícia ostensiva hoje seja a mesma exercida pela polícia militar
em toda a sua existência. Isto nos permite concluir que também sob este ponto de vista as atividades policiais-- 
militares estão constituindo a consolidando uma nova profissão na sociedade brasileira.

CONCLUSÃO

Este estudo mostra que as atividades policiais militares no campo da polícia ostensiva constituem uma profissão nova
que se consolida lentamente na sociedade brasileira.

Para tal, recorreu‑se à teoria de Charles Moskos a fim de distinguir claramente profissão desocupação. Esta se refere
ao emprego em si, enquanto forma de ganho para sobrevivência. A profissão vai além disso. Exige a existência de
uma função específica, formação característica, ética e autoridade profissional. Estas quatro dimensões de uma
profissão estão presentes nas atuais atividades de Polícia Militar, em maior ou menor escala. Foi evidenciado que a
competência para o exercício da polícia ostensiva é relativamente recente se for considerada a própria história das
organizações policiais militares. Da mesma forma, a formação característica para esta função também é recente e se
está fortalecendo uma ética e uma autoridade correspondente.

A profissionalização, enquanto fenômeno histórico a social, adquire no caso da polícia ostensiva uma dimensão
nacional e o seu fortalecimento depende da capacidade dos próprios Policiais militares brasileiros em capacitar‑se
intelectual e eticamente para o exercício da atividade, uma vez que a sociedade dedicou‑lhes uma função e abre‑lhes
espaço para o exercício da autoridade profissional.

E, finalmente, pretendeu‑se deixar claro que o fato da instituição policial existir milenarmente não impede que
estejamos diante de uma profissão nova no Brasil de hoje, até porque o reconhecimento do caráter profissional da
polícia pela ONU (como se pode ver no relatório da III seção do V congresso) é do final na década de 70. (30)
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Anexo

Evolução Constitucional da União a do papel das Polícias no

quadro de Segurança

Competência privativa da União Referência às Polícias militares Observações
Constituição de 34

- “... organizar a defesa externa, a
POLÍCIA E SEGURANÇA DAS
FRONTEIRAS e as forças armadas,”

- Legislar sobre: “... organização,
instrução, justiça e garantias das
forças dos Estados e condições gerais
de sua utilização em caso de
mobilização ou de guerra,”

(letra 1 do inicio XIX do art° 5)

As polícias militares são consideradas
reservas do Exército...

( art.° 167 da constituição de 34)

O art° 167 faz parte do titulo VI da
Segurança Nacional

Constituição de 37

- “... organizar a defesa externa,
armadas, a POLÍCIA E SEGURANÇA
DAS FRONTEIRAS;”

- O poder de legislar sobre”...
organização, instrução, justiça e
garantia das forças policiais dos
estados e sua utilização como reserva
do Exército,” (inciso XXVI do art° 16)

  

Constituição de 46

- “... organizar as forças armadas, a
SEGURANÇA DAS FRONTEIRAS e a
defesa externa;” (inciso IV do art° 5)

- Legislar sobre: “... organização,
instrução, justiça e garantia de polícias
militares e condições gerais de sua
utilização pelo Governo Federal nos
casos de mobilização ou de guerra,”

“As polícias militares instituídas para a
segurança interna e manutenção da
ordem nos Estados, nos territórios e no
Distrito Federal,...”

(art° 183 da constituição de 46)

- A expressão POLÍCIA foi retirada da
competência da União;

- Foi acrescido como incumbência da
PM a segurança interna e manutenção
da ordem;

O art° 183 situa-se no título VII – Das
Forças Armadas.
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(letra do inciso XV do art° 5)
Constituição de 67

- “... organizar as forças armadas,
planejar e garantir a segurança
nacional,” (inciso IV do art° 8°)

- “... organizar e manter a polícia
federal com a finalidade de prover...”
(inciso VIII do art° 8°)

- Legislar sobre: “... organização,
efetivos, instrução, justiça e garantias
das polícias militares e condições
gerais de sua convocação, inclusive
mobilização.” (letra V do inciso XVIII do
art° 8°)

“As polícias militares, instituídas para a
manutenção da ordem e segurança
interna nos Estados, nos territórios e no
distrito Federal, e os Corpos de
Bombeiros militares considerados
forças auxiliares, reserva do Exército.” 

(§ 4° do art 13° da constituição de 67)

- Surge a polícia federal.

- A união passa a legislar sobre os
efetivos da PM.

- A definição das PM constam no
capítulo II (Da competência dos
Estados e Municípios) do Título I (Da
Organização Nacional)

Constituição de 69

- “organizar as forças armadas;”

- “planejar e promover o
desenvolvimento  e a segurança
nacionais;”

- “organizar e manter a polícia federal
com a finalidade de...”

(incisos IV, V, VIII do art 8°)

- Legislar sobre: “... organização,
efetivos, instrução, justiça e garantias
das polícias militares e condições gerais
de sua convocação, inclusive
mobilização.”  (letra V do inciso XVII do
art 8°)

“As polícias militares, instituídas para a
manutenção da ordem  pública nos
Estados, nos territórios e no Distrito
Federal,...

(§ 4° do art 13° da constituição de 69)  

- As PM deixam de ser instituídas para
a segurança interna.

- É a primeira vez que aparece a
expressão ORDEM PÚBLICA; 

- A definição das PM consta no
capítulo III (Dos Estados e Municípios)
dos Título I (Da Organização Nacional)

Constituição de 88

- “assegurar a defesa nacional;”

(inciso III do art° 21)

- “organizar e manter a polícia federal,
a polícia rodoviária, a ferroviária
federal, bem como a polícia civil, a PM

e o corpo de bombeiros militar do
Distrito Federal e dos Territórios;”
(inciso XIV do art° 21)

- “executar o serviço de polícia
marítima, aérea e de fronteira;” (inciso
XXII do art° 21)

- legislar sobre:

“normas gerais de organização,
efetivos, material bélico, garantias,
convocação e mobilização das PMs e
Corpos de Bombeiros Militares;” (inciso
XXI do art° 22) 

“competência da polícia federal e das
polícias rodoviárias e ferroviárias
federais;” (inciso XXII do art° 22)

“defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e

- Às Polícias Militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem;
(parágrafo 5° do artº 144)

- O artº 144 atribui funções específicas
em cada um dos órgãos citados no
inciso XIV do artº 21, incisos XXI e
XXII do artº 22 e inciso XVI do artº 24.

- A competência da PM está inserida
no capítulo III (Da Segurança Pública)
do Título V (Da Defesa do Estado e
das Instituições Democráticas).

- A União deixa de legislar sobre a
instrução e passa a legislar sobre o
material bélico. Até então, o controle
do material bélico era feito com base
no poder de legislar sobre a
organização.

- Surge pela primeira vez a
incumbência de polícia ostensiva.
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mobilização nacional;” (inc. XXVII art°
22)

- Compete a União, Estados e DF
legislar concorrentemente sobre
organização, garantias, direitos e
deveres das polícias civis. (inciso XVI
do artº 24)
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CENTENÁRIO DO BATALHÃO DE FERRO

1° BPM ‑ "Btl Cel Aparício Borges'
por Paulo Rogério F. Medeiros

1° tenente

Aos quinze dias do mês de outubro de 1892 era assinada a Ordem do Dia n° 1, em que o Major de Exército Joaquim
Pantaleão Telles de Queiroz, comissionado no posto de Coronel, assumia o comando da Brigada Militar do Estado.
No mesmo ato, extinguia a Guarda Cívica ou Corpo Policial, devendo o pessoal integrar a Brigada Militar.

A Ordem do Dia n° 2 do mesmo dia, prescrevia que a Brigada Militar seria formada de três Corpos, sendo dois
Batalhões de Infantaria e um Regimento de Cavalaria.

O 1° Batalhão de infantaria foi organizado no dia 21 de Outubro de 1892, a 10 de novembro o 1° Regimento de
Cavalaria, a 15 de fevereiro de 1893, 0 2° Batalhão de infantaria e a 20 de julho de 1893, o 3° Batalhão de infantaria.

O primeiro Comandante do 1° BI foi o Tem. Cel. Antônio Lopes, oficial culto, arrojado, dotado de invulgar coragem nos
campos de batalha.

A 9 de fevereiro de 1893, Gomer cindo Saraiva invade o Estado pela Carpintaria, dando início assim, a Revolução
Federalista ou Revolução de 93.

A BM em 93, combateu em Inhambuí, Upamoroti, Restinga, Piraí, Serrilhada, Cerro Chato, Rio Grande, Mariano
Pinto, Mato Castelhano e Rio Negro.

Em 1894 participou do Cerco de Bagé, km 34 da Estrada de São Francisco de Paula, Rio Pelotas, Mato Português,
Campo do Meio, Passo Fundo, Carovi, Capão das Laranjeiras e Traíras.

Em Carovi o 1° BI combateu com uma Companhia.

Fanáticos do Alto Taquari

Ao raiar do século, remanescentes dos Muckers conturbam a região do Alto Taquari, sob a chefia de José Enéas,
praticando uma série de tropelias, incêndios e depredações.

Alguns anos duraram tais eventos, até que parte do 1° BI foi enviada em maio de 1902, para o local onde, em
pequena refrega, desbarata, completamente o bando. Morto o cabeça da seita, a região retorna à sua vida normal.

Comandou essa expedição o então Major Juvêncio Maximiliano do Lemos, que em seu relatório diz ter o falso Monge,
conhecido por Munche (líder espiritual da seita), sido morto por uma escolta comandada pelo Tenente Juvenal
Joaquim Teixeira.

Incidente em Passo Fundo

Pequeno incidente surgido na cidade de Passo Fundo entre o intendente Municipal e o Juiz de Comarca,
tomou tais proporções que obrigou a ida àquela localidade, de uma força de 54 homens do  Batalhão de
Infantaria que, com sua simples presença normalizou a situação, que chegara a ameaça de grave tumulto
armado.

Revolução de 1923

Reelege-se Borges de Medeiros e seus antagonistas políticos alegam fraude na eleição. Eclode um movimento
armado.

Os legais eram alcunhados popularmente como pica‑paus ou chimangos e o rebeldes de maragatos.

A Brigada Militar representou a legalidade e combateu em diversas partes do Estado.

1924 em São Paulo

A BM é chamada novamente, para auxiliar o governo federal na manutenção

da ordem do Estado de São Paulo.
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O Presidente do Estado determina o envio de um Grupo de Batalhões de Caçadores (GBC), para o teatro da luta. Tal
GBC, constituiu‑se dos 1° e 3° Batalhões de Infantaria e de uma Companhia de Metralhadoras pesadas.

A atuação da força gaúcha foi destacada e eficiente, merecendo expressivos elogios e honrosos louvores pelo seu
valor, espírito de sacrifício à abnegação.

Retornando ao Estado, o GBC, que atuará em São Paulo, já encontrou a eclosão de um movimento sedicioso na
fronteira sul do Rio Grande.

Revolução de 1930

Encontra‑se na Presidência a Dr. Washington Luis que indica a Dr. Júlio Prestes para a sucessão, causando
descontentamento em alguns estados. Em Pernambuco é assassinado João Pessoa. É instalado um governo
provisório, sob a direção do sr. Getúlio Vargas.

A BM se mobilizou seguindo para o RJ, os 1°, 2°, e 3  ° BI, e o 1° e 2° RC.

Poucas ações bélicas se envolveu a BM, tendo a 2° Cia do 1° BI, combatido na Serra de Anitápolis, em Santa
Catarina.

1932

Em Vacaria houve uma tentativa de levante. Uma Companhia do 1° BI seguiu para essa localidade, incorporada a
outras tropas legais e a tentativa foi prontamente debelada.

Revolução de 1932

Diário de Marcha do 1° BI – 11 Jul. (2°f) Boletim Interno 193

Em cumprimento a ordem do Exmo Sr Gal Interventor Federal do Estado, o 1° BI, recebeu ordens de embarcar com
destino à Santa Maria, onde recebeu novas ordens do sr. Gal Guilherme Ribeiro Cruz, em virtude de haver instalado
um movimento revolucionário no Estado de SP. O Batalhão embarcou com o efetivo de 359 praças e 26 Oficiais, sob
o comando do Tenente Coronel Aparício Gonçalves Borges. Embarcou às 21:30 horas, onde compareceu o Cel João
de Deus Canabarro Cunha, Comandante Geral da BM.

         BI N°‑202 ‑ 19 Jul. (3°f) ‑ Diário de

         Marcha do Btl ‑ 20Ju132.

Estação Rio Verde ‑ Os elementos da 2° Cia, vanguarda do Btl notaram a aproximação de uma máquina, conduzindo
forças inimigas que foram surpreendidas e retrocederam após o fogo do Pelotão do 1° Tenente Ladmiro Corrêa e pela
Seção do Metralhadoras do 2° Tenente Januário Dutra. Morreu um 3° Sgt do Corpo de Bombeiros do Estado do SP.

         BI 203 ‑21 Jul (5°f) ‑ Diário de

         Marcha do Btl ‑ 21 Jul. 32

Estação Itanquia. O Pelotão do Tenente Gomercindo Silva repele o inimigo com perícia e bravura, o qual abandona as
trincheiras. Desse encontro morre um Sd do 2°RC.

         BI 408 ‑ Diário de Marcha do

         Btl ‑26 Jul32

Buri km 298, às 08:00 horas ‑ O 1° BI combateu com inimigo estimado em 3.000 homens. O Btl combateu com o
inimigo até ás 17:00 horas, sendo que este abandonou suas posições, deixando grande número de armamento,
munições, e material, inclusive duas peças de artilharia.

Durante a ação, morreu o Tem. Arizoly Fagundes, que tombou como   um bravo, à frente de seus
comandados. Também morreram o Cabo Corneteiro Timóteo Alves, Soldado Ercias Anens feridos
gravemente o nosso Comandante Ten Cel Aparício Gonçalves Borges juntamente com várias Praças.
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A conduta exemplar dos Praças comandados pelo Ten Cel Aparício Gonçalves Borges, durante a fase do combate,
que durou das 08:00 às 17:00 horas, demonstrou a coragem e a bravura dos componentes do 1° BI, que em
cumprimento de seus deveres, enfrentaram um poderoso inimigo entrincheirado, dispondo de material bélico em
situação mais vantajosa, pois dispunha também, de artilharia.

Assumiu interinamente o comando do Btl, o Maj Camilo Diogo Duarte.

  BI 409 ‑ 27 Jul 32

Faleceu no Hospital de Sangue de Itararé, o Ten Cel Aparício Gonçalves Borges, que fora ferido gravemente no
combate de Buri do dia 26 de julho. O bravo Tenente Coronel Aparício Gonçalves Borges pereceu no campo de luta,
na suprema direção desta unidade que sempre soube comandar e conduzir com serenidade e ânimo, extraordinário
tino administrativo, de maneira invejável.

      Reorganização da Força

A 21 de abril de 1936, a fim de melhor servir à coletividade gaúcha, foi reorganizado os quadros gerais da força.
Assim o 1° Batalhão de Infantaria tomou a denominação de 1° Batalhão de Caçadores.

Patrono do Btl

O Decreto Estadual N° 1184 de 10 mar 1950, considerando que o Tenente Coronel Aparício Gonçalves Borges
tombou heroicamente à frente do 1° Batalhão de Infantaria; considerando que o 1° Batalhão de Infamaria deve‑lhe
grande acesso de glórias e considerando que é justa a homenagem, o 1° “Batalhão de Caçadores denominar‑se‑á
"Batalhão Cel. Aparício Borges”.

         

           1961

No comando do Cel Diomário Moogem, sofre a milícia gaúcha, nova transformação, passando o 1° Batalhão de
Caçadores a denominar‑se 1° Batalhão de Guardas.

Crise de 1961

Com a renúncia do sr. Jânio Quadros, do cargo de Presidente da República, esboçou‑se séria crise em todo o país
em agosto de 1961.

o 1° Batalhão de Guardas foi colocado à disposição da ó° DI (Divisão de infantaria), e recebeu desta, a missão de
deslocar‑se para o litoral Nordeste do Estado, região de Torres, com a finalidade de barrar qualquer penetração do
Norte para o Sul, bem como guarnecer e vigiar toda a região, o que executou sob o comando do Major Eraclides
Tarragô.

A partir da criação da IGPM (Inspetoria Geral das Polícias Militares), grandes transformações sofreram as Unidades
Operacionais da BM e a partir de 18 de dezembro de 1968, o 1° Batalhão de Guardas, através do Decreto 19466,
passou a denominar‑se 1° Batalhão de Polícia Militar, dedicando‑se especificamente ao serviço de policiamento
ostensivo.

           

0 1° BPM, nos seus primórdios, quando ainda Batalhão de Infantaria, era conhecido como "Lombo sujo", apelido que
lhe foi dado na Revolução de 1893/95, certa feita, apesar de ser de Infantaria, participava da campanha a cavalo,
tenda sido obrigado a abandonar os animais e, como conseqüência, carregar os arreios às costas.

Mais tarde, após 1932, ficou carinhosamente conhecido como o "Batalhão de Ferro", alcunha granjeada por sua
atuação na Revolução Constitucionalista. Também ficou conhecido por "Batalhão Tarragô', por ocasião da Crise de
1961.

O 1° BPM teve seus aquartelamentos nos seguintes locais:

‑ Praia de Belas, no Quartel de infantaria;

‑ Rua Duque de Caxias, no prédio da Beneficência Brasileira. União (Altos da Bronze);
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‑ Rua Gen Canabarro, esq 7 de Setembro;

‑Chácara das Bananeiras;

‑ Rua 17 de Junho, n° 387, Menino Deus (atual sede).

O atual Comandante do 1° BPM, o "Batalhão de Ferro', é o Ten Cel Lauro Davi Szortika, que com um efetivo do mais
de 1.000 homens, é o responsável pelo policiamento ostensivo de toda a zona sul de Porto Alegre, prestando um
valoroso serviço a esta comunidade, quer nas atividades normais do policiamento, quer nos tantos eventos que a sua
área proporciona, como eventos esportivos, shows de artistas, praias do Rio Guaíba, Hipódromo, etc.

Frações do 1º BPM:

2° Pel ‑ 1º Cia – Rua Coelho da Costa, S/N ‑ Parque Santa Anita

Cmt: 2° Ten Edi‑Hur Toral Vieira ‑ Fone 229.1486

2ª Cia – Av. Bento Gonçalves com Av Antonio de Carvalho

Cmt: Cap Antônio Carlos França Sarti ‑ Fone 336.4543, Partenon

Posto Policial do 4° Pel da 2ª Cia ‑ Estrada João do Oliveira Remião, n° 6600 ‑ Vila Panorama ‑ Parada 16 Lomba do
Pinheiro

Posto Policial do 4º Pel da 3ª Cia ‑ Rua B, nº 122, Jardim Cascata ‑ Fone 336‑8231

‑4ª Cia – Rua Perachi Barcelos ‑ 4616 Restinga Nova

Cmt: Cap Paulo Astor Eifler Cordeiro ‑ Fone 250.1265

2° Pel da 4ª Cia ‑ Av Déa Coufal, n° 144 ‑ Ipanema

Posto Policial – 4º Pel 4ª Cia ‑ Lami ‑ Estrada Otaviano José Pinto

5ª Cia ‑ Av. Wenceslau Escobar, n° 2721 –Tristeza

Cmt: Cap José Palominhas Fagundes dos Santos Filho - Fone 249.6963

O 1‑ BPM, com o valoroso trabalho de seus Oficiais, Praças e Funcionários Civis, orgulha‑se cm atender esta
comunidade da zona sul de Porto Alegre, à qual destina 24 horas do dia de inestimável serviço.

Desde o ano do 1987, o 1º Batalhão, o "Batalhão Cel Aparício Borges”, tem a honra de empunhar, juntamente com os
Pavilhões Nacional e Rio-grandense e o Estandarte do 1º BPM, o Estandarte do Sesqui Centenário da Brigada Militar,
o que tanto orgulha este Batalhão centenário, que tanto pelejou pelos rincões de nosso Estado e também fora dele,
protegendo as fronteiras deste chão e pagando com a vida de seu maior líder, o bravo Tenente Coronel Aparício
Gonçalves Borges. O 1º BPM não descansa e combate dia a dia com o inimigo oculto e ao longo de seus anos os
seus bravos continuam tombando no cumprimento do dever. Ontem era o tiro do fuzil, disparado na trincheira do
inimigo, hoje é o tiro do revólver, disparado por assaltantes homiziados onerando este glorioso Batalhão com a vida
de seus guerreiros e mais uma vez, os herdeiros de Aparício estão presentes na batalha.

Bibliografia:

Crônica da Brigada Militar – Hélio Moro Mariante

Na Eterna Vanguarda – mandado editar pelo 1º Batalhão de Infantaria

Livro Histórico do 1º BPM
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GATA BORRALHEIRA

Nilo Batista
Ex-Secretário de Segurança do Rio de Janeiro

Em artigo para o JB de domingo, o ex‑secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Nilo Batista fez uma brilhante
reflexão sobre o papel da polícia em uma sociedade onde a tônica é a impunidade e a esperteza. Vale a pena ler de
novo.

Entre as instituições da área de justiça e segurança publica, a polícia é a gata borralheira, jamais convidada para os
bailes dos teóricos. Sobre ela incide uma redução dual: violência e corrupção. Não se pode ignorar o binômio. Mas, se
queremos uma polícia para o estado de direito democrático, convém superar esse reducionismo cego. Convém, por
exemplo, perguntar se uma sociedade cujas práticas políticas ignoram a tolerância e a participação, pode ter uma
polícia em que o respeito pelo outro prevaleça sobre a truculência. E se num país cuja administração pública é
marcada pela esperteza e pela impunidade do ilícito, poderíamos encontrar na administração policial um oásis de
austeridade e zelo.

Acho que uma chave para compreender o problema está no isolamento e abandono da polícia. Quando assumi a
Secretária de Estado de Polícia Civil, tive uma reunião com cerca de 300 detetives. Disse‑lhes: as elites que sempre
governaram o país usaram‑nos historicamente, enquanto funcionários do Estado, para os serviços os mais difíceis,
brutais, brutalizantes e às vezes sujos. Usaram‑nos e mantiveram‑nos longe de qualquer coisa importante. Houve um
longo silêncio e depois aplausos.

O isolamento é internalizado pelos quadros policiais, que se concebem, assim, desligados da sociedade civil. Mas ser
responsável por algo funcionalmente sério, que poderíamos chamar de modelo Individual de atuação profissional; as
situações em que a determinado policial, ou um grupo sob imediata chefia de determinada autoridade, é confiada uma
determinada tarefa. Percebi na prática a existência de um abismo entre a dedicação funcional nessas hipóteses e
uma velada indisposição para projetos nos quais a atuação coletiva é que conta.

Uma função de princípio de isolamento é rejeitar forma de atuação que não sejam cristalinamente policiais. Pode
florescer aí um perigos corporativismo, que estimula e reproduz uma subcultura policial. Quebrar esse isolamento é
um pressuposto para transformação e, penso, a Academia de Polícia pode ser um instrumento básico, ainda que não
exclusivo para esta hemodiálise. Sobretudo, este processo não deve, autoritariamente, ignorar os quadros a
lideranças funcionais, nem a discussão interna pela qual o policial resgate sua identidade de cidadão, suas
responsabilidades como funcionário do Estado nos compromissos de sua profissão.

Neste momento da vida nacional, mais importante do que insistir na visão negativa da polícia, é conceber os serviços
policiais que o estado de direito democrático deve oferecer à sociedade civil. Gostaria de assinalar cinco aspectos que
a experiência me fez parecerem fundamentais.

1. O serviço policial dever ter caráter comunitário. Isto não implica assistencialismo  nem o estímulo ao alcagüetismo.
Significa o estabelecimento de permanente diálogo com a sociedade organizada, o que permitirá constantes correções
de rota. A transparência administrativa é condição necessária a esse diálogo. A divulgação periódica de estatísticas se
inclui nessa perspectiva

2. O serviço policial deve ter caráter preventivo. Isso significa, de um lado, inserir a segurança pública em instâncias de
planejamento (iluminação, comunicações, localização de lugares com afluência constante de pessoas, etc).  De outro,
implica uma tomada de consciência das limitações do serviço no tratamento da questão criminal e sua articulação com
outros planos administrativos. A polícia de uma grande cidade moderna não enfrenta um inimigo de fora, estranho ao
organismo social, mas tenta controlar reações agressivas dentro dele, não raras vinculadas às suas características
organizacionais. Supor que boas penitenciárias darão segurança pessoal a todos é o mesmo que equacionar em bons
hospitais a saúde pública, esquecendo a alimentação, a higiene e o saneamento. O serviço policial preventivo se
interessa pelas variáveis gerais da mudança social, e dentro delas, pelos projetos que levem diretamente a uma
considerável diminuição do número de pessoas disponíveis para os desvios. Ainda que a polícia possa proteger o
cidadão e deva cumprir essa tarefa com o mais alto nível de eficiência, não há uma solução policial para a criminalidade.

3. O serviço policial deve ser eficaz, chegar à raiz dos problemas. Por exemplo: garrotear os pontos de recepção pode
estancar a hemorragia dos roubos e furtos de jóias e veículos, elevando o índice de sua recuperação. A eficácia
passa também pela desburocratização. Encontrei na Secretaria, paralisado há mais de um ano, um convênio de
assistência a encarcerados carentes, sem ânus para o Estado, pela simples falta de um CGC.

4. O serviço policial dever ser legal. Combater o crime com os métodos do crime é uma espiral sem saída. Dever‑se -
ia proibir o interrogatório durante o inquérito policial, porque a investigação calcada sobre a confissão é origem dos
maus tratos e da tortura. Neste sentido, o desenvolvimento da polícia técnica, modernizando os padrões
investigatórios, reflete‑se antes na legalidade do que na eficácia dos serviços policiais.
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5. O serviço policial deve ser socializado. Observa‑se na prática um cruel teorema: quanto mais carente um grupo
social, maiores as suas dificuldades de acesso e atendimento aos serviços policiais. Importa lembrar os efeitos
criminógenos nessa área, pela ausência do Estado, do estímulo à formação de “polícias mineiras”, grupos do
extermínio, etc.

Julgo que essas cinco características podem ser o ponto de partida para o debate sobre os serviços policiais no
estado de direito democrático. Há, por certo, outras variáveis e algumas contradições a considerar.

Por exemplo: funções pedagógicas que tocam eventualmente à instituição policial, como no efeito de impunidade que
se apresenta em alguns casos, quando não se consegue levantar provas contra o suspeito ou sequer indicar um
responsável. Há questões importantes, como a mediação policial na greve, ou o papel preventivo da instituição no
processo de reforma agrária.

Cada uma destas questões ocupará largo espaço nesse futuro debate, do qual espero participar. Por ora, fecho o
portão sem fazer alarde, e levo a minha carteira de identidade da OAB.

Convivi nesses meses com algumas pessoas admiravelmente leais e dedicadas à sua profissão: cabe, portanto, falar
de saideira e de saudade. Entretanto, nunca saberei se é verdadeira ou falsa a leve impressão de que já vou tarde.

Nota: Transcrição da Revista carioca O NACIONAL, páginas 4 e 5, publicada em 26/03/87.
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TESTEMUNHO E GARANTIA DE SEGURANÇA

por Jarbas Lima
Deputado Estadual

Há na história do Rio Grande alguns esteios que deram sustentação à sociedade, como elementos decisivos na
formação do homem do sul. A Brigada Militar inclui-se, do ponto de vista institucional, dentre estes elementos de
fulcro que moldaram a maneira de ser dos rio-grandenses. Surgida durante a Revolução Farroupilha, pouco antes da
pacificação de Caxias, despontou já balizada pela têmpera daqueles homens que, no decênio heróico, se bateram por
"liberdade, igualdade e humanidade", fazendo como dissera Bento Gonçalves no manifesto do 1838, "pelas armas o
que a súplica e a razão foram insuficientes para alcançar".

Valorosa na guerra e indispensável na paz, a instituição incorporou‑se a nossa estrutura social, crescendo de
importância nesta hora em que os problemas se avolumam e o patamar de desenvolvimento do Estado clama por
segurança. Nossa urbanização progressiva e nosso processo de industrialização acarretaram problemas de ordem
social ainda não equacionados pelos governos. São agudas as questões de segurança junto às moradias, nas ruas,
nos portões das escolas, das fábricas, nas áreas mais ermas e nos espaços de aglomeração humana. Tanto são os
casos de atentados às pessoas, à vida e ao patrimônio, que a população não consegue afastar um temor
generalizado na expectativa de segurança.

Nesta hora em que se discute, inclusive, a redefinição do papel das Forças Armadas, a Brigada Militar ocupa o centro
de nossas atenções por sua histórica importância e pela contribuição que pode aportar na garantia da ordem social,
necessário ao bem‑estar e desenvolvimento do Estado.

Em nossa Região Metropolitana está concentrada a maior bacia demográfica do RS. Este fenômeno avoluma os
problemas de marginalização social, os cinturões de miséria e os bolsões de pobreza. Porto Alegre é o centro desta
macroproblemática. Se nela estão sediadas grandes infra‑estruturas, para onde se canalizam fartos recursos e
riquezas, é nela também que se geram questões de organização sócio econômica e graves problemas de segurança.
A comunidade da Capital e o dos municípios circunvizinhos precisam sentar‑se à mesa de planejamento com a BM, e
com ela articularem uma fórmula eficaz de levar à população maior segurança. Não sem antes assegurar aos policiais
militares convenientes e condições profissionais para atuarem com dignidade junto a estas comunidades. Tenho a
certeza de que a Brigada acorrerá. É sua vocação histórica



03/01/2020 materia7

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev14a/materia7.htm 1/13

UNIVERSIDADE DE EXETER CENTRO DE ESTUDOS POLICIAIS

organizado por Santos Roberto Rocha
Major

tradução de José Cláudio Moreira da Silva 
2º Sargento

Esta matéria foi elaborada com base no encarte do
"Center for Police and Criminal Justice Studies" recebida
pelo Instituto de Pesquisa da Brigada Militar. Trata do
Doutorado e Mestrado em Estudos Policiais na
Universidade de Exeter, na Inglaterra. Aborda a estrutura,
o conteúdo, a duração e a avaliação nestes e em outros
cursos, bem como dos requisitos necessários para os
candidatos. Evidencia a necessidade do profissional de
polícia dedicar parte do tempo do sua carreira ao estudo e
a pesquisa.

Informações Gerais

A Cidade

Exeter, sede do Condado do Devon, é uma das mais
antigas cidades inglesas. Foi sucessivamente capital
provincial romana, saxônica e normanda medieval e
moderna. Situada a sudoeste da Inglaterra, numa região
que se caracteriza pelo clima ameno, oferece um
excelente local para estudos de pós‑graduação.

A Universidade de Exeter possui um dos mais atrativos
locais na Grã- Bretanha proporcionando lindas visitas ao
longo do estuário do Rio Exe e sobre as Colinas de
Devon. Seu campus situa‑se a 1,5 Km do centro da
cidade.

Torquay, as costas norte e sul de Devon, as matas de Dartmoor e Exmoor são facilmente acessíveis pela sua
proximidade, enquanto Londres fica apenas a duas horas de trem do Exeter.

A Universidade

A Universidade, com 5.000 estudantes, desfruta de uma alta reputação acadêmica e é uma das mais populares do
país. Tem um forte caráter cosmopolita, graças às suas facilidades na pós- graduação e às equipes de suas várias
faculdades têm considerável experiência em ajudar estudantes estrangeiros.

A Universidade oferece uma gama de facilidades especiais, como um programa introdutório de orientação para
estudantes estrangeiros, vários cursos de inglês e aconselhamento (consultoria).

O Centro: seus objetivos e facilidades

O Centro para Estudos Policiais de Exeter foi o primeiro a ser estabelecido na Inglaterra. O pessoal dos
Departamentos das Faculdades do Estudos Sociais e Legislação tinham amplo interesse em assuntos policiais. Isto,
associado ao ensino aprendido a policia levou, em 1986, ao estabelecimento do Centro e a criação do Mestrado em
Estudos Policiais em 1987. O Centro é incomum nas Universidades do Reino Unido, visto que existe bases
financeiras próprias. E sua existência depende somente de taxas de ensino e contratos de pesquisa.

Seu desenvolvimento tem sido bem aceito no Reino Unido e no exterior e Exeter tem se tornado um centro líder para
pesquisa nesta área.

Em uma época em que a policia está sob crescente pressão por todos os lados, o Centro tem desenvolvido os
seguintes objetivos:

- desenvolver um dos poucos cursos de pós‑graduação da Universidade para policiais e pessoas que trabalham no
vasto campo da justiça criminal;

‑ providenciar uma estrutura na qual se conduza estudos interdisciplinares da polícia e sua integração com seu
ambiente;
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‑ criar uma interface entre acadêmicos e praticantes para estudos de problemas na Polícia e no campo da Justiça
Criminal.

O Centro se vincula às Faculdades de Direito e Estudos Sociais, ambas com fortes escolas do pós‑graduação. A
Faculdade do Direito, com seu centro para Estudos Legais Europeus oferece dois cursos de Mestrado reconhecidos
internacionalmente. A Faculdade de Estudos Sociais oferece uma gama de cursos de pós‑graduação, bem como uma
ótima escola de Trabalho Social. Há, também, um Centro para Estudos de Gerenciamento. A Faculdade tem sua
própria unidade de processamento de dados com boa assessoria à computação e fácil processamento.

O Centro é, também, afortunado por manter estreita relação com a Polícia de Devon e Cornwall que é representada no
seu Conselho Diretor. A Escola de Polícia, Bramshill e a Unidade de Planejamento Central Harrogate estão também
representadas no mesmo Conselho, dando vistas para a relevância do conteúdo  do curso. Vínculos com a Força local
produz uma continua contribuição diária de problemas e experiências práticas.

MESTRADO E DOUTORADO EM ESTUDOS POLICIAIS

O Centro aceita estudantes graduados para os graus de Mestre e Doutor por pesquisa.

DOUTORADO

Em adição ao Doutorado convencional, concluído mediante defesa de tese, o Centro oferece a possibilidade de um
Doutorado envolvendo ensino e pesquisa. O ensino prevê ao aluno conhecimento apropriado ao assunto do
Doutorado, bem como providencia numa estrutura formal na qual o conteúdo teórico passa ser discutido e assimilado.

O programa é o seguinte:

1° Ano

1. Policiamento Contemporâneo.

2. Dois módulos apropriados ao assunto PhD, selecionado dos cursos existentes na lista do Mestrado Parcial.

3. Metodologia de Policiamento e Justiça Criminal.

2° Ano

4. Seminário de Policiamento Comparativo

Preparação de Tese

3º Ano

5. Seminário de Ciência Policial

Preparação de Tese

Os cursos do primeiro e segundo anos são avaliados e examinados no ano em que são feitos.

O terceiro ano de curso é primeiramente para os estudantes discutirem seu progresso e problemas de maneira formal
e não examinados.

O PROPÓSITO DO MESTRADO

O Mestrado em Estudos Policiais foi desenvolvido para preencher uma lacuna nas oportunidades educacionais
disponíveis para policiais, independentemente da necessidade dos mesmos serem graduados. A constatação de que
policiais em meio de carreira carecem de uma necessidade de consolidar sua experiência profissional retrocedendo e
encarando o policiamento no seu vasto contexto político e social é evidente. Eles também necessitam de uma
oportunidade de estudar técnicas e problemas de gerenciamento. Finalmente, eles precisam ser capazes de medir,
por si mesmos, a aplicabilidade e validade dos resultados de pesquisas realizadas por colegas, pelo governo central e
local, pelos meios de comunicação e pelos acadêmicos. A melhor maneira de aprender é executando, assim, o
Mestrado não inclui somente ensino, os estudantes desenvolvem um projeto prático de pesquisa durante sua estada
na Universidade.

O Centro oferece Mestrado em tempo integral e parcial.

ORIENTADORES
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Ambos os cursos, integral e parcial, têm ex‑policiais que desempenham o papel de monitores, em apoio à equipe
acadêmica

VISITAS DE ESTUDOS

Paralelo ao trabalho de cursos, os estudantes têm a oportunidade de aprender com visitas a forças policiais e
mediante intercâmbio de experiências com policiais ativos das Ilhas Britânicas e Europa em geral.

No fim do período de agosto, há uma visita organizada às Forças Policiais nas Ilhas Britânicas, leis como a Guarda
Siochana (Eire), a Royal Ulster Constabulary (Irlanda do Norte) e Instituições na Escócia, de acordo com a
conveniência e disponibilidade.

No final do período de primavera ou bem no final dos exames, em junho, uma breve visita é organizada às Forças
Policiais da Europa Continental. Anteriormente, a Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha e Holanda, foram todos
visitados. Pelo menos três países separados são normalmente incluídos.

Os estudantes elaboram um pequeno projeto sobre cada uma dessas viagens, a respeito de um assunto a ser tratado
antes de deixar Exeter.

Em adição, visitas às Forças Policiais Inglesas individuais são organizadas. Conforme disponibilidades, os estudantes
inspecionam outros aspectos sobre o sistema da justiça criminal e contatam com funcionários empregados lá.

DATAS DE INÍCIO

Ambos os cursos, parcial e integral, têm um início em outubro e um em janeiro.

MESTRADO EM TEMPO INTEGRAL

1. A primeira semana de curso envolve uma vasta introdução ao policiamento britânico e a padrões acadêmicos no
Reino Unido.

2. Todos os estudantes devem seguir os módulos de Policiamento Contemporâneo I e II.

3. Os estudantes devem, então, optar por quatro módulos da lista a seguir:

a) Ordem Pública;

b) Criminologia;

c) Procedimentos Comparativos de Polícia;

d) Terrorismo;

e) Justiça Criminal Comparativa e

f) Gerência, Efetividade e Eficiência.

Outros módulos apropriados podem ser oferecidos em épocas oportunas.

4. Os estudantes que iniciam em outubro estarão, também, aptos a seguir um curso de dois períodos em:

a) Criminologia e Desvios de conduta, ou em

b) Gerência e sociedade, ou em

c) Administração Pública.

Como um curso duplo-módulo (somente um desses três pode ser escolhido e o módulo de nome similar na lista no
item 3 não pode ser seguido). Estes cursos são fornecidos por outros departamentos nas Faculdades de Direito ou
Estudos Sociais.

5. Todos os estudantes participarão semanalmente de um seminário do pesquisas, direcionado à produção de uma
dissertação de 15.000 palavras. Iniciando o curso em outubro ou janeiro, a dissertação deve ser apresentada em
torno de 30 de setembro.

6. Todos os estudantes devem apresentar um trabalho de duas a três mil palavras para cada módulo, (seis ao todo,
três por período). Devem, também prestar três exames com consulta e três exames universitários tradicionais de três
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horas. Os que iniciarem em outubro serão submetidos a exame no fim de maio e início do junho, os que iniciarem em
janeiro prestarão exame em dezembro e início do janeiro.

MESTRADO EM TEMPO PARCIAL

1º Ano

1. Um ano de curso intensivo, concentrado em policiamento contemporâneo. Isto acontecerá no fim de outubro e
início de novembro. Caso haja grande demanda, o curso também será realizado no fim de janeiro e início de fevereiro.
Estes cursos sempre se realizarão na Universidade de Exeter.

2. Quatro cursos de final de semana, a serem escolhidos dentre os seguintes assuntos:

Terrorismo; Ordem Pública (incluindo comportamento individual e grupal); Criminologia e Desvios de Conduta; Policia
Comparativa e Sistemas de Justiça Criminal; Tecnologia e Política; Gerenciamento; Efetividade e Eficiência;
Cooperação lnter-Agência; Racismo; Relações Públicas Policiais; Políticas Juvenil, da Mulher e Familiar.

A disponibilidade desses cursos depende da existência de um mínimo de oito alunos. Alguns desses assuntos
poderiam ser conjugados em um único final de semana. Os alunos serão consultados sobre suas preferências. Outros
assuntos serão fornecidos quando solicitados. Estes cursos serão ministrados ou na Universidade ou em
Estabelecimentos de Treinamento Policial apropriados no Norte, Centro ou Sul da Inglaterra.

2° Ano

3. Três seminários de final de semana sobre Metodologia da Pesquisa

4. Ou freqüentar dois outros cursos no final de semana sobre assuntos de interesse do aluno.

Ou um curso de leitura relacionado com o assunto da dissertação do aluno.

5. Uma dissertação de aproximadamente 15.000 palavras sobre um tópico a ser acertado entre o aluno e o Diretor do
curso.

VISITAS

Membros do Mestrado Tempo-Integral visitam as Forças Policiais das Ilhas Britânicas e Europa para o estudo de
treinamento e organização. Estas visitas não são compulsórias para os do curso parcial, mas eles são convidados a
participar. Eles durarão de 7 a 10 dias.

AVALIAÇÃO

1. Os estudantes devem apresentar dois trabalhos de duas a três mil palavras por período no primeiro ano, fazer dois
exames com consulta livre e dois exames universitários tradicionais de três horas.

2. No segundo ano, os estudantes farão sua dissertação. Apresentarão, também, um trabalho de duas a três mil
palavras por período. Fazem um exame com consulta e um exame universitário tradicional de três horas.

PROJETOS DE PESQUISA LIGADOS A CONSULTORIA

Os objetivos de tal tipo de atividade são triplo

- dar relevância à política organizacional;

‑ proporcionar desenvolvimento profissional aos membros da organização e

‑prover uma organização com pessoal treinado e experimentado em pesquisa e avaliação.

O racional dos projetos é que as organizações no campo da justiça criminal tais como forças policiais – deveriam ser
capazes de contribuir aos seus próprios propósitos políticos ao mesmo tempo em que apóiam o desenvolvimento
profissional de pessoal selecionado, através do estudo.

Assim, ao invés dos indivíduos definirem seus próprios tópicos de pesquisa voltados ao interesse pessoal (o modelo
tradicional de estudo no Mestrado), a organização-mãe identifica aqueles aspectos de política ou prática que ela
gostaria que fossem pesquisados ou avaliados.

Uma vez de acordo com o centro – é necessário certificar que o foco é realizável, que a equipe tem o tamanho
apropriado, etc... – esta “Comissão de Pesquisa” então age com o parâmetro para os testes de qualificação do
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pessoal interessado em registrar-se para o estudo de Mestrado no Centro. Tais testes podem ser tanto individual
como de pequenos grupos, dependendo da disponibilidade da Comissão de Pesquisa.

Uma vez registrado no Centro, o indivíduo ou grupo recebe contínua supervisão, visando assegurar o estudo
sistemático que satisfará tanto as necessidades organizacionais quanto os requisitos da Universidades.

REQUISITOS PARA INGRESSO

DOUTORADO

Os candidatos devem, normalmente, ter o grau de Mestre num campo relevante de estudo.

MESTRADO EM ESTUDOS POLICIAIS:TEMPO INTEGRAL

- Ou boa graduação com distinção de segunda classe em ciências sociais, na língua inglesa.

- Ou curso de comando na Escola Policial, Bramshill (Júnior, Intermediário, Sênior ou Estrangeiros).

- Ou curso de treinamento para instrutores na Unidade de Planejamento Central, Harrogate.

- Ou uma nota alta no ensaio de avaliação do Curso de Desenvolvimento de Inspetores (não ao diploma NEBSS).

- Ou possuir uma bolsa Bramshill.

- Ou qualificações profissionais equivalentes em órgãos estrangeiros.

Estudantes sem uma graduação preliminar devem ter acima de trinta anos para serem considerados e deverão,
normalmente, apresentar um trabalho escrito sobre um assunto escolhido pelo Diretor. O registro dependerá do seu
trabalho, a fim de prover uma evidência adequada de sua aptidão a concluir o curso.

Estudantes não pertencentes à Comunidade Européia, com uma graduação preliminar em uma língua diferente do
inglês, ou será dirigido a variante bienal do Mestrado ou exigido qualificar‑se em Policiamento Comparativo, como um
curso preliminar.

Estudantes da Comunidade Européia, com uma graduação preliminar em um idioma que, não o inglês, serão
submetidos à evidência de sua habilidade no idioma e podem ser direcionados à variante de dois ou de um ano.

MESTRADO EM ESTUDOS POLICIAIS:TEMPO PARCIAL

1. O requisito mínimo é que o candidato tenha mais de trinta anos de idade e tenha sido aprovado no exame para
Inspetor.

2. Os candidatos, normalmente deverão apresentar um trabalho de pesquisa com 3.000 palavras sobre assunto
escolhido pelo diretor.

3. Estudantes do Diploma com notas acima de 55% serão permitidos ingressar no segundo ano do Mestrado, ao final
de seu primeiro ano.

4. Todos os candidatos serão entrevistados pelo Diretor ou por um membro da equipe.

5. Candidatos com um alto grau de realização em um dos certificados do centro ou em um dos cursos de outra
universidade e mais de 10 anos de serviço policial, podem ser considerados para o ingresso no Diploma se tiverem
boas razões para não terem feito o exame de Inspetor.

OBS.: outros cursos oferecidos pelo centro para estudos policiais e justiça criminal a partir de janeiro de 1991

Em adição ao seu presente programa de pesquisa o Centro pretende oferecer cursos no nível de pré-mestrado. São
estruturados a fim de assistir os atuantes nas profissões policiais e de justiça criminal a fim de adquirir conhecimento
específico e grau superior de conferência direta aos Mestres e programas de pesquisa.

CURSOS SOBRE POLICIAMENTO EUROPEU E JUSTIÇA CRIMINAL

Duração ‑ 2 anos: Tempo integral

Conteúdo do Curso: Este curso capacitará o estudante com linguagem básica relacionada ao trabalho de justiça criminal.
A princípio, as línguas usadas serão o Francês, o Alemão e Espanhol. O Curso fornecerá um conhecimento sobre a Lei
da Comunidade Européia, tanto no nível da Comissão Européia quanto no nível de países individualmente. Também
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proporcionará conhecimento suficiente da linguagem para a entrevista  de clientes, testemunhas e suspeitos, abordará a
prática de justiça criminal no referido país. O Curso seguirá a estrutura pioneira do Mestrado.

CURSO DE JUSTIÇA CRIMINAL E TECNOLOGIA DA SEGURANÇA

Este curso foi oferecido em conjunto com a Cogitaire Ltda.

Duração‑2 anos: Tempo integral.

O objetivo do curso é dar ao atuante uma apreciação da natureza da segurança amplamente definida e atualizar o
aluno à tecnologia disponível, como usá-la quanto à relevância para o trabalho a ser executado.

PREVENÇÃO DE CRIMES

Será procedido em conjunto com o Programa do Crime, ainda em planejamento.

OBS.: o centro está também proporcionando, a partir de jan. 91, um programa europeu de doutorado.

Duração: 4 a 5 anos: Tempo integral

Envolverá, provavelmente, uma freqüência de cursos intensivos de uma semana, dois por ano e procurará identificar
tópicos válidos para pesquisa.

CURSOS MAIS LONGOS COM TEMPO INTEGRAL

Administração Policial Internacional

Será procedido em conjunto com a EXPOL.

Duração do 13 semanas, tempo integral em Exeter mais um Projeto de Pesquisa no país na Força Policial de origem.

Este curso destina‑se a administração envolvida no processo de transformação administrativa em suas organizações.

*  Policiamento Comparativo

Duração: 13 semanas, tempo integral, mais um Projeto de Pesquisa.

Pretende preparar os estudantes que não possuem uma alta base de educação na língua inglesa para estudos de
pós‑graduação, em especial para o Mestrado em Estudos Policiais.

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ENTRE PAIS E FILHOS

Idêntica escolha profissional em filhos de pais policiais militares

por Tânia Martins de Barros

Mestre em Psicologia Clínica

Síntese da dissertação apresentada pela autora na conclusão do Curso de Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-
RS.

Apresentação

O problema da escolha profissional do adolescente pode contribuir para uma colocação mais adequada deste
adolescente, que se acha na dependência de fazer uma escolha profissional, quando ainda se encontra em plena
fase da adolescência, com problemas decisórios em termos de personalidade e identidade.

O trabalho cuja síntese estou lhes apresentando, é um estudo exploratório, baseado num pequeno número de
pessoas, não tendo a amostra, portanto, representatividade estatística. O indivíduo é considerado como representante
do meio estudado, escolhido em função de critérios pré‑estabelecidos e considerado como representativo pelo fato de
ser ele quem detém uma imagem particular no caso, da cultura da qual pertence.

Nosso objetivo, através dos achados, visa auxiliar na melhoria do processo seletivo na escolha da profissão militar,
propiciando melhores condições de vida ao Policial Militar. Tal preocupação inicia desde a busca dessa profissão
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pelos jovens que nos procuram.

Sendo assim, pretendemos, através de uma abordagem psicodinâmica, buscar entender a relação entre a
identificação com a figura paterna e a idêntica escolha profissional, em adolescentes, filhos de pais Policiais Militares
(PM).

No decorrer do trabalho, buscamos levantar dados característicos dos adolescentes e seus pais PM, investigando as
motivações conscientes e, dentro do possível, as fantasias inconscientes acerca da idêntica profissão paterna.

 

Fundamentação Teórica

Apresentamos, sinteticamente, conhecimentos teóricos sobre: adolescência, identificação, identidade; escolha
ocupacional, pressupostos básicos acerca da paternidade, dados sobre a Brigada Militar (BM), Escola de 2º Grau
Tiradentes.  

Adolescência ‑ Este é um tema que sempre despertou atenção dos especialistas da área das Ciências Humanas como
uma fase transitória; uma passagem entre a infância e a vida adulta, onde os conflitos infantis exacerbam‑se, revestidos
de novas características. O adolescente tem de enfrentar várias perdas como, do corpo infantil, a perda dos pais da
infância e o que a nós afora mais interessa, a perda da identidade e papéis infantis. Na fase da adolescência culmina
todo o processo maturativo hiposicosocial do indivíduo, ocorrendo não somente  a mudança de imagem corporal, mas
também a estruturação final da personalidade Aberastury, A. (1980, p.15), diz que: “... a adolescência é um momento
crucial na vida do homem e constitui a etapa decisiva de um processo de desprendimento. Este processo atravessa três
momentos fundamentais: o primeiro é o nascimento; o segundo surge ao final do primeiro ano com a eclosão da
genitalidade e dentição, a linguagem, a posição de pé e a marcha; o terceiro aparece na adolescência.”

A contribuição de S. Freud acerca da adolescência chega até nós através de suas obras como: "A Dissolução do
complexo de Édipo", de 1924 (1976, p.217‑114) e “O Horror do Incesto" em "Totem e Tabu", datado de 1913 (1974,
p,20‑37). Refere‑se ele à universalidade do complexo de Édipo, o medo à castração, a formação do superego e o
horror ao incesto, elementos de fundamental importância durante o processo adolescente.

Essa fase adolescente continua até que o jovem consolidou um sentimento razoavelmente claro e coerente de sua
identidade pessoal e elegeu um papel social bastante definido, com um sistema de valores e com metas de vida.
(Wender, L., 1977).

Observamos a ambivalência do adolescente quando, ao mesmo tempo em que se considera o centro do universo,
entrega-se integralmente a alguém ou alguma coisa. Formam as mais apaixonadas relações de anos para rompê-las
tão rapidamente como iniciaram. A Freud (1977) comenta que oscilam entre a cega submissão a um líder auto-eleito
e a rebelião contra toda e qualquer autoridade.

Os adolescentes examinam os pais de uma maneira crítica, apoiando-se mais nos grupos de companheiros por seu
sentimento de pertencer. M. Knobel (1981 ), nos diz que o adolescente procura uma identidade grupal, na união e na
solidariedade com seus iguais para, complementando‑se mutuamente, adquirirem uma espécie de identificação
negativa nos grupos, nas associações, no comportamento basicamente orientado por interesses coletivos comuns.

Isto se acha diretamente vinculado com a necessidade de formar parte de grupos ideológicos, sociais, esportivos ou
políticos para, colocando‑se uniformemente em uma certa identidade, definindo‑se através de características que lhes
oferecem garantias de uma relativa estabilidade, buscando compensações sobre o déficit que experimentam com sua
própria personalidade.

Durante o período, o adolescente adquiri a estatura e o aspecto adulto, sua capacidade de procriação, segundo L.
Wender (1977) porém, a sociedade, de certa forma, o proibi desta atividade, exigindo-lhe um mais longo preparo
profissional. Para Eisenberg (1978), adolescência, socialmente, é função das normas culturais, quanto mais
desenvolvida tecnologicamente uma sociedade, mais ela prolongará o período da adolescência, já que na preparação
dos papéis adultos ela será mais exigente. Isto mantém o jovem por mais tempo na dependência paterna e na
situação de adolescente.

Conforme M. Knobel (1981), a adolescência é uma “síndrome normal”. Sua maior ou menor anormalidade dependerá,
grandemente dos processos de identificação e de tudo o que tenha podido fazer o adolescente . Diz também que a
identidade é uma característica de cada momento evolutivo.

Conceitos básicos sobre o fenômeno da identificação:

Concordância de todos quando estudaram o processo de identificação é a origem do processo, estando
objetivamente vinculada ao relacionamento mãe e filho nos primeiros anos de vida, sendo a base para todas
identificações posteriores.
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S. Freud tratou do assunto em 1921, descrevendo a primitiva origem de identificação com o desejo oral de devorar.
Em 1923, cita que as primeiras identificações, realizadas no início da vida são sempre gerais e duradouras e o ponto
de partida seria a seio materno.

Examinado o significado das primeiras relações de objeto no desenvolvimento do ego, em 1915, chama a atenção que,
para o estabelecimento do teste da realidade, é necessário que os objetos tenham proporcionando verdadeiras
satisfações  e que, posteriormente, sintam-se como perdidos.

M. Klein, em 1940, preocupa‑se com as relações da criança com a mãe e, posteriormente, com o pai, advindo daí,
uma boa identificação.

M. Mahler (1958), salienta o sentimento de identidade individual que descansa sobre as sensações corporais, sendo a
experiência da amamentação a primeira que intervém no sentimento de identidade.

D. W. Winnicott (1978), se baseia na idéia  da necessidade da mãe como pessoa viva, para que a criança possa sentir
seu calor, sua respiração. Sendo necessária para apresentar o filho ao mundo.

E. Enikson (1976), sugere que o sentimento de identidade nasce do encontro da mãe, ou substituto materno, com a
criança em um encontro de confiança e reconhecimentos mútuos.

Pode‑se observar que a figura materna é fundamental para o desenvolvimento afetivo posterior, funcionando como
condutor de ordem na formação das primeiras relações objetais, provendo o indivíduo de identificações estáveis e
positivas.

Definições e Evolução do Termo Identificação:

Processo de identificação desempenha importante papel na formação da personalidade.

A palavra idêntico tem origem no latim "idem" e encerra duas diferentes definições: 1. "Idem"‑ precisamente este, o
mesmo, o próprio; 2. "Idem "‑ o mesmo que (outro), do mesmo modo que (outro que, outra coisa).

O termo derivado, “identificado”, conseqüentemente comporta também dois sentidos, o reconhecimento de um
indivíduo ou uma coisa com o próprio, determinação da identidade e, em segundo lugar, tornar idêntico a, ato pelo
qual um ser chega a ser idêntico a outro, ou pelo qual dois seres se fazem idênticos, em pensamento ou de fato, em
sua totalidade ou conforme algum aspecto.

Conforme Dorim (1978), em seu “dicionário de psicologia”, identificação seria um mecanismo do ego através do qual
uma pessoa adota sentimentos e idéias de outra, por existir entre elas certa identidade na maneia de ser. Aparece
bem a partir da segunda infância e é um processo inconsciente.

O termo de identificação aparece na obra de Freud já em 1896, referindo-se a um mecanismo inconsciente. Em 1897,
utiliza o termo no sentido de "ser igual a” uma pessoa (figura materna) ou “de pertencer” a uma classe de pessoas.
Em 1917, mostrou a conexão entre a identificação e a introjeção, no artigo “Luto e Melancolia”.

Ao escrever "Psicologia das Massas" passa a utilizar a expressão, identificação por introjeção. Ao revisar seus conceitos,
diz que a identificação é reconhecida pela psicanálise como a mais precoce manifestação de uma ligação afetiva com
outra pessoa, desempenhando  importante papel na história primitiva do Complexo de Édipo. O menino mostra especial
interesse pelo pai, desejaria ser como ele e substituí-lo em tudo.

Segundo Laplanche e Pontalis, em seu “vocabulário de psicanálise”, identificação seria o “processo pelo qual o
indivíduo assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo
o modelo desta pessoa”. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações.

Identidade: A palavra origina-se do latim “identitas” , “identitatem”. Nome abstrato, originado de “idem”, o mesmo.
(Talande, A. 1967).

Encontramos como identidade no “Dictionary of Psychology” (Drever, 1956, p. 56), “a condição de ser o mesmo, o
similar (igual) em toda relação, o caráter de persistir essencialmente modificável”.

Avenburg, in Pierini, 1973, afirma que, a identidade é um conceito inseparável de identificação, processo que é
condição prévia para assumir a diferença implícita em toda relação de objeto, reconhecida como relação com outro,
diferente do sujeito, relação com um semelhante, que por sua vez seja “não eu”. Dentro de um contexto globalizante,
a identidade de uma pessoa pode ser conceituada como o conjunto de elementos biológicos, psicológicos e sociais
que formam o indivíduo um ser único entre os de sua espécie. (Arlon, 1982).
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Pensamento de Erikson, Grinberg, Lorenson, Jacobsen, entre outros é que a identidade é conhecimento da pessoa
de ser uma identidade separada e diferente das outras. Refere-se a ela como um sentimento ao que o indivíduo sente
que é.

Conforme J. Bleger (1973, p. 9): “A identidade... é uma espécie de precipitado ou decantado interiorizadas das
múltiplas relações interpessoais ou experiências do sujeito”.

Ainda que cada etapa evolutiva requeira um modo de identidade, seu alcance é finalidade da adolescência e sinal
antecipado de maturidade. Ser adolescente é transitar para a vida adulta com significado próprio. Seu perfil de
identidade serve a seu momento e antecipa o futuro.

O conceito de identidade não pode ser esférico e definido, o indivíduo precisa de um retorno para reavaliar-se. Deve
ser implícito a noção do processo de evolução e modificação.

Identidade seria então, a união do indivíduo e sua cultura, sua vida intrapsíquica e sua relação interpessoal.

M. Knobel (1981, p.85), nos diz que devemos levar em conta “que há uma identidade de contradição, com condutas
nas quais predominam a ambigüidade, a atuação e a busca de discriminação”. A. Hoirisch (1970, p. 30) refere-se
quanto a esse aspecto que “a crise de identidade na adolescência é reforçada não apenas pela procura do objeto
heterossexual em níveis mais amadurecidos, como também pela necessidade de optar por uma carreira ou
simplesmente por uma profissão”.

Escolha ocupacional – Atividade Profissional - Vocação

O ser humano passa por diferentes etapas e, em cada uma delas, realiza e aplica diferentes qualidades, tanto
biológicas como intelectuais. Em cada etapa, o homem executa diferentes tarefas e desempenha papéis em relação
com os outros membros de sua sociedade.

 

Assim sendo, o adolescente, empenhado na busca de sua identidade, parte para a escolha de sua profissão e,
através dela, de gratificações como segurança, reconhecimento, auto-estima, comando, honra e fama.

A escolha de uma ocupação é usualmente reflexo da personalidade global de um indivíduo porém, também
desempenha uma parte na moldagem desta personalidade, provendo‑lhe papéis, metais, ideais, costumes e estilo de
vida, associados (T. Lidez, 1983).

Entende o autor acima que, complexos fatores interagem na decisão da escolha vocacional, como: fusão dos
resíduos da infância, fatores caracterológicos e determinantes realistas que contribuíram para sua decisão.

A vocação surge desde a infância, como uma constelação vocacional, compreendendo uma tendência ou
necessidade vocacional básica, mais os elementos de instrumentação disponíveis para um certo sujeito em um certo
momento.

R. Bohoslawsky (1977), enfatiza que os adolescentes com dúvidas sobre o que querem ser, obedecem a
identificações que ainda não se integram, que a identidade ocupacional só será alcançada quando essas
identificações se integrarem e perderem o caráter defensivo de projetos originais.

Na maioria das vezes, a profissão é a expressão instrumentada da tendência vocacional, em outras, não constitui
uma resposta correta, como nos casos, por exemplo, das profissões herdadas ou impostas por tradição, uma vez que
a constatação inconsciente pode exigir uma manifestação diferente dos pais ou avós.

Na gênese da vocação, a atitude real consciente é inconsciente dos pais e do meio, sem importante papel.

Para R. Rohoslawsky (1977), na adolescência surgem problemas e soluções de ordem vocacional. Enfatiza o
conceito de identidade ocupacional como sendo a percepção de si próprio ao longo do tempo, em termos de papéis
ocupacionais. Esta identidade se desenvolve como um aspecto pessoal, ou seja, uma contínua interação entre os
fatores internos e externos à pessoa, incluindo aqui, o esquema corporal do sujeito.

Para T. Lidz (1983), a fase final da escolha ocupacional diz respeito à especificação de interesses dentro de um
campo através da aquisição de especializações. Significa renúncia interior de interesses e atividades diversificadas e,
muitas vezes, uma disposição de atrasar gratificações como, reconhecimento, rendas, filhos, etc.

Os papéis ocupacionais, as instituições a que uma pessoa pertence, o estilo de vida, o preparo educacional, os ideais
que se seguem e os valores dos colegas influenciarão grandemente quem uma pessoa será nos anos vindouros.

A perspectiva de êxito ou fracasso no campo ocupacional dependerá dos fatores: as qualidades essenciais requeridas
para obter o exilo em determinada área e o grau em que cada um sente que possui tais qualidades.
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Podemos entender, então, que o êxito ocupacional antecipado tem função com a relação entre a imagem ocupacional
e a auto‑imagem.

A escolha de uma profissão, pelos adolescentes, do ponto de vista social e pessoal, gera conflitos e é um aspecto 
fundamental de seu destino adulto. Esta situação coincide com toda crise de personalidade e identidade, - próprias do
adolescente, além do colocar em foco muito de sua dinâmica do desenvolvimento com as forças inconscientes que
influenciam sua vida.

T. Lidz (1983), referindo-se a escolha ocupacional, diz que para cristalizar metas e comprometer-se firmemente em
uma vocação, o jovem precisa encontrar, um meio de ingressar em uma carreira e conseguir um padrão para seguir.
A ausência de um padrão conhecido, usualmente sob a forma de uma ou mais pessoas com quem se identificar, pode
desviar o jovem de seu campo de interesse. É indiscutível, na gênese da vocação, a importância da atitude real,
consciente ou inconsciente, dos pais e do meio.

“Liberdade significa escolha, escolha requer decisão e tomar decisões gera problemas”. (T. Lidz, 1983, p.12).

Pressupostos básicos acerca da paternidade:

Vários autores enfatizam que a figura paterna real começa a ter um papel determinante na vida emocional do bebê,
desde muito cedo.

Zimmermann (1978) diz que para um filho estabelecer relações objetais boas e razoáveis, além de ter uma mãe que
se preste em boa medida como depositária e que posa tranqüilizá-lo e corrigir suas ansiedades, depressões e
desesperanças, deve ter um pai presente, ativo e capaz de auxiliá‑lo a separar‑se da mãe e estabelecer limites que
lhe proporcionem segurança. Torna‑se assim mais fácil à mobilização dos recursos internos que propiciarão à criança
o crescimento e a maturação. (G.. Katz, 1982).

Nos estudos freudianos vemos que sempre o modelo do menino é de sexo masculino porque não há outro sexo: “é
um pai do qual o sujeito se apodera por identificação, enquanto que com sua mãe existe um vínculo objetal”. (Salas,
E. 1978, p.21).

Desde o seu nascimento até mais ou menos o quarto mês de vida o interesse da criança se centraliza, quase que
exclusivamente, em sua mãe. A necessidade de um terceiro, que é a figura paterna, não importa se real ou substituto,
determina uma nova primazia de necessidade na vida da criança. É imprescindível que o pai encontre uma forma de
comunicação, adequada às necessidades de paternidade da criança.

O papel do pai varia segundo as diferentes idades do filho. Freud, S., em 1923, acentuou que o ego forma‑se a partir
de suas identificações com o pai e a mãe, “unidas uma com a outra de alguma maneira”. (Freud, S. 1976, p.49).

Ambas as relações, com a mãe e o pai, caminham paralelas durante algum tempo, até que por intensificação dos
desejos sexuais, orientados para a mãe, pela percepção de que o pai é um obstáculo à realização de seus desejos,
surge o complexo de Édipo. A identificação com o pai adquire matizes de hostilidade e transforma‑se no desejo de
suprimir ao pai para substituí‑lo junto à mãe. Conseqüentemente, nos estágios pré‑genitais já há um reconhecimento
do pai como, modelo, como algo diferenciado da mãe, que é objeto de desejo.

O menino assim, adquire força com a identificação, além de um modelo para seguir em direção à masculinidade. Ele
reconquista ou mantém sua auto‑estima por sua identificação com uma pessoa que sua mãe admira. Em contraste,
quando o menino reprime seus desejos por sua mãe, com medo de castração pelo pai e, depois se identifica com
este, ele se identifica com uma figura punitiva e ameaçadora, internalizando características agressivas e sádicas.

Quando o menino se identifica com um pai que ele julga benevolente, ele pode sentir que suas relações são

extensões das do pai e não de esforços de rivalidade para suplantá-lo e, não tem a probabilidade de sentir-se inibido em
seus esforços, com receio de ultrapassar o pai. 

Na adolescência, a figura paterna é fundamental. A presença de ambos, pai e mãe, é imprescindível para que seja
alcançada uma satisfatória identidade genital. O papel do pai, na sua união com a mãe, reforça e oferece ao filho, o
casal parental, como fonte de identificação e como primeira imagem social, da comunidade, que tem o indivíduo. (A.
Aberastury, 1978).

Encontrar ao pai, conforme S. Freud (1976), não só significa poder separar-se bem com a mãe, como também encontrar
uma fonte de identificação masculina, necessária tanto para a menina como para o menino, porque a condição bissexual
do homem torna necessária o casal, pai e mãe, para que se atinja um desenvolvimento harmônico da personalidade. 

Dados sobre a Brigada Militar (BM), Academia de Polícia Militar (APM) e Escola de 2 Grau Tiradentes:



03/01/2020 materia7

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev14a/materia7.htm 11/13

As polícias Militares (PM), conforme regulamento geral, foram “instituídas para a manutenção da ordem pública nos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal... são consideradas Forças Auxiliares, reservas do Exército...”
(Regulamento Geral da Brigada Militar, 1979, p.9).

A BM tem na sua hierarquia e na disciplina sua base institucional. A ela compete o policiamento ostensivo fardado,
planejado pelas autoridades competentes. A sua maneira de atuar é preventiva, como força de dissuasão, em locais
onde se presuma que ocorram possíveis perturbações da ordem.

 

A carreira policial-militar é privativa do pessoal da ativa, iniciando com o ingresso na BM, através de seleção e
obedece a uma seqüência de graus hierárquicos, de Praças de Polícia a Oficiais.

O ingresso no quadro de oficiais é realizado, após provas de capacidades específicas e classificação em vestibular. O
Curso de Formação de Oficiais (CFO) é facultado a todos os brasileiros natos, sem distinção de raça ou de crença
religiosa.

O curso tem a duração de oito semestres letivos (quatro anos) concedendo “condições morais, intelectuais e físicas
necessárias ao ótimo desempenho das diferentes missões que caracterizam a carreira do Oficial de Polícia Militar”.
(Manual de Instruções ao Concurso de Admissão ao CFO).

 Ao término do curso, o aluno será declarado Aspirante a Oficial, estagiando 6 meses, ingressando assim, na carreira de
Oficial de PM no posto de 2º Tenente.

 

A Escola de 2º Grau Tiradentes, criada em 1980 através do Decreto n.º 29.502, funciona próxima a APM.

Apresenta como objetivos o aperfeiçoamento das formas de comunicação, domínio dos recursos científicos e
tecnológicos, exercício conscientes da cidadania, participação produtiva na sociedade, liberdade e autenticidade no
ser e no agir, autoconfiança, enquadramento dos alunos na disciplina militar, etc.

Essa Escola apresenta características que lhe são próprias, além das habituais de qualquer outra escola estadual: os
alunos vestem farda militar, coturnos e uma boina com o emblema da Escola. Na jaqueta trazem u m crachá com o
“nome de guerra”, que pode ser o pré nome ou o sobrenome do aluno.

Cada turma possui um coordenador, um PM, encarregado da parte disciplinar dos alunos.

Em 1921, S. Freud, considerou o exército como exemplo de grupo artificial, porque exige uma força externa para
mantê-lo unido, agregado. “É um grupo altamente organizado, permanente, de objetivos bem definidos, hierarquizado,
tendo a fantasia inconsciente de que o comandante-chefe é um pai que ama a todos os soldados igualmente e, por
essa razão, eles são camaradas entre si.” (S. Freud, 1976, p.20).

Goffman, E. (1960), diz que o desenvolvimento da vida íntima da equipe dirigente nos quartéis militares é intenso. O
Oficial é um modelo de comportamento. Ele é constantemente observado por seus subordinados, assim sendo, sua
conduta deve demonstrar altos padrões, que podem variar de oficial para oficial, dependendo do estilo de vida do
indivíduo.

O soldado imita as características demonstradas pelo líder que respeita.

Orientação Metodológica

População:

Os sujeitos do presente estudo foram alunos da Escola estadual de 2º Grau Tiradentes da BM, e seus respectivos
pais PM.

Nosso trabalho enfocou 11 alunos da Escola que cursavam o 2° ano do 2º grau, com identidades na faixa dos 40 aos
45 anos de idade, nível de escolaridade variada, do primeiro grau incompleto ao nível superior, um subtenente, três
Sargentos, três cabos e três Soldados PM, sendo um deles já inativo.

Procedimentos:

O trabalho que apresentamos têm um cunho exploratório, baseado num pequeno número de pessoas, não tendo a
amostra, portanto, representatividade estatística.

Utilizamos no presente estudo a interpretação qualitativa dos dados encontrados na entrevista individual, não dirigida,
com duração de 50 minutos, com os adolescentes e seus pais. Buscamos através dessa entrevista uma compreensão
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da dinâmica da interação familiar e das motivações na escolha profissional dos entrevistados, além de fornecer maior
liberdade e vinculação mais próxima com a entrevistadora para a posterior aplicação da técnica e questionário
específico ao presente estudo.

O questionário, um estímulo estruturado, utilizado como maneira de se obter informações como identificação do
jovem, familiares e objetivos vocacionais, visando complementação de dados.

Para concluir, aplicamos a Técnica de Rorschach nos adolescentes e, posteriormente, em seus pais, sem que
houvesse ocorrido comunicação entre eles sobre o teste valisado, observando‑se as regra específicas da Técnica.

Tanto os adolescentes como seus pais foram esclarecidos da finalidade do trabalho, participando com interesse no
que lhes foi proposto.

Procedimentos da coleta, Análise e Interpretação dos Dados:

Utilizamos no presente estudo a interpretação qualitativa dos dados encontrados na entrevista, questionário e
conteúdos avaliados através do levantamento da Técnica de Rorschach.

Qualitativamente, procuramos a constatação da presença de ocorrências ou características específicas do problema
que levantamos através dos dados da entrevista não‑dirigida e da técnica utilizada, investigando os conteúdos
manifestos e latentes do material colhido.

A parte quantitativa do material trazida pela técnica de Rorschach, foi utilizada em conjunto com o material qualitativo,
procurando‑se, através do levantamento, analisar os elementos de informação a nível individual e o significado da
presença de específicas características de personalidade do grupo em estudo.

Fizemos um estudo longitudinal e individual, buscando a compreensão dinâmica de cada adolescente. Após,
interpretarmos no sentido horizontal, considerando os sujeitos como representantes de um mesmo universo de
interesses; de que maneira esses adolescentes, através de suas características individuais, suas vivências pessoais e
familiares, optaram pela idêntica profissão paterna.

Entendimento da busca da profissão militar pelos adolescentes estudados

Pai apresentado como: Rígido, violento, autoritário, durão, exigente, compreensivo, incentivador, companheiro.

Visão da figura do pai: Amado e temido. Figura de autoridade.

Mãe é apresentada como: Calma, disponível, presença constante em casa e

no atendimento aos filhos, nervosa, cuidadosa, submissa, aberta ao diálogo, adoentada.

Visão da figura da mãe: Percebida como submissa, poderosa, continente da ira do marido, controladora.

Relacionamento parental é percebido pelos filhos como de dominação-submissão.

Partindo do entendimento dinâmico dos casos estudados, procuramos integrar aspectos referentes às características
individuais e percepção das figuras parentais (pai e mãe) pelos adolescentes na busca da Instituição Militar.

O pai enquanto visto como “rígido, violento e durão”, era obedecido e temido. Pensamos que, sendo percebido como
modelo de autoridade, mobiliza nos filhos a rivalidade e a competição, gerando, muitas vezes, dificuldades de
aproximação, entendida também através da “rigidez” encontrada como característica de personalidade dos
adolescentes e seus pais.

 

Compreendemos na busca da idêntica profissão paterna, que tem por base a hierarquia e a disciplina, o
preenchimento das necessidades internas de controle e segurança do adolescente.

O uso da farda militar, a boina com o emblema da Escola, e identificação por um "nome de guerra", além da
orientação e cuidados recebidos por autoridades responsáveis, repetem o esquema referencial do grupo familiar. Ao
se ligarem à Instituição, aceitam a obrigação de se integrarem a atividades, assimilando a identidade da mesma, ou
seja, disciplinadora e fechada.

Acreditamos que as características de submissão encontradas nos adolescente estudados podem ser supostas como
decorrentes da percepção das figuras femininas cujo, dados são vistos e achados clínicos. Quando a mãe é sentida
como presente e disponível, atenta às necessidades dos filhos, é vista como elemento forte, poderosa para acalmar
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os impulsos agressivos do pai e, em outro momento, quando vista como figura desvalorizada, seu controle é realizado
através da submissão gerando em alguns casos, atritos com a figura paterna em função de sua submissão à esposa.

Os sentimentos de submissão introjetados pelos adolescentes, seu desejo de independização, exigido por si próprio e
pela sociedade na escolha profissional, leva-o à busca do vínculo de dependência, seja por manutenção do vínculo
familiar, como também por alívio gradativo dessa perda. Na fantasia do adolescente, isso é realizado num grupo
militar, já conhecido e aprovado pelos pais, como substituto da família, que irão encontrar o controle e a segurança
sem perigo de dissolução, dispersão ou desorganização.

Reconhecemos a importância dos primeiros vínculos afetivos na gênese do processo de identificação. Percebemos
que, ao longo do seu desenvolvimento, os adolescentes formaram uma identidade com características oscilando entre
iniciativa e submissão. Entendemos, então, que os sentimentos relacionados aos pais lhe permitiram, na escolha da
profissão militar, o encontro da disciplina como opção de controle para alívio dos sentimentos agressivos e a
hierarquia como manejo de seus aspectos ativos referentes ao poder e força também percebidos nessas figuras.

Entendemos a busca da Instituição Militar, como expressão de identificação com o pai de características de poder e
de respeito, que é um modelo de comportamento, por eles buscado imitar. Essa busca também pode ser entendida
como uma transição para o mundo externo.

Entendemos assim, a necessidade que o adolescente tem de identificar-se projetivamente com figuras idealizadas,
procurando, através delas assegurar-se da sua própria continuidade e da dos pais infantis internalizados.

Os fatores motivacionais, verbalizados pelos adolescentes para a busca da profissão militar, envolvem o gosto pela
vida militar, a garantia de estabilidade profissional, a busca da idêntica profissão paterna (às vezes, profissão familiar),
incluindo em seus motivos, os incentivos, gratificações e variados fatores conscientes e inconscientes que
determinam sua atitude.

Podemos entender a escolha da profissão militar como reflexo da personalidade global desses adolescentes. Os
sinais de obsessividade que encontramos nos onze casos estudados reforçam nosso entendimento. Compreendemos
esse aspecto como necessário e compatível à vida militar, baseada na hierarquia e disciplina. Compreendemos
também a busca da carreira promissora como forma de encontrar solidez e crescimento hierarquizado.

 

A procura, nessa fase adolescente é a de um futuro garantido que lhe traga segurança, a partir de seu próprio
referencial, agradando aos pais internalizados.

Destacamos, que, com a conscientização da escolha profissional militar e o término do processo adolescente, o
homem começa a vivenciar suas reais capacidades e potencialidades vitais, tendo assim sua identidade pessoal, o
“servir e proteger” a sociedade.

Epílogo

Não pretendemos trazer conclusões definitivas. Reconhecemos as limitações circunstanciais quanto à amostra e a
população escolhidas, elaboradas a partir do material coletado. Sendo assim:

1. A influência do meio, a segurança e a estabilidade advindas da profissão, foram os motivos mais expressivos para
os adolescentes em sua escolha profissional, representando a luta pela dependência versus independência, ser
característica dessa fase adolescente.

2. A escolha da idêntica profissão paterna, revela, na busca da Instituição, a substituição da família original, mantendo
assim os vínculos de dependência familiar.

3. A escolha da idêntica profissão do pai revela‑o como modelo de identificação, seja pelos aspectos de submissão ou
de dominação.

4. Os sinais de obsessividade e o índice de liberação dos afetos e emoções, encontrados nos adolescentes
estudados, revelam‑se necessários ao exercício adequado da profissão militar, fundamentada na disciplina e
hierarquia.

5. As características individuais encontradas nos adolescentes estudados, são próprias do processo adolescente.

Pensamos, através do exposto, que existe uma significativa importância nos processos de identificação e na
motivação como fontes de influência na busca da profissão pelo adolescente.



03/01/2020 materria7a

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev14a/materia7a.htm 1/8

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONALENTRE PAIS E FILHOS
Idêntica escolha profissional em filhos

de pais policiais militares
por Tânia Martins de Barros

Mestre em Psicologia Clínica

Síntese da dissertação apresentada pela autora
na conclusão do Curso de Mestre

em Psicologia Clínica pela PUC-RS.

Apresentação

O problema da escolha profissional do adolescente pode contribuir para uma colocação mais adequada deste
adolescente, que se acha na dependência de fazer uma escolha profissional, quando ainda se encontra em plena
fase da adolescência, com problemas decisórios em termos de personalidade e identidade.

            O trabalho cuja síntese estou lhes apresentando, é um estudo exploratório, baseado num pequeno número de
pessoas, não tendo a amostra, portanto, representatividade estatística. O indivíduo é considerado como representante
do meio estudado, escolhido em função de critérios pré‑estabelecidos e considerado como representativo pelo fato de
ser ele quem detém uma imagem particular no caso, da cultura da qual pertence.

            Nosso objetivo, através dos achados, visa auxiliar na melhoria do processo seletivo na escolha da profissão
militar, propiciando melhores condições de vida ao Policial Militar. Tal preocupação inicia desde a busca dessa profissão
pelos jovens que nos procuram.

Sendo assim, pretendemos, através de uma abordagem psicodinâmica, buscar entender a relação entre a
identificação com a figura paterna e a idêntica escolha profissional, em adolescentes, filhos de pais Policiais Militares
(PM).

No decorrer do trabalho, buscamos levantar dados característicos dos adolescentes e seus pais PM, investigando as
motivações conscientes e, dentro do possível, as fantasias inconscientes acerca da idêntica profissão paterna.

 

            Fundamentação Teórica

            Apresentamos, sinteticamente, conhecimentos teóricos sobre: adolescência, identificação, identidade; escolha
ocupacional, pressupostos básicos acerca da paternidade, dados sobre a Brigada Militar (BM), Escola de 2º Grau
Tiradentes.  

Adolescência ‑ Este é um tema que sempre despertou atenção dos especialistas da área das Ciências Humanas como
uma fase transitória; uma passagem entre a infância e a vida adulta, onde os conflitos infantis exacerbam‑se, revestidos
de novas características. O adolescente tem de enfrentar várias perdas como, do corpo infantil, a perda dos pais da
infância e o que a nós afora mais interessa, a perda da identidade e papéis infantis. Na fase da adolescência culmina
todo o processo maturativo hiposicosocial do indivíduo, ocorrendo não somente  a mudança de imagem corporal, mas
também a estruturação final da personalidade Aberastury, A. (1980, p.15), diz que: “... a adolescência é um momento
crucial na vida do homem e constitui a etapa decisiva de um processo de desprendimento. Este processo atravessa três
momentos fundamentais: o primeiro é o nascimento; o segundo surge ao final do primeiro ano com a eclosão da
genitalidade e dentição, a linguagem, a posição de pé e a marcha; o terceiro aparece na adolescência.”

A contribuição de S. Freud acerca da adolescência chega até nós através de suas obras como: "A Dissolução do
complexo de Édipo", de 1924 (1976, p.217‑114) e “O Horror do Incesto" em "Totem e Tabu", datado de 1913 (1974,
p,20‑37). Refere‑se ele à universalidade do complexo de Édipo, o medo à castração, a formação do superego e o
horror ao incesto, elementos de fundamental importância durante o processo adolescente.

Essa fase adolescente continua até que o jovem consolidou um sentimento razoavelmente claro e coerente de sua
identidade pessoal e elegeu um papel social bastante definido, com um sistema de valores e com metas de vida.
(Wender, L., 1977).

            Observamos a ambivalência do adolescente quando, ao mesmo tempo em que se considera o centro do
universo, entrega-se integralmente a alguém ou alguma coisa. Formam as mais apaixonadas relações de anos para
rompê-las tão rapidamente como iniciaram. A Freud (1977) comenta que oscilam entre a cega submissão a um líder
auto-eleito e a rebelião contra toda e qualquer autoridade.

            Os adolescentes examinam os pais de uma maneira crítica, apoiando-se mais nos grupos de companheiros por
seu sentimento de pertencer. M. Knobel (1981 ), nos diz que o adolescente procura uma identidade grupal, na união e na
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solidariedade com seus iguais para, complementando‑se mutuamente, adquirirem uma espécie de identificação negativa
nos grupos, nas associações, no comportamento basicamente orientado por interesses coletivos comuns.

Isto se acha diretamente vinculado com a necessidade de formar parte de grupos ideológicos, sociais, esportivos ou
políticos para, colocando‑se uniformemente em uma certa identidade, definindo‑se através de características que lhes
oferecem garantias de uma relativa estabilidade, buscando compensações sobre o déficit que experimentam com sua
própria personalidade.

            Durante o período, o adolescente adquiri a estatura e o aspecto adulto, sua capacidade de procriação, segundo
L. Wender (1977) porém, a sociedade, de certa forma, o proibi desta atividade, exigindo-lhe um mais longo preparo
profissional. Para Eisenberg (1978), adolescência, socialmente, é função das normas culturais, quanto mais
desenvolvida tecnologicamente uma sociedade, mais ela prolongará o período da adolescência, já que na preparação
dos papéis adultos ela será mais exigente. Isto mantém o jovem por mais tempo na dependência paterna e na situação
de adolescente.

            Conforme M. Knobel (1981), a adolescência é uma “síndrome normal”. Sua maior ou menor anormalidade
dependerá, grandemente dos processos de identificação e de tudo o que tenha podido fazer o adolescente . Diz também
que a identidade é uma característica de cada momento evolutivo.

Conceitos básicos sobre o fenômeno da identificação:

            Concordância de todos quando estudaram o processo de identificação é a origem do processo, estando
objetivamente vinculada ao relacionamento mãe e filho nos primeiros anos de vida, sendo a base para todas
identificações posteriores.

S. Freud tratou do assunto em 1921, descrevendo a primitiva origem de identificação com o desejo oral de devorar.
Em 1923, cita que as primeiras identificações, realizadas no início da vida são sempre gerais e duradouras e o ponto
de partida seria a seio materno.

Examinado o significado das primeiras relações de objeto no desenvolvimento do ego, em 1915, chama a atenção que,
para o estabelecimento do teste da realidade, é necessário que os objetos tenham proporcionando verdadeiras
satisfações  e que, posteriormente, sintam-se como perdidos.

M. Klein, em 1940, preocupa‑se com as relações da criança com a mãe e, posteriormente, com o pai, advindo daí,
uma boa identificação.

M. Mahler (1958), salienta o sentimento de identidade individual que descansa sobre as sensações corporais, sendo a
experiência da amamentação a primeira que intervém no sentimento de identidade.

D. W. Winnicott (1978), se baseia na idéia  da necessidade da mãe como pessoa viva, para que a criança possa sentir
seu calor, sua respiração. Sendo necessária para apresentar o filho ao mundo.

E. Enikson (1976), sugere que o sentimento de identidade nasce do encontro da mãe, ou substituto materno, com a
criança em um encontro de confiança e reconhecimentos mútuos.

Pode‑se observar que a figura materna é fundamental para o desenvolvimento afetivo posterior, funcionando como
condutor de ordem na formação das primeiras relações objetais, provendo o indivíduo de identificações estáveis e
positivas.

Definições e Evolução do Termo Identificação:

Processo de identificação desempenha importante papel na formação da personalidade.

A palavra idêntico tem origem no latim "idem" e encerra duas diferentes definições: 1. "Idem"‑ precisamente este, o
mesmo, o próprio; 2. "Idem "‑ o mesmo que (outro), do mesmo modo que (outro que, outra coisa).

            O termo derivado, “identificado”, conseqüentemente comporta também dois sentidos, o reconhecimento de um
indivíduo ou uma coisa com o próprio, determinação da identidade e, em segundo lugar, tornar idêntico a, ato pelo qual
um ser chega a ser idêntico a outro, ou pelo qual dois seres se fazem idênticos, em pensamento ou de fato, em sua
totalidade ou conforme algum aspecto.

Conforme Dorim (1978), em seu “dicionário de psicologia”, identificação seria um mecanismo do ego através do qual
uma pessoa adota sentimentos e idéias de outra, por existir entre elas certa identidade na maneia de ser. Aparece
bem a partir da segunda infância e é um processo inconsciente.
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O termo de identificação aparece na obra de Freud já em 1896, referindo-se a um mecanismo inconsciente. Em 1897,
utiliza o termo no sentido de "ser igual a” uma pessoa (figura materna) ou “de pertencer” a uma classe de pessoas.
Em 1917, mostrou a conexão entre a identificação e a introjeção, no artigo “Luto e Melancolia”.

Ao escrever "Psicologia das Massas" passa a utilizar a expressão, identificação por introjeção. Ao revisar seus conceitos,
diz que a identificação é reconhecida pela psicanálise como a mais precoce manifestação de uma ligação afetiva com
outra pessoa, desempenhando  importante papel na história primitiva do Complexo de Édipo. O menino mostra especial
interesse pelo pai, desejaria ser como ele e substituí-lo em tudo.

Segundo Laplanche e Pontalis, em seu “vocabulário de psicanálise”, identificação seria o “processo pelo qual o
indivíduo assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo
o modelo desta pessoa”. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações.

Identidade: A palavra origina-se do latim “identitas” , “identitatem”. Nome abstrato, originado de “idem”, o mesmo.
(Talande, A. 1967).

Encontramos como identidade no “Dictionary of Psychology” (Drever, 1956, p. 56), “a condição de ser o mesmo, o
similar (igual) em toda relação, o caráter de persistir essencialmente modificável”.

Avenburg, in Pierini, 1973, afirma que, a identidade é um conceito inseparável de identificação, processo que é
condição prévia para assumir a diferença implícita em toda relação de objeto, reconhecida como relação com outro,
diferente do sujeito, relação com um semelhante, que por sua vez seja “não eu”. Dentro de um contexto globalizante,
a identidade de uma pessoa pode ser conceituada como o conjunto de elementos biológicos, psicológicos e sociais
que formam o indivíduo um ser único entre os de sua espécie. (Arlon, 1982).

Pensamento de Erikson, Grinberg, Lorenson, Jacobsen, entre outros é que a identidade é conhecimento da pessoa
de ser uma identidade separada e diferente das outras. Refere-se a ela como um sentimento ao que o indivíduo sente
que é.

            Conforme J. Bleger (1973, p. 9): “A identidade... é uma espécie de precipitado ou decantado interiorizadas das
múltiplas relações interpessoais ou experiências do sujeito”.

            Ainda que cada etapa evolutiva requeira um modo de identidade, seu alcance é finalidade da adolescência e sinal
antecipado de maturidade. Ser adolescente é transitar para a vida adulta com significado próprio. Seu perfil de identidade
serve a seu momento e antecipa o futuro.

            O conceito de identidade não pode ser esférico e definido, o indivíduo precisa de um retorno para reavaliar-se.
Deve ser implícito a noção do processo de evolução e modificação.

            Identidade seria então, a união do indivíduo e sua cultura, sua vida intrapsíquica e sua relação interpessoal.

            M. Knobel (1981, p.85), nos diz que devemos levar em conta “que há uma identidade de contradição, com
condutas nas quais predominam a ambigüidade, a atuação e a busca de discriminação”. A. Hoirisch (1970, p. 30) refere-
se quanto a esse aspecto que “a crise de identidade na adolescência é reforçada não apenas pela procura do objeto
heterossexual em níveis mais amadurecidos, como também pela necessidade de optar por uma carreira ou
simplesmente por uma profissão”.

            Escolha ocupacional – Atividade Profissional - Vocação

            O ser humano passa por diferentes etapas e, em cada uma delas, realiza e aplica diferentes qualidades, tanto
biológicas como intelectuais. Em cada etapa, o homem executa diferentes tarefas e desempenha papéis em relação com
os outros membros de sua sociedade.

 

            Assim sendo, o adolescente, empenhado na busca de sua identidade, parte para a escolha de sua profissão e,
através dela, de gratificações como segurança, reconhecimento, auto-estima, comando, honra e fama.

            A escolha de uma ocupação é usualmente reflexo da personalidade global de um indivíduo porém, também
desempenha uma parte na moldagem desta personalidade, provendo‑lhe papéis, metais, ideais, costumes e estilo de
vida, associados (T. Lidez, 1983).

Entende o autor acima que, complexos fatores interagem na decisão da escolha vocacional, como: fusão dos
resíduos da infância, fatores caracterológicos e determinantes realistas que contribuíram para sua decisão.

A vocação surge desde a infância, como uma constelação vocacional, compreendendo uma tendência ou
necessidade vocacional básica, mais os elementos de instrumentação disponíveis para um certo sujeito em um certo
momento.
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R. Bohoslawsky (1977), enfatiza que os adolescentes com dúvidas sobre o que querem ser, obedecem a
identificações que ainda não se integram, que a identidade ocupacional só será alcançada quando essas
identificações se integrarem e perderem o caráter defensivo de projetos originais.

Na maioria das vezes, a profissão é a expressão instrumentada da tendência vocacional, em outras, não constitui
uma resposta correta, como nos casos, por exemplo, das profissões herdadas ou impostas por tradição, uma vez que
a constatação inconsciente pode exigir uma manifestação diferente dos pais ou avós.

Na gênese da vocação, a atitude real consciente é inconsciente dos pais e do meio, sem importante papel.

Para R. Rohoslawsky (1977), na adolescência surgem problemas e soluções de ordem vocacional. Enfatiza o
conceito de identidade ocupacional como sendo a percepção de si próprio ao longo do tempo, em termos de papéis
ocupacionais. Esta identidade se desenvolve como um aspecto pessoal, ou seja, uma contínua interação entre os
fatores internos e externos à pessoa, incluindo aqui, o esquema corporal do sujeito.

Para T. Lidz (1983), a fase final da escolha ocupacional diz respeito à especificação de interesses dentro de um
campo através da aquisição de especializações. Significa renúncia interior de interesses e atividades diversificadas e,
muitas vezes, uma disposição de atrasar gratificações como, reconhecimento, rendas, filhos, etc.

Os papéis ocupacionais, as instituições a que uma pessoa pertence, o estilo de vida, o preparo educacional, os ideais
que se seguem e os valores dos colegas influenciarão grandemente quem uma pessoa será nos anos vindouros.

A perspectiva de êxito ou fracasso no campo ocupacional dependerá dos fatores: as qualidades essenciais requeridas
para obter o exilo em determinada área e o grau em que cada um sente que possui tais qualidades.

Podemos entender, então, que o êxito ocupacional antecipado tem função com a relação entre a imagem ocupacional
e a auto‑imagem.

A escolha de uma profissão, pelos adolescentes, do ponto de vista social e pessoal, gera conflitos e é um aspecto 
fundamental de seu destino adulto. Esta situação coincide com toda crise de personalidade e identidade, - próprias do
adolescente, além do colocar em foco muito de sua dinâmica do desenvolvimento com as forças inconscientes que
influenciam sua vida.

T. Lidz (1983), referindo-se a escolha ocupacional, diz que para cristalizar metas e comprometer-se firmemente em
uma vocação, o jovem precisa encontrar, um meio de ingressar em uma carreira e conseguir um padrão para seguir.
A ausência de um padrão conhecido, usualmente sob a forma de uma ou mais pessoas com quem se identificar, pode
desviar o jovem de seu campo de interesse. É indiscutível, na gênese da vocação, a importância da atitude real,
consciente ou inconsciente, dos pais e do meio.

“Liberdade significa escolha, escolha requer decisão e tomar decisões gera problemas”. (T. Lidz, 1983, p.12).

Pressupostos básicos acerca da paternidade:

Vários autores enfatizam que a figura paterna real começa a ter um papel determinante na vida emocional do bebê,
desde muito cedo.

Zimmermann (1978) diz que para um filho estabelecer relações objetais boas e razoáveis, além de ter uma mãe que
se preste em boa medida como depositária e que posa tranqüilizá-lo e corrigir suas ansiedades, depressões e
desesperanças, deve ter um pai presente, ativo e capaz de auxiliá‑lo a separar‑se da mãe e estabelecer limites que
lhe proporcionem segurança. Torna‑se assim mais fácil à mobilização dos recursos internos que propiciarão à criança
o crescimento e a maturação. (G.. Katz, 1982).

Nos estudos freudianos vemos que sempre o modelo do menino é de sexo masculino porque não há outro sexo: “é
um pai do qual o sujeito se apodera por identificação, enquanto que com sua mãe existe um vínculo objetal”. (Salas,
E. 1978, p.21).

Desde o seu nascimento até mais ou menos o quarto mês de vida o interesse da criança se centraliza, quase que
exclusivamente, em sua mãe. A necessidade de um terceiro, que é a figura paterna, não importa se real ou substituto,
determina uma nova primazia de necessidade na vida da criança. É imprescindível que o pai encontre uma forma de
comunicação, adequada às necessidades de paternidade da criança.

O papel do pai varia segundo as diferentes idades do filho. Freud, S., em 1923, acentuou que o ego forma‑se a partir
de suas identificações com o pai e a mãe, “unidas uma com a outra de alguma maneira”. (Freud, S. 1976, p.49).

Ambas as relações, com a mãe e o pai, caminham paralelas durante algum tempo, até que por intensificação dos
desejos sexuais, orientados para a mãe, pela percepção de que o pai é um obstáculo à realização de seus desejos,
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surge o complexo de Édipo. A identificação com o pai adquire matizes de hostilidade e transforma‑se no desejo de
suprimir ao pai para substituí‑lo junto à mãe. Conseqüentemente, nos estágios pré‑genitais já há um reconhecimento
do pai como, modelo, como algo diferenciado da mãe, que é objeto de desejo.

O menino assim, adquire força com a identificação, além de um modelo para seguir em direção à masculinidade. Ele
reconquista ou mantém sua auto‑estima por sua identificação com uma pessoa que sua mãe admira. Em contraste,
quando o menino reprime seus desejos por sua mãe, com medo de castração pelo pai e, depois se identifica com
este, ele se identifica com uma figura punitiva e ameaçadora, internalizando características agressivas e sádicas.

Quando o menino se identifica com um pai que ele julga benevolente, ele pode sentir que suas relações são

extensões das do pai e não de esforços de rivalidade para suplantá-lo e, não tem a probabilidade de sentir-se inibido em
seus esforços, com receio de ultrapassar o pai. 

Na adolescência, a figura paterna é fundamental. A presença de ambos, pai e mãe, é imprescindível para que seja
alcançada uma satisfatória identidade genital. O papel do pai, na sua união com a mãe, reforça e oferece ao filho, o
casal parental, como fonte de identificação e como primeira imagem social, da comunidade, que tem o indivíduo. (A.
Aberastury, 1978).

            Encontrar ao pai, conforme S. Freud (1976), não só significa poder separar-se bem com a mãe, como também
encontrar uma fonte de identificação masculina, necessária tanto para a menina como para o menino, porque a condição
bissexual do homem torna necessária o casal, pai e mãe, para que se atinja um desenvolvimento harmônico da
personalidade. 

Dados sobre a Brigada Militar (BM), Academia de Polícia Militar (APM) e Escola de 2 Grau Tiradentes:

As polícias Militares (PM), conforme regulamento geral, foram “instituídas para a manutenção da ordem pública nos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal... são consideradas Forças Auxiliares, reservas do Exército...”
(Regulamento Geral da Brigada Militar, 1979, p.9).

            A BM tem na sua hierarquia e na disciplina sua base institucional. A ela compete o policiamento ostensivo
fardado, planejado pelas autoridades competentes. A sua maneira de atuar é preventiva, como força de dissuasão, em
locais onde se presuma que ocorram possíveis perturbações da ordem.

 

                        A carreira policial-militar é privativa do pessoal da ativa, iniciando com o ingresso na BM, através de
seleção e obedece a uma seqüência de graus hierárquicos, de Praças de Polícia a Oficiais.                       

            O ingresso no quadro de oficiais é realizado, após provas de capacidades específicas e classificação em
vestibular. O Curso de Formação de Oficiais (CFO) é facultado a todos os brasileiros natos, sem distinção de raça ou de
crença religiosa.

            O curso tem a duração de oito semestres letivos (quatro anos) concedendo “condições morais, intelectuais e
físicas necessárias ao ótimo desempenho das diferentes missões que caracterizam a carreira do Oficial de Polícia
Militar”. (Manual de Instruções ao Concurso de Admissão ao CFO).

             Ao término do curso, o aluno será declarado Aspirante a Oficial, estagiando 6 meses, ingressando assim, na
carreira de Oficial de PM no posto de 2º Tenente.

             

            A Escola de 2º Grau Tiradentes, criada em 1980 através do Decreto n.º 29.502, funciona próxima a APM.

            Apresenta como objetivos o aperfeiçoamento das formas de comunicação, domínio dos recursos científicos e
tecnológicos, exercício conscientes da cidadania, participação produtiva na sociedade, liberdade e autenticidade no ser e
no agir, autoconfiança, enquadramento dos alunos na disciplina militar, etc.

            Essa Escola apresenta características que lhe são próprias, além das habituais de qualquer outra escola
estadual: os alunos vestem farda militar, coturnos e uma boina com o emblema da Escola. Na jaqueta trazem u m crachá
com o “nome de guerra”, que pode ser o pré nome ou o sobrenome do aluno.

            Cada turma possui um coordenador, um PM, encarregado da parte disciplinar dos alunos.

            Em 1921, S. Freud, considerou o exército como exemplo de grupo artificial, porque exige uma força externa para
mantê-lo unido, agregado. “É um grupo altamente organizado, permanente, de objetivos bem definidos, hierarquizado,
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tendo a fantasia inconsciente de que o comandante-chefe é um pai que ama a todos os soldados igualmente e, por essa
razão, eles são camaradas entre si.” (S. Freud, 1976, p.20).

            Goffman, E. (1960), diz que o desenvolvimento da vida íntima da equipe dirigente nos quartéis militares é
intenso. O Oficial é um modelo de comportamento. Ele é constantemente observado por seus subordinados, assim
sendo, sua conduta deve demonstrar altos padrões, que podem variar de oficial para oficial, dependendo do estilo de
vida do indivíduo.

            O soldado imita as características demonstradas pelo líder que respeita.

Orientação Metodológica

População:

Os sujeitos do presente estudo foram alunos da Escola estadual de 2º Grau Tiradentes da BM, e seus respectivos
pais PM.

Nosso trabalho enfocou 11 alunos da Escola que cursavam o 2° ano do 2º grau, com identidades na faixa dos 40 aos
45 anos de idade, nível de escolaridade variada, do primeiro grau incompleto ao nível superior, um subtenente, três
Sargentos, três cabos e três Soldados PM, sendo um deles já inativo.

Procedimentos:

O trabalho que apresentamos têm um cunho exploratório, baseado num pequeno número de pessoas, não tendo a
amostra, portanto, representatividade estatística.

Utilizamos no presente estudo a interpretação qualitativa dos dados encontrados na entrevista individual, não dirigida,
com duração de 50 minutos, com os adolescentes e seus pais. Buscamos através dessa entrevista uma compreensão
da dinâmica da interação familiar e das motivações na escolha profissional dos entrevistados, além de fornecer maior
liberdade e vinculação mais próxima com a entrevistadora para a posterior aplicação da técnica e questionário
específico ao presente estudo.

O questionário, um estímulo estruturado, utilizado como maneira de se obter informações como identificação do
jovem, familiares e objetivos vocacionais, visando complementação de dados.

Para concluir, aplicamos a Técnica de Rorschach nos adolescentes e, posteriormente, em seus pais, sem que
houvesse ocorrido comunicação entre eles sobre o teste valisado, observando‑se as regra específicas da Técnica.

Tanto os adolescentes como seus pais foram esclarecidos da finalidade do trabalho, participando com interesse no
que lhes foi proposto.

Procedimentos da coleta, Análise e Interpretação dos Dados:

Utilizamos no presente estudo a interpretação qualitativa dos dados encontrados na entrevista, questionário e
conteúdos avaliados através do levantamento da Técnica de Rorschach.

Qualitativamente, procuramos a constatação da presença de ocorrências ou características específicas do problema
que levantamos através dos dados da entrevista não‑dirigida e da técnica utilizada, investigando os conteúdos
manifestos e latentes do material colhido.

A parte quantitativa do material trazida pela técnica de Rorschach, foi utilizada em conjunto com o material qualitativo,
procurando‑se, através do levantamento, analisar os elementos de informação a nível individual e o significado da
presença de específicas características de personalidade do grupo em estudo.

Fizemos um estudo longitudinal e individual, buscando a compreensão dinâmica de cada adolescente. Após,
interpretarmos no sentido horizontal, considerando os sujeitos como representantes de um mesmo universo de
interesses; de que maneira esses adolescentes, através de suas características individuais, suas vivências pessoais e
familiares, optaram pela idêntica profissão paterna.

Entendimento da busca da profissão militar pelos adolescentes estudados

Pai apresentado como: Rígido, violento, autoritário, durão, exigente, compreensivo, incentivador, companheiro.

Visão da figura do pai: Amado e temido. Figura de autoridade.

Mãe é apresentada como: Calma, disponível, presença constante em casa e
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no atendimento aos filhos, nervosa, cuidadosa, submissa, aberta ao diálogo, adoentada.

Visão da figura da mãe: Percebida como submissa, poderosa, continente da ira do marido, controladora.

Relacionamento parental é percebido pelos filhos como de dominação-submissão.

            Partindo do entendimento dinâmico dos casos estudados, procuramos integrar aspectos referentes às
características individuais e percepção das figuras parentais (pai e mãe) pelos adolescentes na busca da Instituição
Militar.

            O pai enquanto visto como “rígido, violento e durão”, era obedecido e temido. Pensamos que, sendo percebido
como modelo de autoridade, mobiliza nos filhos a rivalidade e a competição, gerando, muitas vezes, dificuldades de
aproximação, entendida também através da “rigidez” encontrada como característica de personalidade dos adolescentes
e seus pais.

 

Compreendemos na busca da idêntica profissão paterna, que tem por base a hierarquia e a disciplina, o
preenchimento das necessidades internas de controle e segurança do adolescente.

O uso da farda militar, a boina com o emblema da Escola, e identificação por um "nome de guerra", além da
orientação e cuidados recebidos por autoridades responsáveis, repetem o esquema referencial do grupo familiar. Ao
se ligarem à Instituição, aceitam a obrigação de se integrarem a atividades, assimilando a identidade da mesma, ou
seja, disciplinadora e fechada.

Acreditamos que as características de submissão encontradas nos adolescente estudados podem ser supostas como
decorrentes da percepção das figuras femininas cujo, dados são vistos e achados clínicos. Quando a mãe é sentida
como presente e disponível, atenta às necessidades dos filhos, é vista como elemento forte, poderosa para acalmar
os impulsos agressivos do pai e, em outro momento, quando vista como figura desvalorizada, seu controle é realizado
através da submissão gerando em alguns casos, atritos com a figura paterna em função de sua submissão à esposa.

            Os sentimentos de submissão introjetados pelos adolescentes, seu desejo de independização, exigido por si
próprio e pela sociedade na escolha profissional, leva-o à busca do vínculo de dependência, seja por manutenção do
vínculo familiar, como também por alívio gradativo dessa perda. Na fantasia do adolescente, isso é realizado num grupo
militar, já conhecido e aprovado pelos pais, como substituto da família, que irão encontrar o controle e a segurança sem
perigo de dissolução, dispersão ou desorganização.

Reconhecemos a importância dos primeiros vínculos afetivos na gênese do processo de identificação. Percebemos
que, ao longo do seu desenvolvimento, os adolescentes formaram uma identidade com características oscilando entre
iniciativa e submissão. Entendemos, então, que os sentimentos relacionados aos pais lhe permitiram, na escolha da
profissão militar, o encontro da disciplina como opção de controle para alívio dos sentimentos agressivos e a
hierarquia como manejo de seus aspectos ativos referentes ao poder e força também percebidos nessas figuras.

            Entendemos a busca da Instituição Militar, como expressão de identificação com o pai de características de poder
e de respeito, que é um modelo de comportamento, por eles buscado imitar. Essa busca também pode ser entendida
como uma transição para o mundo externo.

            Entendemos assim, a necessidade que o adolescente tem de identificar-se projetivamente com figuras
idealizadas, procurando, através delas assegurar-se da sua própria continuidade e da dos pais infantis internalizados.

            Os fatores motivacionais, verbalizados pelos adolescentes para a busca da profissão militar, envolvem o gosto
pela vida militar, a garantia de estabilidade profissional, a busca da idêntica profissão paterna (às vezes, profissão
familiar), incluindo em seus motivos, os incentivos, gratificações e variados fatores conscientes e inconscientes que
determinam sua atitude.

Podemos entender a escolha da profissão militar como reflexo da personalidade global desses adolescentes. Os
sinais de obsessividade que encontramos nos onze casos estudados reforçam nosso entendimento. Compreendemos
esse aspecto como necessário e compatível à vida militar, baseada na hierarquia e disciplina. Compreendemos
também a busca da carreira promissora como forma de encontrar solidez e crescimento hierarquizado.

 

A procura, nessa fase adolescente é a de um futuro garantido que lhe traga segurança, a partir de seu próprio
referencial, agradando aos pais internalizados.

Destacamos, que, com a conscientização da escolha profissional militar e o término do processo adolescente, o
homem começa a vivenciar suas reais capacidades e potencialidades vitais, tendo assim sua identidade pessoal, o
“servir e proteger” a sociedade.
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Epílogo

            Não pretendemos trazer conclusões definitivas. Reconhecemos as limitações circunstanciais quanto à amostra e
a população escolhidas, elaboradas a partir do material coletado. Sendo assim:

            1. A influência do meio, a segurança e a estabilidade advindas da profissão, foram os motivos mais expressivos
para os adolescentes em sua escolha profissional, representando a luta pela dependência versus independência, ser
característica dessa fase adolescente.

2. A escolha da idêntica profissão paterna, revela, na busca da Instituição, a substituição da família original, mantendo
assim os vínculos de dependência familiar.

3. A escolha da idêntica profissão do pai revela‑o como modelo de identificação, seja pelos aspectos de submissão ou
de dominação.

4. Os sinais de obsessividade e o índice de liberação dos afetos e emoções, encontrados nos adolescentes
estudados, revelam‑se necessários ao exercício adequado da profissão militar, fundamentada na disciplina e
hierarquia.

5. As características individuais encontradas nos adolescentes estudados, são próprias do processo adolescente.

Pensamos, através do exposto, que existe uma significativa importância nos processos de identificação e na
motivação como fontes de influência na busca da profissão pelo adolescente.
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A SEGURANÇA DO TRÂNSITO

por Duarte de Souza Rosa Filho

Engenheiro (*)

O artigo se baseia num relatório do estágio do III Curso de Gestão e Políticas Públicas, da Escola Superior de
Administração Pública - ESAPERGS, realizado no Instituto de Pesquisa, do Brigada Militar ‑ IPBM.

Ao longo do trabalho, tratou‑se de investigar, no campo da vontade política, porque a Segurança do Trânsito não
alcançou uma problematização suficiente na sociedade brasileira e rio‑grandense, a ponto de notar‑se uma carência
de políticas públicas que contribuam efetivamente para a redução de magnitude da verdadeira calamidade pública
que são os desastres do trânsito: 50 mil mortos e mais de 350 mil feridos por ano; sendo a terceira causa mortis
atualmente no Brasil, Se houvesse políticas públicas efetivas, entes números sinistros não seguiriam aumentando,
assemelhando‑se em ternos de gravidade aos 7 anos da Guerra do Vietnã.

Para entender as razões deste problema, não é suficiente uma abordagem restrita aos campos do conhecimento
científico que tradicionalmente tratam a questão: Policiamento, Engenharia de Tráfego e Educação. Tampouco é
suficiente uma abordagem gerencial, sob o ponto de vista de Administração. Uma tal abordagem leva a se correr o
risco de perder‑se num emaranhado de pequenas visões isoladas e estanques.

Faz‑se necessário o aporte de outras ciências, tais como Direito, a Economia, a Saúde Pública, a História e,
principalmente, a Ciência Política.

Nesta última, encontram‑se as categorias denominadas de filtros de seletividade, ou seja, barreiras ou pontos de
estrangulamento que impedem ou dificultam a problematização da Segurança do Trânsito na sociedade,
impedindo‑as de alcanças a agenda das questões políticas a serem tratadas pelos detentores do Poder, nos
organismos estatais.

Os filtros de seletividade se referem a 4 níveis: ideológico ou cultural, à estrutura institucional, aos processos de
formulação e implementação política e ao uso da repressão.

Encontram‑se, a nível ideológico, que a cultura brasileira encara o “acidente” de trânsito, pela própria conotação da
palavra, como algo fortuito, casual, imprevisto, que leva a desculpar a todos, sejam os próprios motoristas infratores,
sejam os responsáveis pelas más condições das ruas, estradas e sua sinalização, ou os órgãos policiais civis e
militares ou órgãos responsáveis (?) pela educação de trânsito.

Esta situação e reflete internamente à Brigada Militar, como parte da sociedade. A sua história e sua tradição
de força terrestre de reserva, como exército estadual, levem-no a dar uma menor prioridade ao policiamento
do trânsito urbano, em relação a outros tipos de ocorrências policiais militares. Este fato fica mais evidente
ao considerar-se a existência de um Batalhão especializado no trânsito rodoviário, o BPRv. Neste sentido, o
Secretário Municipal de Transporte de Porto Alegre, em notícia publicada pela Zero Hora de 30/08/91, pág
42, “se mostra favorável à especialização do trânsito, com a Prefeitura mantendo um Batalhão de
Policiamento próprio ou estabelecendo um convênio neste sentido com a Brigada Militar”. O Policial Militar
tampouco é formando com especialização em trânsito, pois seu treinamento é voltado para todos os tipos de
ocorrências policiais. 

Cabe observar que apenas 3,8% (ou 16) dos 420 Oficiais alunos dos Cursos CAO e CSPM, desde 1979 até 1990,
realizaram trabalhos que trataram especificamente da questão da segurança do trânsito (7 trabalhos).

Ao nível de estrutura institucional, constatou-se o fenômeno do “departamentalismo”, ou seja, a diminuição da
consciência do objetivo comum para aumentar a segurança do trânsito, entre os diversos departamentos estatais
envolvidos: órgão policiais, militares e civis, órgão de engenharia e transportes e trânsito, rodoviários e urbanos, e
órgãos responsáveis (?) pela educação do trânsito, tanto a nível federal como estadual ou municipal. Tais órgãos
públicos, que muitas vezes aparecem nos jornais em lutas corporativistas abertas, não possuem uma coordenação de
suas atividades para contribuir efetivamente para a redução dos desastres de trânsito. Observa-se um vazio e uma
anarquia institucional, que não consegue ser suprida pelo Conselho Estadual de Trânsito.

Aliás, a este respeito, o Código Nacional de Trânsito em vigor não prevê a participação das Polícias Militares nem no
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, nem no Conselho Estadual de Trânsito, apesar do monopólio
constitucional dados as polícias militares estaduais no policiamento ostensivo. Pelo referido Código (C.N.T.) a Brigada
Militar não é um órgão que pertença ao Sistema Nacional de Trânsito. Da mesma forma, a Brigada Militar não
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participa oficialmente, com direito a voto, no Conselho Rodoviário do Estado, nem no Conselho de Tráfego do DAER,
nem no Conselho Municipal de Transportes ‑ COMTU.

É preciso destacar que, até o presente, a Brigada Militar não assumiu as funções estabelecidas  pelo Art. 132
da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 1988: “Os serviços de trânsito de competência do
Estado serão realizados pela Brigada Militar”.

Ao nível dos processos de formulação política, dada a situação anárquica do poder público, nas 3 esferas de governo,
os agentes privados resolveram ter suas próprias soluções: cursos de direção defensiva para os motoristas e seguro
para as frotas. Tem havido pouca mobilização de interesses privados para a melhoria do trânsito, pois há maiores
pressões para construções de novas rodovias, subsídios, isenções fiscais, etc.

A este respeito, é preciso destacar o número de desastres de trânsito que envolvem os veículos comerciais
(ônibus e caminhões) em relação a veículos particulares (automóveis): dados levantados pela METROPLAN
– Fundação Metropolitana de Planejamento indicam que, no ano de 1988, se envolveram em desastres, em
Porto Alegre, 88,6% da frota de táxi-lotação e 78% da frota de ônibus. O BPRv indica também que 35,0% e
30,2% dos veículos envolvidos em desastres nas rodovias estaduais, respectivamente nos 1ºs semestres de
1990 e 1991 eram veículos comerciais (caminhões, camionetas e ônibus).  

Pergunta‑se: o número de multas a estes motoristas é proporcional ao seu envolvimento em desastres?

Se assim não for, caberia perguntar se há uma identificação do policial militar como trabalhador da segurança pública,
com os profissionais do volante, que lhes dão carona nas estradas ou nos ônibus urbanos (passe‑livre)?

Ao nível de repressão, não existe o respeito às leis de trânsito e a impunidade é corrente. Há uma situação de
anomia. Isto é tão grave que as vítimas de desastre, não tem a quem recorrer em busca de seus direitos. O Código
Nacional de Trânsito só prevê deveres, penalidade, infrações não existindo um Estatuto do Motorista ou do Pedestre,
que proteja seus direitos de segurança de proteção à vida e ao patrimônio no uso das vias públicas. Também, o órgão
responsável pela fiscalização do exercício da profissão de engenheiro (CREA) exige Anotação de Responsabilidade
Técnica ‑ ART para manutenção de elevadores (transporte vertical), para parques de diversões e, até mesmo, para
arquibancadas e coberturas de circos, enquanto não é exigida ART pela manutenção nem circulação de veículos de
transporte de cargas ou de passageiros, em flagrante incoerência.

Algo precisa ser feito.

A ciência política indica a necessidade de se problematizar na sociedade a questão de Segurança do Trânsito, a fim
de criar a vontade política.

São possíveis algumas alianças e colisões entre interessados no problema (pessoas físicas) e órgãos públicos, como
por exemplo, o Batalhão de Polícia Rodoviária, o Instituto de Pesquisa, o Corpo de Bombeiros, O Gabinete do
Governador através da Defesa Civil, a Secretaria da Justiça e Cidadania através de seus órgãos de Defesa do
Consumidor, bem como muitos outros na área do Judiciário, da Saúde Pública, Universidades e organismos
educacionais, empresas privadas de transporte de carga e de passageiros, sindicatos e associações civis, etc.

Através destas colisões, se poderá sensibilizar aos detentores do Poder Político, Executivo, Legislativo e Judiciário,
mobilizando ações públicas e recursos para a redução da insegurança no trânsito.

Faz‑se necessário também legitimar as ações da Brigada Militar no trânsito através de Cursos de Especialização em
Segurança no Trânsito, em convênios com Universidades, baseado, numa abordagem multidisciplinar dos problemas.
Pelo menos um adjunto do P3 (Seção de Planejamento), deverá ser especializada em segurança do Trânsito, além
dos Oficiais do BPRv.

Recomenda‑se, por outro lado, eliminar a palavra "acidente" dos relatórios, documentos, livros, pareceres, análises,
por sua conotação de algo fortuito, para o qual não há culpados. Que seja substituída por DESASTRE ou SINISTRO
de trânsito.

A partir deste início, a problematização na sociedade através de uma rede de alianças e com a legitimação de
ação pelo conhecimento, acredita‑se que as demais ações públicas resultarão como conseqüência: alteração
do código Nacional de Trânsito, elaboração do Estatuto do Motorista e do Pedestre, investimentos de
sinalização horizontal, vertical e semafórica, cursos de direção defensiva para motoristas profissionais e
infratores de leis de trânsito, entre outras e principalmente, a obtenção para a Brigada Militar do ciclo
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completo de polícia de trânsito, para bem cumprir as determinações do Art. 132 da constituição Estadual,
citado anteriormente. 

Cada vida humana que seja salva é recompensa suficiente para os profissionais da polícia, da Engenharia ou da
Educação. Seus salários, como servidores públicos, estarão pagos até a aposentadoria, caso cada um consiga salvar
pelo menos uma vida humana da morte ou invalidez no trânsito.

(*) Duarte de Souza Rosa Filho

M.Sc. em transportes pelo Instituto Militar de Engenharia, Consultor em Transportes em Lima, Peru (1986-89).

Consultor do IPBM em Transportes e Trânsito, Gestor de Políticas Públicas, Prof. Universitário da ULBRA e Técnico
da METROPLAN.
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TRÂNSITO

Um dilema das Polícias Militares
Por Luiz Antônio Brenner Guimarães

Capitão

Com o advento do Decreto Lei nº 667, as Polícias Militares ficaram com a responsabilidade exclusiva do policiamento
ostensivo, e entre os seus tipos, o policiamento de trânsito e o policiamento rodoviário.

Desde o início todo o esforço das polícias militares se concentraram no controle da violência criminosa contra a
pessoa e o patrimônio, homicídios e lesões corporais, dolosas, seqüestros, roubos, furtos, estupro e tanto outros,
deixando em plano secundário outros tipos de violência, principalmente o decorrente dos acidentes de trânsito
(homicídios e lesões corporais culposas), decisão que continua até nossos dias.

A ação policial de prevenção de delitos de trânsito, através do policiamento de trânsito urbano e rodoviário, de um
modo genérico não foi desenvolvida e executada. O policiamento de trânsito, durante todos esses anos, somente
consistiu no controle do tráfego e estacionamento de veículos, na busca da fluidez, quer nos eventos especiais, quer
nos horários de pique do dia-a-dia.

Durante esses vinte e cinco anos, em todos os estudos, foi desconsiderada ou não percebida pelas Polícias Militares,
a evolução das ocorrências de trânsito como um dos fatores crescentes da insegurança da comunidade, exigindo por
isso, uma atenção especial.

 Entre os dados desconsiderados pode-se citar a evolução crescente do trânsito no Brasil, que em 1967 produziu
danos pessoais em 70.663 pessoas, em 1971 em 134.915 pessoas e em 1989 em 345.557 pessoas, segundo o
Departamento Nacional de Trânsito.

Na atualidade o policiamento de trânsito (urbano e rodoviário) continua a não receber a devida prioridade e atenção,
ficando em uma posição secundária, não sendo considerada uma atividade principal da Polícia Ostensiva.

Em regra os planejamentos operacionais estão totalmente voltados para a violência dolosa. No trânsito limitam-se, os
integrantes das Organizações Policiais Militares, ao atendimento dos acidentes e ao controle da fluidez, não sendo
realizadas ações preventivas e efetivas, através de fiscalização de trânsito criteriosas e rigorosas. Esquecem ou
desconhecem, aqueles que têm a responsabilidade territorial do emprego das ações da polícia ostensiva, que através
de uma ação policial eficiente e competente, pode-se influir no comportamento dos condutores, diminuindo as
ocorrências no trânsito de veículos. Como se não fosse tão importante para a segurança pública de sua área de
responsabilidade evitar a morte e lesão corporal das pessoas, praticadas pelo uso do veículo automotor.

A produção em massa de veículo automotor, a socialização de seu uso e a construção de milhares de quilômetros de
vias pavimentadas, a partir dos anos 60, modificaram as relações de convivência dos brasileiros, produzindo
conseqüências desastrosas, crescentes de mortos e feridos em acidentes de trânsito, o que está provocando uma
preocupação, cada vez maior na população brasileira na busca de soluções. O certo é que pela repercussão que
produzem na sociedade, os danos provocados pelas ocorrências de trânsito, mais cedo do que as polícias militares
esperam, exigirá providencias adequadas. A questão é definir a intenção de permanecer como policiamento de
trânsito ou de permitir a criação de uma outra entidade para a atividade.

A PROBLEMÁTICA BRASILEIRA

Ocorrências policiais x ocorrências de trânsito

Como policial trabalhei na Divisão de Detetives, vestido à civil, a bordo de um carro provido de rádio, dirigindo uma
seção de repressão de vício e de jogo. Também trabalhei de uniforme, durante vinte anos, no curso dos quais me
foram outorgadas sete promoções. Contemplei mortos pelas ruas e pelos trechos subterrâneos, vi homicídios
perpetrados com pistolas, coronhadas, facadas e pauladas. Posso afirmar, com sinceridade, que não foram muitos e
nem muito freqüentes.

Quando trabalhei na Divisão de Trânsito, vi realmente como morrem homens e mulheres. Introduzi-me nos
automóveis para resgatar os feridos, proporcionar os primeiros auxílios à gente que inspirava lástima e tratei de
infundir ânimos a pessoas com lesões mortais, enquanto esperavam uma ambulância. As vítimas eram muito
numerosas.

(Paulo B. Weston – subchefe de Inspetores do Departamento de Polícia da cidade de Nova Iorque – 1972)

A problemática nacional de trânsito é evidenciada no trabalho apresentado pelo Programa Volvo de Segurança no
Trânsito, divulgado pelo Jornal Zero Hora (04/11/90), ao apontar que 63% dos leitos hospitalares são ocupados por
vítimas de acidentes de trânsito, e que, em função dos acidentes viários, ocorre no país uma morte a cada 13
minutos.
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O Programa Nacional de Segurança no Trânsito (PRONAST 88/89) elaborado pelo Ministério de Justiça (Conselho
Nacional de Trânsito -  Departamento Nacional de Trânsito), apresenta os seguintes dados anuais no país,
considerando os registrados e não registrados: um milhão de acidentes de trânsito, 50.000 mortes, 350.000 feridos,
com um custo de 1,5 bilhão de dólares. Destaca ainda que os acidentes de trânsito, são a terceira causa de mortes e
a média de idade dos mortos é de apenas 33 anos, contra, por exemplo, 55 a 52 anos, respectivamente, das médias
das duas maiores causas naturais: doenças cardiovasculares (190 mil/ano) e câncer (60 mil/ano).

Hoje, o trânsito produz tantos dados à pessoa e ao patrimônio quanto a demais ocorrências policiais. Inobstante não
existir estatísticas comparativas, pode‑se considerar que o número de pessoas mortas e mutiladas e os danos ao
patrimônio produzido pelos acidentes de trânsito, no mínimo são equivalentes às demais ocorrências policiais. Em
regra as estatísticas policiais divulgadas, trazem embutidas os delitos de trânsito (homicídios e lesões corporais).

Aqui está o cerne da questão, o dilema das Polícias Militares, no sentido de identificar a sua responsabilidade na
execução de medidas de controle das ocorrências de trânsito e definir a correta prioridade em relação às demais
atividades. Mais especificamente, a questão é definir se querem ou não, permanecer com o policiamento de trânsito.

Yves Michaod, em seu livro “A Violência”, p. 66/67 assim se expressou:

“Na realidade a violência é, segundo os casos, tolerada, ajeitada, encorajada, ou então passa desapercebida como
anódina. Basta lembrar amaneira como é denunciada a insegurança relativa à violência criminosa enquanto os
acidentes de estradas permanecem ao folclore nacional: em 1976 houve na França 1.599 assassinatos e 65.107 atos
de violência contra pessoas, enquanto a circulação rodoviária provocou a morte de 13.787 pessoas e feria outros
357.451.”

A Polícia Militar, a ação policial e policiamento de trânsito

Na década de 40 e 50, quando os países do Primeiro Mundo enfrentaram esse problema, principalmente os Estados
Unidos e Inglaterra, seus governos, considerando a gravidade da situação para suas nações e a necessidade de
medidas efetivas, desenvolveram um programa integrador de aplicação geral, denominado de “Três Es”, constituído
do trinômio: Educação + Engenharia + Esforço Legal (legislação adequada, ação judicial e ação policial). Os
resultados foram altamente satisfatórios, comprovado pelos dados mundiais, onde seus países estão entre os de
menor índice de vítimas no trânsito, com suas situações consideradas controladas e em níveis normais, situada
dentro do parâmetro do inevitável, em razão da existência de percentual sempre presente de falha humana,
decorrente da própria natureza do homem.

No programa apresentado, a Polícia Militar, é responsável de maneira prioritária pela ação policial. Muito embora, com
certa freqüência coopere com os responsáveis pelos segmentos da educação e pela engenharia.

Não devendo contudo, essa cooperação ser realizada de forma a acarretar prejuízos ou substituir sua atividade
principal ‑ a fiscalização do cumprimento das normas. Analisando o texto constitucional e a legislação pertinente, fica
transparente a responsabilidade exclusiva das Polícias Militares, na execução da ação policial, através do
policiamento de trânsito (urbano e rodoviário).

Evidente que o quadro trágico no trânsito não é responsabilidade das Polícias Militares, uma vez que as soluções
permanentes e duradouras são encontradas numa ação integral e harmônica de todos os segmentos do programa,
onde cada medida constitui-se em uma complementação à outra. Cada entidade deverá desenvolver as suas missões
específicas, independente das ações das demais. O somatório será tanto melhor quanto cada uma melhor
desenvolver suas próprias ações. No entanto, para que haja soluções satisfatórias é necessário à existência de um
órgão responsável pela ação policial, ou seja, essas ações de fiscalização que objetivam inibir, impedir a reprimir o
descumprimento das leis e normas de segurança do trânsito.

Independente das ações dos outros segmentos (educação, engenharia, ação judicial, legislação adequada), as
Polícias Militares, para participarem realmente do programa de controle, como um dos componentes modificadores da
situação, deverão assumir seu real papel, de órgão fiscalizador, mesmo que isso, superficialmente analisado, pareça
uma posição antipática perante a Comunidade. Somente desenvolvendo com competência e eficácia sua missão,
poderá demonstrar o quanto é importante sua ação para a busca de um sentimento de segurança relativa com menos
vítimas.

Enquanto as Polícias-Militares tentarem realizar as ações de outros segmentos, como as atividades de educação, de
maneira prioritária, em prejuízo, de sua responsabilidade principal, fiscalizando o trânsito, principalmente pelo suposto
efeito simpático à Sociedade, não conseguirão respeito e reconhecimento profissional, pois não realizarão com
resultados satisfatórios nenhuma e nem outra ação, constituindo-se uma instituição sem identidade no programa, pois
legalmente é responsável por uma ação e na prática, de maneira incipiente, realiza outra.

Paulo Lúcio Nogueira, no seu livro “Delito de Trânsito”, 5º edição, Editora Saraiva, 1988, p.19, não nega a importância
da educação dos motoristas e pedestres e do povo em geral, inclusive colocando-a como principal problema do
trânsito nacional, pois à medida que o povo for se educando, cumprindo seus deveres e respeitando as leis, o
trabalho de fiscalização só tende a diminuir. Contudo, destaca o citado autor, como não é possível obter uma
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educação massificada, há de se recorrer à fiscalização para conter os abusos e o desrespeito de uma minoria
indisciplinada, já que a maioria procura agir corretamente, afirmação essa válida para todos os problemas. Portanto, o
problema de segurança no trânsito terá melhores soluções, quando houver mais educação e fiscalização da minoria
mal-educada.

Nogueira ainda afirma que ao lado da educação, se coloca a fiscalização, fator importante de segurança no trânsito,
devendo a polícia agir com energia, aplicando as sanções correspondentes, para que não se crie um clima de
tolerância e impunidade. Vê como grande mal a tolerância, que cria um ambiente de reincidência infracionária, pois o
infrator não punido, sente-se animado a reincidir.

Menos infrações de trânsito, menos acidentes

A média das estatísticas mundiais, nacionais e estaduais mostram que 85% dos acidentes de trânsito ocorrem por
falha humana e 15% por defeito na via pública ou deficiência no veículo.

Recentemente a análise de 5.380 levantamentos técnicos de acidentes de trânsito ocorridos em trechos de rodovias
estaduais no Rio Grande do Sul, utilizados como amostras em uma pesquisa realizada recentemente por um grupo de
Oficias, na qual fiz parte, correspondem ao período de 1981 a 1990, mostrou que 75,69% dos acidentes estaduais
tiveram como cousa o cometimento de uma infração de trânsito, principalmente infrações de percurso, tais com
excesso de velocidade, ultrapassagem irregular, desrespeito à preferencial, mudança de direção incorreta e
embriaguez. Dados semelhantes aos divulgados a nível mundial, por exemplo, na Europa, segundo a revista Pulso
(Set/69), o motorista é culpado em 86% dos acidentes, nas seguintes proporções: 28% por excesso de velocidade;
19% por desrespeito às vias preferenciais; 13% por andar na contramão; 18% por imprudência no volante e 8% por
ultrapassagem ilegal.

Diante desses dados pode‑se afirmar que na origem da grande maioria dos problemas de trânsito encontra‑se uma
infração. Sendo consenso de que se houver uma diminuição nas infrações de trânsito em determinadas vias, haverá
também uma diminuição dos número e

da gravidade dos acidentes de trânsito.

Nesse contexto está a grande importância da ação policial, no sentido de fiscalizar o cumprimento das regras de
segurança na via pública, as quais estão contidas no Código Nacional de Trânsito e seu regulamento.

A fiscalização de trânsito nesse enfoque passa a ser o procedimento técnico utilizado pela Polícia Militar para influir
no comportamento do usuário e produzir um respeito relativo e aceitável às normas vigentes. Através das
fiscalizações, realizadas de forma objetiva e criteriosa, a comunidade sentirá a presença do policiamento de trânsito,
cumprindo assim o caráter preventivo da polícia Militar.

A atual situação do trânsito tem mostrado um quadro caótico de desordem generalizada, onde normalmente as regras
não têm sido cumpridas pelos usuários e a Polícia Ostensiva (Polícia Militar) tem mostrado desinteresse e impotência
para fazê-lo cumprir, aumentando assim a insegurança e os reclamos da sociedade. É crescente a imagem de fraqueza
e a incompetência da Polícia Militar para a atividade de segurança no trânsito, atingindo com isso, o prestígio e o
respeito das referidas Corporações. 

Sobre a importância da ação policial, assim afirmou o eminente jurista, profundo estudioso e pesquisador do assunto,
Professor Waldyr de Abreu, no seu livro “Trânsito: Como policiar e ser policiado sem infrações”, Editora José Olympio,
1979:

“A eficácia da lei de trânsito depende essencialmente da ação policial. Podemos afirmar que no trânsito os
procedimentos policiais têm maior influência no comportamento dos condutores de veículos e dos pedestres do que a
própria lei. Como regra, o efeito intimidativo desta, está na razão direta da probabilidade que cada um sente de ser
surpreendido pela polícia e, sendo, não escapar, por alguma forma, da punição. Daí a importância da presença
policial com uma ação irresponsável e constante.

CONCLUSÃO

Não há como negar que a insegurança do trânsito, em razões dos trágicos dados de danos pessoais, é um dos principais
problemas brasileiros da atualidade. 

É indiscutível também a necessidade da exigência de um organismo atuante, enérgico e competente para realizar as
atividades correspondentes à ação policial, para que se possa pensar no programa de prevenção e controle nesse
campo, independente das medidas dos outros segmentos.

A realidade mostra que as Polícias Militares não estão atribuindo a prioridade devida e desempenhando com
competência esse tipo de policiamento (trânsito), haja vista existir consenso nacional, que inexiste a fiscalização do
cumprimento das leis de trânsito.
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A grande questão a ser discutidas pelas Polícias Militares é correspondente ao seu interesse em permanecer com i
policiamento de trânsito urbano rodoviário ou então abrir espaço para a criação, por pressão da sociedade
organizada, de outra entidade para realizar tal atividade.

Em existindo interesse na manutenção desse tipo de policiamento, estabelecer a devida prioridade e procedimentos
efetivos, com o intuito de reverter o atual quadro.

Na luta pela definição de espaços e identidade desenvolvida pelos Policiais Militares, tanto no âmbito interno, como
externo (Polícia Civil), na busca de uma instituição forte e fortalecida pelo interesse da própria sociedade, parece
importante a prevenção do policiamento de trânsito urbano e rodoviário. Para tanto, necessário se faz, somente, haver
um tratamento adequado no planejamento, treinamento e execução. Uma segmentação da ação, eqüitativamente,
entre a prevenção dos delitos, evidentemente, considerando as características de cada lugar.
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ENSINO CRIMINOLÓGICO NO CFO

Proposta para APM‑RS
Por Jorge Luiz Agostini 

Capitão

O artigo aborda a questão do ensino de criminologia para o desenvolvimento do policial‑militar e a conseqüente
eficácia na prestação de serviço de Segurança Pública. Em um segundo momento o autor expõe a proposta curricular
de ensino criminológico para o Curso de formação de Oficiais e conclui mostrando que essa proposta visa qualificar a
Polícia Militar para a realização de sua função.

"PROPOSAL OF CRIMINOLOGY TEACHING IN THE RIO GRANDE DO SUL STATE MILITARY POLICE  FORMATION
COURSE". The article abroaches the criminology teaching for the military Policemen’s development and the consequent
effectiveness on the public safety work acomplishment. On the other hand author shows a curricular proposal for the
ciminology teaching in the officers formation course in qualifying the Militar Police for  acomplishing its work.

Ensino de Criminologia

Nos dias atuais, mais do que nunca, se constata a necessidade do ensino de Criminologia, a essa necessidade não é
sentida somente pelos cientistas sociais ou criminólogos, mas também vem surgindo no âmbito da Policia Militar.

A experiência em outros países tem demonstrado que a falta de formação especializada neste campo do
conhecimento vem fazendo com que a polícia, de uma forma indireta, também seja responsável pelo índice de
criminalidade, quer por não efetuar uma prevenção a contento, quer por não participar da definição das diretrizes de
política criminal.

Assim como a improvisação do professor atrasa o desenvolvimento do ensino, na Polícia Militar não seria diferente e
faria com que o ensino e a pesquisa não tivessem o devido crédito.

D. Carrol e J. Pinatel, no "Relatório Geral sobre o ensino de Criminologia" (Colóquio UNESCO), enfatizam a
necessidade deste ensino através do seguinte trecho, mais especificamente:

"A necessidade do ensino de Criminologia não é afirmada apenas criminólogos, mas por todos que cooperam na
prevenção do delito e no tratamento dos criminosos. Com efeito, na  maior parte dos países do mundo, manifesta‑se um
movimento de opinião, que exige a transformação da justiça e da administração penal. Por toda à parte, policiais,
magistrados, funcionários penitenciários, sentem que é preciso renovar seus métodos."

Outros criminólogos expõem seu pensamento sobre o tema (extraído da II Conferência de Criminologia – Genebra,
1952):

Augusto Vollmer:

“Onde se permita que as pessoas despreparadas trabalhem em funções policiais, não se pode dizer que haja
proteção à vida e à sociedade.”

J. Edgar Hoover:

“O trabalho policial é efetuado por homens de despreparados é tão obsoleto como a medicina baseada em práticas de
bruxaria.

C. Roxim:

“Disse que somente uma política social de base científica poderá eliminar as condições criminológicas da
comunidade, isto é, a violência estrutural da sociedade consumista.”

Carol e Pinatel:

“dentro de um enfoque internacional, focalizaram o ensino de criminologia como:

1º) que as Universidades organizem o ensino de criminologia e das matérias criminológicas, em função das tradições,
possibilidades e tradições locais;

2º) que este ensino seja obrigatório para os que se destinam à magistratura profissional e às funções para-judiciárias.”

Segundo Leonídio Ribeiro (Criminologia, 1957, v. 2):
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“para realizar uma campanha de prevenção do crime, baseada nas recentes conquistas da ciência, é preciso dispor
de pessoal habilitado para exercer funções técnicas nos tribunais, nas prisões e nas organizações policiais.”

É de fundamental importância o ensino criminológico para que haja uma modernização na Polícia Militar, pois esta
não pode encarar o policiamento como simples instrumento da ação esvaziada de qualquer conteúdo finalístico ou
moral. Não se trata, pois, de simples questão de eficiência, que tampouco se resolve pela força e prepotência, mas
por uma eficácia de ações, pois a maioria das vezes em que a Polícia Militar tem que intervir, as ocorrências precisam
ser analisadas com cuidado para não se agravarem os problemas que as geraram. Para resolver essas situações não
é necessário somente bom senso, mas uma boa dose de conhecimentos técnico‑profissionais.

Para se melhorar a prestação do serviço policial militar é necessário torná-lo mais eficaz, através de uma preparação
também eficaz.

Entendemos que esses melhoramentos serão obtidos através do ensino criminológico no Curso de formação de
Oficiais ao nível de graduação e talvez, num futuro próximo, ao nível de especialização.

Todo esse questionamento do ensino de Criminologia visa empreender um sentido mais dinâmico e renovador em
matéria de ensino policial militar criminológico, sendo que em um primeiro plano penso que se fazem necessárias
transformações internas e, em um segundo momento, levar subsídios aos administradores, juristas e políticos no
sentido de adotarem ou adequarem as leis de modo que assegurem uma mais eficaz prevenção e também proteção
policial militar.

Também o ensino de Criminologia visa ampliar os conhecimentos, em um campo que hoje não é priorizado, que é o
da vítima. A questão da vitimologia. O estudo da vitimologia é a análise da sociedade em geral que a Polícia Militar
deve proteger.

Numa pesquisa de revisão do ensino criminológico no meio policial brasileiro, que é raro e escasso, podemos
encontrar algumas considerações a respeito, como:

‑ Em 1959 o professor José César Pestana, da Escola de Polícia, em seu "Manual de Organização Policial ‑ SP",
efetuava a proposta de colocar a Escola de Polícia como instituição complementar da Universidade de São Paulo e
também acentuava a importância do ensino da Criminologia, assim:

“O curso de criminologia tem caráter de extensão cultural e visa à especialização  para o exercício do cargo de delegado
de polícia. Esse curso tem duração de 2 anos.”

‑ Em 1969 a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, em suas preposições ao Congresso das Polícias Militares,
efetuadas através do seu Comandante Geral Coronel PM José Artigas, propunha que na parte do ensino policial do
Curso de Formação de Oficiais, no 4º ano, fosse ministrada a disciplina de Criminologia.

‑ Em 1980 o professor e administrativista Álvaro Lazzarini (et alii), ao efetuarem comentários sobre o ensino policial
militar, na obra “Direito Administrativo da Ordem Jurídica”, enfocam que em razão da dupla qualidade policial, os
oficiais da Policia Militar, em nível de superior, são habilitados com matérias curriculares de ensino fundamental como:
Sociologia, Criminalística, Medicina Legal, entre muitas outras nas quais a Criminologia não está incluída.

Em polícias de outros países o que se pode constatar é que em sua maioria o ensino criminológico é tido como pós-
graduação ao nível de especialização devido a sua importância para a cultura policial. Certamente essa posição
adotada só vem fortificando o ensino ao nível de graduação.

Um exemplo mais recente e claro que se tem desta posição é no ensino policial alemão. A polícia alemã, através de
sua Escola Federal de Polícia estabelecimento de ensino de caráter federal onde são desenvolvidos estudos
superiores de polícia fardada e civil, possui o comando dirigente acadêmico que se divide em dois departamentos,
sendo um deles o de preparo profissional. A este departamento, entre outros cursos, está afeto o ensino e
especialização sobre trânsito, criminologia, criminalística, sociologia e jurisprudência policial.

Por fim dizemos que o ensino de Criminologia deve suscitar o interesse de perquirição de atitudes interrogativas,
lançando‑se ao encontro de suas respostas, e de claras aberturas para um possível e melhor entendimento da
criminalidade hoje existente e, especificamente, maior desenvolvimento da Segurança Pública.

(vide tabela)

Proposta Curricular

   Ano       Sem.   H/A             Disciplina

2º CFO       1º       30     Introdução à Criminologia
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                   2º       30     Antropologia do Desvio Social

3º CFO       1º       30     Sócio-Criminogênese

                   2º       30     Sócio-Criminogênese II

4º CFO       1º       30     Sócio-Criminogênese III

                   2º       30     Criminologia

INTRODUÇÃO À CRIMINOLOGIA

A disciplina propõe‑se a oferecer uma análise abrangente da Criminologia através do estudo das origens dos
conceitos, definições e teorias acerca desta problemática, assim como da importância desta visão administrativa da
justiça criminal.

Objetivos:

‑ analisar a importância da Criminologia na prevenção e no controle da criminalidade;

‑ relacionar o crescimento da Criminologia como ciência nas sociedades mais desenvolvidas com a nossa realidade;

‑ analisar as teses da Criminologia a respeito da criminalidade.

Conteúdo Programático:

1. Origem e história da Criminologia;

2. Conceito e definições de Criminologia;

3. História do crime como fato social;

4. Domínio e natureza da Criminologia Social;

5. Os conceitos operacionais da Criminologia;

6. Correntes e escolas criminológicas;

7. A moderna Criminologia radical;

8. Importância da Criminologia na Administração da Justiça Criminal;

9. O crescimento da Criminologia no EUA, Canadá, França e na América Latina;

10. Importância da Criminologia na sociedade atual.

ANTROPOLOGIA DO DESVIO SOCIAL

A disciplina visa propiciar conexões teóricas práticas entre códigos criminológicos e códigos psico‑sociais na busca de
uma sistematização destes conhecimentos para a compreensão da violência e do desvio social em nossa sociedade.
Também aplicação de prepostas conceituais sobre arbítrio cultural nas organizações criminosas e suas relações de
poder na ordem do desvio social.

Objetivos:

‑ aperfeiçoar o conhecimento do desvio social através de paradigmas criminológico que viabilizem a compreensão da
abordagem das deferentes correntes interpretativas desta problemática;

‑ a relativização de códigos culturais e de ordens jurídicas que possibilitem a interpretação da ordem do desvio e dos
processos de discriminação e exclusão social;

‑ a construção de modelos interpretativos na análise e compreensão das ordens de relações formai e relações
pessoais enquanto dimensão de poder.
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Conteúdo programático:

1. Aspectos macro e microcriminológicos do crime;

2. Teorias do desvio social;

a. normalidade e desvio social;

b. criminalidade, controle social e relações de poder;

c. anomia e desvio social, dianomia e desvio social;

3. Instituições totais;

4. A construção do líder desviante;

5. Organizações criminosas

crime organizado e papel do policial;

6. Relações formais e relações pessoais

a. a organização de subgrupos "marginais" e as relações pessoais

SÓCIO‑CRIMINOGÊNESE I

A disciplina visa analisar sistematicamente o estudo deste campo de conhecimento possibilitando conexões teóricas e
a leitura sócio‑criminal brasileira e suas implicações na estrutura das classes sociais e suas relações com os
mecanismos sociais de degradação, repressão e estigmatização.

Objetivos:

‑ propiciar conhecimento das teorias criminológicas sobre a criminalidade, com ênfase na Sociologia;

‑ oportunizar o debate sobre a gênese sociológica do crime no Brasil;

‑ analisar e debater questões sociais, políticas e econômicas brasileiras e a formação da criminalidade.

Conteúdo programático:

1. O crime como fenômeno do massa;

2. Grandeza e movimento da criminalidade no Brasil;

3. A população criminal;

4. O crime como fenômeno isolado;

5. Análise de algumas manifestações criminosas;

6. A “luta” preventiva e repressiva contra o crime;

7. Definições sociológicas da “deviance”, e da criminalidade;

8. As formas de criminalidade.

SÓCIO‑CRIMINOGÊNESE II

A disciplina visa analisar sistematicamente o estudo deste campo de conhecimento, possibilitando conexões teóricas
e a leitura da realidade sócio-criminal brasileira e suas implicações na estrutura das classes sociais e suas relações
com os mecanismos sociais de degradação, repressão e estigmatização.

Objetivos:
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‑ propiciar o conhecimento das  teorias criminológicas sobre a criminalidade, com ênfase na Sociologia;

- oportunizar o debate sobre a gênese sociológica do crime no Brasil;

- analisar e debater questões sociais, políticas, econômicas brasileiras e a formação da criminalidade.

Conteúdo programático:

1. As associações criminais: estrutura, "ética", subcultura e aprendizagem do crime;

2. Aspectos criminógenos da sociedade brasileira, tais como: a industrialização, o

êxito rural, os conflitos de classe, a diversidade cultural, a marginalização e favelização, os conflitos de geração em
termos de conflito de cultura, a oportunidade diferencial e a desorganização social.

3. Análise sociológica da reação social: mecanismos sociais de degradação, interdição, repressão e estigmatização;

4. Violência

a. tipos

b. causas

c. violência dentro e fora do vídeo

d. violência urbana

e. violência no Brasil;

5. Delinqüência juvenil

prevenção da delinqüência

a.1) relações escolares

a.2) relação com a comunidade e planejamento do bem‑estar da juventude

b. a cultura do menor delinqüente e sua relação criminológica

c. os recursos sociais e os métodos pedagógicos utilizados em entidades destinadas a delinqüentes menores e
adultos;

6. Tóxicos ‑ uma visão multidisciplinar.

SÓCIO‑CRIMINOGÊNESE III

A disciplina visa analisar sistematicamente o estudo deste campo de conhecimento, possibilitando conexões teóricas
e a leitura da realidade sócio criminal brasileira e suas implicações na estrutura das classes sociais e suas relações
com os mecanismos sociais de degradação, repressão e estigmatização.

Objetivos:

‑ propiciar o conhecimento das teorias criminológicas sobre a criminalidade, com ênfase na Sociologia;

‑ oportunizar o debate sobre a gênese sociológica do crime no Brasil;

‑ analisar e debater questões sociais, políticas e econômicas brasileiras e a formação da criminalidade.

Conteúdo programático:

1. Criminologia e Vitimologia

a. introdução geral ao tema da Criminogênese
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b. definições e fundamentos

c. prevenção, tratamento e investigação;

2. Delinqüência feminina

antecedentes históricos

b. aspectos relevantes da tendência criminosa da mulher;

3. Imprensa e criminalidade

a. opiniões antagônicas sobre a influência da imprensa na criminalidade

b. análise crítica de ambas as posições

c. página editorial e criminalidade;

4. Política Criminal

a. a necessidade de uma definição de política criminal

b. planejamento sócio‑político

c. planejamento jurídico

d. reflexões os sobre política criminal;

5. Da informação‑investigação

a. binômio informação‑investigação

b. Ásia e sua técnica policial

c. o exemplo francês

d. métodos e técnicas de investigação;

6. A polícia hoje

a. críticas

b. o papel da polícia no processo de seleção

c. teoria e discrionaridade

d. ética policial

e. motivos e finalidades do código ético da sociedade democrática

f. a polícia e a administração da justiça

g. o papel do policial militar, como um especialista do domínio da defesa social.

METODOLOGIA DA CRIMINOLOGIA

A disciplina visa propiciar conexões teóricas entre os códigos da metodologia e as teorias da Criminologia na análise
de dados a serem investigados pela Criminologia como estatística criminal, tipologias e diagnósticos.

Objetivos:

‑ oportunizar o conhecimento de método de trabalho da Criminologia;

‑ estimular a crítica quanto à metodologia empregada na predição de periculosidade, reavaliando-a e formulando
novas técnicas.
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Conteúdo programático:

1. A pesquisa em ciência social e sua aplicação na Criminologia;

2. A estatística criminal brasileira. Correlações e diversas variáveis da criminalidade;

3. Os estudos de predição de periculosidade. O estudo de caso;

4. Métodos tipológicos e métodos experimentais em Criminologia;

5. A pesquisa criminal

a. métodos e técnicas;

6. A estatística criminal;

7. A equipe multidisciplinar de diagnóstico e a predição.

Outras considerações

A Criminologia, por ser uma ciência interdisciplinar, se utiliza de conexões teorico-práticas que vão auxiliar seu
desenvolvimento.

Além da perfeita integração curricular da Criminologia com outras disciplinais que deverão ter em seus planos uma
unidade didática integrada com essa disciplina, também se fará necessário reuniões de coordenação pedagógica com
o intuito de se obter uma maior eficácia na condução do ensino, não só criminológico, mas das matérias auxiliares
que deverão estar voltadas para o desenvolvimento da Segurança Pública, afeta à Brigada Militar, para que assim
realmente consigamos obter subsídios para realizar uma prevenção e uma política criminal.

Como as ciências auxiliares poderiam ter um currículo sincronizado com a criminologia, vemos a seguir:

Direito Penal

Visaria analisar a relação entre a Ciência Penitenciária, o Direito Penal e a Criminologia, através do estudo das penas
e de suas aplicações à realidade brasileira. Ainda poderá ser feita uma análise crítica da criminalidade convencional,
internacional, à luz da moderna Criminologia.

Como objetivo poderia: identificar os principais conceitos utilizados pela Penalogia, relacionar os “mitos” do Direito
Penal (ressocialização) e sua relação com mundo exterior; analisar a Penalogia através da visão da Criminologia.

Antropologia

Disciplina que ainda não é ministrada no Curso de Formação de Oficiais, mas que em muito alicerça os
conhecimentos do Oficial e vem ajudá-lo no trabalho a ser desenvolvido no campo da Segurança Pública afeta à
Brigada Militar.

Visa, entre outros objetivos: o aperfeiçoamento do conhecimento antropológico sobre o desvio social, dando ênfase
às diferentes redes de relações sociais, com uma possibilidade de

compreensão da relações de subgrupos "marginais"; assim como, trataria de assuntos não específicos da
Criminologia mas que contêm conhecimentos basilares ao oficial de polícia militar, tais como: antropologia no campo
do conhecimento; métodos e técnicas antropológicas, tais como: trabalho de campo, história de vida, observação
participante; estigma e identidade social entre outros.

Medicina Legal

Se relaciona com a Criminologia de dois modos: nas relações culturais, visto que a Medicina Legal fornece uma
bagagem de conhecimentos científicos para constatar certos fatos de interesse para a função criminológica; fatos da
vida humana, no sentido técnico, como: manchas de sangue, materialidade das lesões corporais, perícia, imperícia.

Criminalística

Nada mais é do que a arte de descobrir o delito cometido. Aponta o autor do delito diante de provas científicas
apuradas e indica a sua ação durante o delito.

Sociologia
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Trata das questões fundamentais das teorias sociológicas criminais, A Sociologia Criminal é definida como a ciência
que considera a criminalidade e sua repressão, do ponto de vista social, assim como os fatores de ordem social que
podem conduzir ao crime.

O delinqüente será estudado após ter exteriorizado sua conduta e haja causado um dano no meio social que lhe é
próprio.

1°) Deve valer‑se da observação inteligente ‑ direta ou indireta ‑ de fatos sociais que podem ou não serem
mensuradas estatisticamente;

2º) do método histórico‑com parativo para relacionar esses fatos:

a) como outros ocorridos em dada sociedade, podendo ser similares ou especificamente iguais;

b) os fatos decorridos em sociedades diferentes e em épocas distintas.

Estatística

Com a inexistência das estatísticas criminais nunca foi possível fazer Criminologia, eis que o nível de interpretação da
criminalidade teria que ser feito pelo método comparativo, com a história, a etnografia, a geografia criminal, com
fatores sócio‑culturais e com a estatística. Colabora tanto para a sociologia criminal como a criminologia geral.

A missão da estatística criminal é a de cotejar e apresentar, em forma gráfica, o fenômeno delitivo e a delinqüência
em geral é uma ciência de constatação e não de investigação; portanto, seu campo de ação e método variam
substancialmente.

Direito Administrativo

Parte do Direito que fundamenta a polícia administrativa.

Psicologia

Desenvolveria conhecimentos de psicologia e psiquiatria e suas implicações na criminalidade através do estudo de
mecanismos e processos que permitam conhecer aspectos do funcionamento intrapsíquico e da psicodinâmica,
neurofisiologia e neuroquímica, semiologia, psicopatologia – envolvidos na Medicina Legal.

Objetivaria a compreensão da estrutura, o funcionamento do aparelho psíquico com as conseqüentes alterações em
nível de conduta dos indivíduos e suas conseqüências nas relações sociais e interpessoais relativa a
bio‑psicocriminogênese, entre outros assuntos.

CONCLUSÃO

Hoje se constata um evidente aumento da agressividade humana e sua conseqüente violência. No momento em que
o País sofre grandes abalos e transformações econômicas, essas conseqüências não deixariam de se refletir na
criminalidade, tais como: crime organizado, seqüestros, saques a supermercados, estupros, explosões, motins em
presídios e outros abrangendo a sociedade como um todo.

A proposta do ensino de Criminologia aqui exposta visa qualificar a polícia militar para realizar sua função.
Mencionamos que principalmente o oficial de Polícia Militar, que também interfere nas relações humanas, é ou
deveria ser em certo sentido um cientista social, o que implica na idéia de que se deve, a par de novas técnicas de
investigação, incluir em seus currículos o estudo amplo e sistemático dos problemas da criminalidade em nossa
época. Devemos ter o policial militar como especialista na questão de Criminologia e seu objeto, devendo sua função
‑ como a de qualquer outra instituição crítica em nossa sociedade ‑ contar com os benefícios de técnicas operatrizes
racionais.

Vimos que não podemos encarar a Criminologia como uma ciência ingênua; ela realiza uma verdadeira obra de
engenharia social que contribui para analisar relações de produção numa sociedade anômica, e seu estudo virá em
muito contribuir para o desenvolvimento da Segurança Pública, afeta à Brigada Militar, na medida em que possibilita o
conhecimento e, através dele, uma leitura das estruturas sócio‑econômicas responsáveis em parte pela problemática
da violência.

Deve‑se instrumentalizar a Polícia Militar no sentido de não procurar resolver os problemas da criminalidade com o
aumento da repressão, e é para isto que efetuamos esta proposta de ensino da disciplina que dará ao Oficial de
polícia militar, e com certeza brevemente aos demais componentes da Brigada Militar, um embasamento para ampliar
seus conhecimentos no campo dessa nova ciência social, assim como possibilitará que o oficial tenha um melhor
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entendimento sobre o problema da delinqüência e suas conseqüências. A melhor compreensão do fenômeno
violência e criminalidade possibilitará que seja elaborada, com maior embasamento, a Ordem de Policiamento
Ostensivo.

Também que o ensino de Criminologia foi assim encarado pelos subsídios que essa nova ciência trará a Polícia
Militar. Falamos em Ciência por que hoje vimos que esta disciplina possui objeto e métodos próprios, não se tratando
mais da "Criminologia" do período medieval, onde predominava a demonologia, e a ação criminosa do homem era
explicada por influência demoníaca, ou quando lombroso instituiu a teoria do Criminosos Natos, ou quando Iuri
apresentou suas teorias Sociológicas‑Criminais que em muito ajudaram no desenvolvimento dessa ciência, mas que
por si só não explicam seu objeto.

Concluímos também que a Criminologia não só trará novos conhecimentos para a Policia Militar, assim como uma
ampliação do saber. A ampliação e produção do saber entendido como exercício de um poder, não a poder
encontrado no Estado, mas aquele que o ultrapassa e que o complementa, que é positivo, benéfico, o poder periférico
que não foi absorvido pelo Estado ‑ a disciplina.

Dentro da análise qualitativa e quantitativa do ensino da Criminologia constatou‑se que esta disciplina, no decorrer
dos 21 anos de estudo, não teve a devida consideração e importância, a qual entendemos que tem para com a Polícia
Militar. Este aspecto se evidencia na análise dos currículos deste período.

No caso da Polícia Militar do Rio Grande do Sul o que se notou foi seguinte:

1) no ano de 1969, quando da estruturação das Polícias Militares, o ensino da Criminologia estava incluído como base
da nova polícia preventiva que estava surgindo;

2) o ensino segui‑se nos anos 70 e 74, atingindo seu auge em 75, sendo que em 76 teve uma grande queda e
extermínio;

3) podemos notar que historicamente essa queda do ensino da Criminologia veio no início (1975), do um dos períodos
mais negros da repressão em nosso País;

4) nota‑se que com o início da repressão as matérias policiais que certamente dão suporte a um policiamento
preventivo foram relegadas a um segundo plano;

5) que a contar de 1977 ‑ neste ano não podemos contar que houve o ensino de Criminologia, pois os planos de
materiais indicam só assunto de Criminalística e Medicina Legal ‑ até o ano de 1989 inexistiu o ensino de Criminologia
ao nível de Curso de Formação de Oficiais.

O aumento da carga horária de Criminologia de 0,8% hoje existente na Polícia Militar, para 4,9% entende‑se como o
ideal para um curso de graduação.

Finalmente, o que realmente pretendemos é mostrar a importância desta ciência e usá‑la para desenvolver o
policiamento ostensivo e não só como inspiração às representações de cidadãos e aos programas políticos, pois nos
momentos de crise aqueles reclamam e estes prometem, invariavelmente, uma intervenção mais eficaz para
“erradicar” o crime e suas causas.

Certamente, o estudo da Criminologia virá em muito contribuir para o desenvolvimento do policiamento ostensivo e,
quiçá, num futuro bem próximo, possamos ter Centro de Estudos Criminológicos em nossa Corporação, compostos
por sociólogos, psicólogos, bacharéis em direito, criminólogos, antropólogos, assistentes sociais e muitos outros
técnicos, que poderão, de modo científico, efetuar a pesquisa e o ensino criminológico com o intuito de melhorar a
Segurança Pública.
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DESERÇÃO

por João Manoel Menna Barreto
Tenente Coronel

Matéria sobre o procedimento a ser adotado
 na deserção de praça, 

após a publicação da Lei n° 8.236/91 
a as normas estatutárias.

GENERALIDADES

A praça da Brigada Militar que ausentar‑se, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias, comete o CRIME DE DESERÇÃO, delito este contra o dever militar. (CPM, art.
187)

O CPM, em seu artigo 188, explicita os casos assimilados de deserção, bem como prevê os casos de atenuantes e
agravantes especiais em seu art. 189. No art. 190, define a deserção especial, isto é, consuma‑se não pelo decurso
de prazo mas pela não apresentação no momento do deslocamento de sua OPM ou fração.

A Lei n° 8.236, de 20/09/91, alterou vários artigos do CPPM e inovou o processo e o julgamento do delito de
deserção, principalmente quanto à competência do órgão judiciário militar, ou seja, compete agora ao Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) de cada Auditoria e não mais aos Conselho de Justiça das Unidades (CJU).

            O Conselho de Justiça da Unidade, constituído exclusivamente para o processo de deserção de praças, perdeu
sua competência jurisdicional e, por conseqüência, está derrogado pela eficácia da norma federal (C. F., art. 24, XI, e
parágrafo 4º), independentemente de revogação expressa dos atuais dispositivos do Código de Organização Judiciária
do Estado que tratam dos CJU. Aliás, o anteprojeto do novo COJE já não mais se refere a esse conselho, atribuindo ao
CPJ a processo de todos os crimes militares praticados por praças.

DESENVOLVIMENTO

Prazos caracterizadores  do crime e da transgressão disciplinar

O início da contagem do prazo para a ausência ficou expressamente definido no parágrafo 1º do art. 451 do CPPM,
que assim enuncia:

“§ 1º - A contagem dos dias de ausência, para efeito de lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á  à zero hora do dia
seguinte àquele que for verificada a falta injustificada do militar”.

Aliás, a previsão legal retorcida veio confirmar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual já tinha decidido
que o crime de deserção só se implementará no 9º dia de afastamento indevido (RHC nº 57983-BA, Ver, JSTF, Lex
22, p. 322).

Por sua vez, o CPPM, em seu art. 456, com a redação da nova lei, determina que:

“Vinte e quatro horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da respectiva
subunidade, ou autoridade competente, encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva
organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo
ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas”.

Portanto, a PARTE DE AUSÊNCIA deve ser dada após a 24ª hora da zero hora do início da contagem do prazo de
ausência. As horas iniciais do afastamento são apenas o lapso temporal caracterizador da falta ao expediente, ao
serviço, etc., não se computando no prazo de graça que são oito dias, coincidentes com os da ausência.

Somente após o oitavo dia de ausência ininterrupta e injustificada da praça é que estará consumado o crime de
deserção, ocasião em que deverá ser lavrada a PARTE DE DESERÇÃO (CPPM, art. 456, parágrafo 2º), pela mesma
autoridade que deu a parte de ausência, salvo se for o comandante do destacamento. A PARTE DE DESERÇÃO,
antiga pela acusatória, deverá ser acompanhada do inventário, pois esses documentos possibilitarão ao comandante
da Unidade lavrar o TERMO DE DESERÇÃO.

Ocorrendo a apresentação (voluntária ou coercitiva) da praça antes de findar o 8º dia de ausência, o crime não se
consumará. Neste caso, a praça é apenas passiva de punição disciplinar, conforme os n°s 26, 27 e 28 do item II do
Anexo I do Regulamento Disciplinar (RDBM), combinado como art. 94 da Lei nº 7.138/78.

Procedimentos gerais face à consumação da deserção
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Verificada a deserção, deverá ser lavrado o TERMO DE DESERÇÃO, sem demora, por uma praça especial ou
graduada, designada pelo comandante da unidade. Este documento deverá ser assinado pelo comandante, duas
testemunhas e pelo militar incumbido da lavratura (CPPM, arts. 451 e 456, parágrafo 3º).

O termo de deserção é o documento mais importante do procedimento, pois, a partir da lavratura revestida das
formalidades legais e da correspondente publicação em boletim interno, o AUSENTE passa à condição de
DESERTOR, nos termos do art. 456, parágrafos 3º e 4°, do C PPM.

            Depois de publicado o termo de deserção e tomadas as demais providências administrativas (exclusão ou
agregação), os documentos deverão ser remetidos pelo comandante da OPM à Auditoria competente.

Constituem documentos essenciais a serem remetido, ao Juiz‑Auditor respectivo (art. 456, parágrafo 4°, e 457 do
CPPM):

a ‑ termo de deserção (original);

b ‑ cópias dos boletins que publicaram:

‑ o termo de deserção;

‑o ato de exclusão ou agregação;

c ‑ cópia dos assentamentos.

O termo de deserção sujeita o desertor à prisão, independente de mandado, visto o caráter de Instrução provisória
que esse processo encerra (art. 452). Sendo encontrado ou se apresentando, o desertor deverá ser recolhido de
imediato ao xadrez da unidade ou ao local designado, aguardando as providências subseqüentes.

Atos administrativos específicos a cada situação

Desertor           COM ESTABILIDADE.

Deverá ser agregado pelo prazo de 01 (um) ano, conforme a Lei n° 7.138/78, art. 88,III, letra "g", combinado com o
art. 132, § 1°, a contar da data do termo de deserção (CPPM, art. 456, § 4º). Não pode ser excluído ao desertar.
Outrossim, o ato de agregação é de competência do Comandante‑Geral. Todavia, é elaborado pela Diretoria de
Pessoal, órgão ao qual deverá ser dirigido o pedido, ao menor prazo possível.

Dentro do prazo da agregação, se for capturado ou se apresentar, deverá ser expedido o ato de reversão (CPPM, art.
157, §3º). Não há inspeção de saúde após a prisão, visto não ter sido excluído. A comunicação da prisão deve ser
feita imediatamente à Auditoria, remetendo‑se em seguida a cópia do respectivo ato de reversão, expedido pelo
Comandante- Geral. Assim sendo, a praça estável que desertar responderá sempre pelo crime militar.

Decorrido o prazo de agregação sem prisão, o comandante da OPM deverá solicitar à Diretoria de Pessoal as
providências para a exclusão da praça, por deserção (RISG, art. 18, n° 34, letra "a", combinado com o art. 132, § 1º,
da Lei nº 7.138/78), caso ainda não tenha sido realizado "ex oficio" pelo Comandante- Geral.

Depois de excluído do serviço ativo, o desertor capturado ou apresentado, antes de 45 anos de idade, terá sua
situação regida pelas normas do desertor sem estabilidade, isto é, será submetido inicialmente à inspeção de saúde e
observadas as conseqüências descritas no item seguinte deste estudo.

Desertor SEM ESTABILIDADE

Ao ser publicado o termo de deserção, é excluído pelo próprio comandante da OPM, nos termos do art. 456, § 4º do
CPPM, art.132, § 2°, da Lei 7.138/78 e RISG, art. 18, n° 34, letra "a".

Capturado ou se apresentando, irá à Junta Militar de Saúde, JMS, conforme CPPM, art.457, § 1º, Lei 7.138/78, art.
132 § 3°. A JMS deverá expedir uma ata de inspeção de saúde, julgando “apto” ou “inapto” para o serviço da Brigada
Militar.

Com a inspeção da JMS:

‑ Julgado incapaz, estará isento da reinclusão e do processo, nos termos do CPPM, art. 457, § 1°, e art. 132, § 3º, da
Lei 7.138/78. Todavia, a decisão sobre as isenções retrocitadas, bem como o arquivamento dos autos, dependerá da
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respectiva Auditoria, após pronunciamento do Ministério Público (CPPM art. 457, § 2º). A ata de inspeção de saúde
será remetida com urgência ao Auditor.

‑ Julgado apto, será reincluído e agregado para se ver processar, conforme a Lei 7.138/78, art. 88, III, letra "h",
combinado com o art. 132, § 3° (RISG, art.18, n° 30). Feita a reinclusão pela OPM, deve ser solicitada à agregação ao
órgão competente (DP), com urgência, pois a ata da JMS, acompanhada dos atos de reinclusão e de agregação,
deverá ser remetida à Auditoria (CPPM, art. 457, § 3º).

            Condenado ou absolvido, somente terá a reinclusão em caráter definitivo por sentença do Conselho Permanente
de Justiça (Lei 7.138/78 art. 132 § 4º). A sentença absolutória ou condenatória até 6 meses de detenção implica
desagregação. Caso condenado à pena superior a 6 meses, terá a agregação enquadrada no art. 88, III, letra “I”, da Lei
7.138/78.

            Prescrições diversas sobre a deserção e os procedimentos administrativos

a) Durante a deserção não haverá contagem de tempo de serviço, pois esse é interrompido, conforme o art.132,
combinado com o art. 139, § 4º, III, da Lei 7.138/78.

b) O desertor não terá direito aos vencimentos, Lei 6.196/71, art. 7°, letra “d”.

c) A prescrição do crime de deserção, embora presente o prazo prescricional (4 anos), só se efetivará após 45 anos
de idade do desertor (Código Penal Militar, art. 132, c/c art. 125, VI do mesmo Código).

d) o crime de deserção não admite SURSIS (CPM, art. 88, II, a).

            e) A estabilidade da praça acorrerá aos 05 (cinco) anos de efetivo serviço (Constituição Estadual, art. 46, IV).

f) Em casos de ausência se verificado em Destacamento (Pelotão ou Grupo, isolados), as normal especiais estão
previstas no art. 456, § 1°, do CPPM isto é, o respectivo comandante, oficial ou praça, dará parte de ausência e
providenciará no inventário, remetendo ambos os documentos à subunidade. Decorrido o prazo caracterizador da
deserção, compete ao comandante da subunidade elaborar a parte de deserção remetendo ao comandante da
Unidade, acompanhada do inventário (documento original).

g) A Lei n° 8.236/91 aboliu o termo de diligência que o Cmt de subunidade era obrigado a realizar. Todavia, nada
obsta que sejam realizadas diligências para saber das razões da ausência ou mesmo localizar o ausente.

            CONCLUSÃO

Face ao que foi exposto, conclui‑se pela necessidade de serem expedidas instruções administrativas, específicas
para cada órgão envolvido na execução de procedimentos legais, na ocorrência de deserção de praça,
independentemente de eventuais provimentos que possam ser expedidos pela Corregedoria‑Geral da JME.

A complexidade da legislação e a necessidade de corretas e prontas providências por parte da Corporação exigem
que os oficiais e praças, responsáveis por comando, direção ou chefia do órgão policiais militares, tenham
conhecimento preciso sobre o desencadear dos procedimentos de deserção. Uma perfeita compreensão do assunto
poderá evitar transtornos à Brigada Militar, bem com o possíveis nulidades processuais na Justiça Militar.

Finalmente, o quadro em anexo, resume, sinteticamente, o procedimento administrativo a as disposições legais
vigentes, para serem observados em caso de crime de deserção de praças.



03/01/2020 materia12

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev14a/materia12.htm 1/2

CASOS POLICIAIS
DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA

Delito de corrupção ativa que se desclassifica para desacato. Legitimidade para desacato. Legitimidade da ação do
PM a instrução da ré. Pena pecuniária. Provimento parcial. Voto vencido declarando extinta a punibilidade.

(Acórdão publicado na Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, v. 140, p.
97)

O julgamento em questão aborda ocorrência policial havida em Rio Grande, que resultou a prisão em flagrante delito
de um motorista por PM no patrulhamento a pé. Houve nas proximidades do posto, um incidente de trânsito entre a ré
e um ciclista, que degenerou para discussão entre as partes e, logo após, a motorista, que tripulava um automóvel,
colidiu o mesmo contra a bicicleta, danificando-a. Chamado ao local, o PM pediu para a mulher encostar o carro e lhe
dar a documentação de praxe. A motorista resistiu em fornecer os documentos, pois entendia ela que o culpado pelo
acidente era o ciclista; o PM então a comunicou que o veículo iria ser apreendido e ela, conduzida para a delegacia.
Afastou-se fim de telefonar ao Quartel e pedir uma viatura na ocorrência. Nesse ínterim, a motorista moveu o carro
que estava aprendido e foi até onde estava o PM interpelando-o.

Diante desse fato, interpretando que teria ocorrido desrespeito às ordens que dera, o PM prendeu a motorista no
flagrante delito por desacatar as aludidas determinações. Seguiu‑se alguma discussão e tentativas da mulher em ir
embora, com ou sem o veículo.

Em dado momento indagou ela ao PM "quando queria para deixar as coisas como estavam". O PM respondeu que
não desejava dinheiro e a mulher “replicou que o depoente estava querendo era dinheiro e este respondeu que isto
não interessava, pois não era corrupto”.

Essa uma síntese do fato.

No curso da ação penal, acabou a ré condenada por corrupção ativa (art. 333, do Cód. Penal).

Houve recursos de defesa, sendo o fato examinado, no 2° grau de jurisdição que decidiu pela desclassificação do
crime de corrupção pelo desacato, mantendo a reprovabilidade da conduta da motorista-apelante. Fundamentaram a
decisão no detalhe que a condutora não oferecera dinheiro ao PM , ou qualquer outra forma de recompensa, mas sim
perguntara quanto o PM queria para deixar as coisas como estavam. Tal pergunta, formulada na via pública, durante o
atendimento de ocorrência, revela que a intenção da parte, na verdade não era corromper o PM e sim, ofendê-lo,
menosprezá-lo. E isso então, configura o desacato (injuriar funcionário público no exercício da função ou em razão
dela)

Convém ressaltar que o julgado em questão aborda assunto de mérito alusivo à atuação do PM. Verificou‑se que o
PM em dado momento discutiu com a parte, de modo exaltado, pois a motorista pretendia evadir‑se do local, a fim de
atender os compromissos dela, deixando o carro e a chave com o PM. Este irritou- se com o procedimento e teria
exagerado ao ordenar à motorista que ficasse retida no local com o carro sem movê‑lo. Aduzem os julgadores que o
fato de ser o PM um profissional, retira‑lhe o direito do exaltar‑se, melindrar‑se ou ofender‑se. O comportamento do
PM, nesses casos, deveria ser "estritamente profissional", sem envolver‑se psicologicamente com as pessoas ou
fatos componentes da ocorrência.

PRISÃO EM FLAGRANTE

(Acórdão na Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, v140, p. 69/72)

Verifica‑se neste caso, ocorrido em Uruguaiana, a hipótese do flagrante delito ficto ou presumido, previsto no inciso
IV, do art. 302, do Cód. de Proc. Penal

‑ aquele que logo depois do crime é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser
ele o autor da infração.

Após a prática de assalto, três indivíduos fugiram e esconderam os objetos subtraídos em móveis, separando -se logo
após. Avisada, a Polícia enviou agentes no encalço dos meliantes. Não se trata aqui, é bom dizer, de perseguição e
sim, de uma busca efetuada pelos policias tão logo notificados do crime. Prenderam dois dos indiciados que foram
conduzidos à Delegacia. Depois retomaram a busca e vieram a surpreender o terceiro, que no momento da prisão,
“saia da casa onde haviam escondido os produtos do assalto”. Foram autuados, e o terceiro dos assaltantes presos
impetrou "habeas‑corpus' alegando a nulidade do flagrante, por ausentes às condições em que se verificara a
flagrância.
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Os julgadores entenderam pela persistência do estado de flagrância, pois “o espaço entre o fato e a prisão não foi
espaço muito longo, e, de qualquer forma eles foram encontrados com objetos que fazem presumir a autoria. É a
última hipótese da prisão em flagrante. Está caracterizado, assim, o estado flagrância”.

Entre nós, o flagrante presumido normalmente é desprezado, sequer os PM encetam buscas efetivas atrás dos
indiciados, e, muitas vezes, desconhecem a própria caracterização da modalidade. Colima‑se obter flagrante
verdadeiro (incisos I e II, art. 302, do CPP).

O espaço de tempo entre a prática da infração e o momento da prisão não é definido pela lei, que adotou o uso das
locuções “logo após” e “logo depois”, que devem ser interpretadas restritivamente. Admite‑se, nos tribunais, que esse
espaço deve ser de poucas horas, mas o tema é controverso na doutrina. Recomendável saber que, além desse
lapso de “poucas horas”, deve haver “imediata sucessão dos fatos”, conforme a abalizada opinião de COSTA
MANSO.


