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RESUMO

Para que os policiais militares sejam efetivos profissionais de seguranga publica e
sejam verdadeiros defensores dos direitos humanos e necessaria uma
reestruturacao na grade curricular do curso de formacao inicial. Nesse lume, a
presente pesquisa foi desenvolvida a partir de consultas doutrinarias e artigos
juridicos, utilizando metodos historico-evolutivo e bibliografico, tendo como principal
fonte para sua execugao a leitura de livros e periodicos pertinentes ao tema e tern o
escopo de discutir as deficiencias Institucionais na formacao do Policial Militar. O
presente trabalho divide-se em tres capitulos, consistindo em breve estudo sobre a
origem da policia militar enfocando a delegacao do seu poder de policia concedido
pelo Estado e o seu papel de agente de seguranga publica, como forga auxiliar do
exercito. A partir deste conhecimento, focaliza-se na formagao inicial destes agentes
aplicadores de direitos que se destina a assegurar o bem estar social, restringindo
direitos e liberdades em favor do interesse coletivo.

Palavras-chave: Formagao, Poder de Policia e.Seguranga

ABSTRACT

For the military police be effective public safety professionals and true defenders of
human rights it is necessary restructuring of the curriculum in initial training course. In
this light, the present study was developed from consultations doctrinal and legal
articles, using evolutionary-historical method, the main source for its execution to
reading books and periodicals relevant to the subject and have the scope to discuss
the deficiencies Institutional the formation of the Military Police. This paper is divided
into three chapters, consisting of brief study of the origin of the military police
focusing on the delegation of its police power granted by the state and its role as an
agent of public safety, as an auxiliary force of the army. From this knowledge,
focuses on the training of these agents applicators rights intended to ensure the
welfare, restricting rights and freedoms for the sake of the collective interest.

Keywords: Instruction. Power of Police. Safety.
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1.

INTRODUQAO

Atualmente e cada vez mais explicita na midia a divulgagao de agoes
inexitosas ou abusivas por parte da policia em agoes que contraria a verdadeira
fungao desta, que e a seguranga de todos. Nao se pode olvidar que em urn Estado
Democratico de Direito, as liberdades e direitos dos individuos e amplamente
assegurada num corpo de normas de carater constitucional, por isso os policiais
militares devem assegurar esses direitos de forma pacifica, agindo em conformidade
com a lei.
Entretanto, nao obstante para que esses agentes de seguranga publica
assumam seu verdadeiro objetivo que e a fungao de preservar e manter a ordem e a
paz publica deve ser feito uma reavaliagao no modo de formagao, devendo priorizar
a formagao de urn policial com agoes democraticas, que seja amiga da populagao,
buscando a pratica de urn policiamento comunitario.
Utilizaram-se os metodos: bibliografico em todo o trabalho monografico
atraves

de

doutrinas

referentes

a

formagao

militar,

direito

administrativo,

policiamento ostensivo e a qualificagao dos instrutores; o historico-evolutivo como na
evolugao da Policia Militar como orgao de seguranga publica e a Formagao Militar; e
nos artigos juridicos da internet.
Em virtude da pratica diaria do policial militar que, para preservar e manter a
ordem publica e promover o bem comum no exercicio de suas atribuigoes e
responsavel pelo policiamento preventivo e ostensivo na realizagao das abordagens
e poderao aplicar o uso da forga quando a situagao exigir. O tema em comento e de
relevancia para os que exercem a profissao, para a sociedade e juridicamente
devido a demanda de processos dessa natureza.
Nesse contexto, o presente trabalho se propoe a analisar a formagao inicial
do policial militar, no afa de demonstrar de onde provem os excessos e descontrole
emocional; como tambem verificar a evolugao da instituigao Policia Militar e os
poderes conferidos a estes agentes estaduais, demonstrando a supremacia do
direito individual frente ao coletivo, e por fim, investigar a forma de ensino e suas
diretrizes curriculares, como tambem a qualificagao dos instrutores dos cursos
militares. Ainda sera aqui exposto como a ma formagao influencia nas atitudes
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erradas, tendo em vista, que rotineiramente deparamos com espancamentos, abuso
de autoridades, entre

outros

crimes

praticados pelo

profissional

quando

no

desempenho de seu trabalho. Na maioria das vezes essas truculencias ocorrem
principalmente quando o militar nao se sente preparado para enfrentar tal situacao,
com isso o descontrole emocional o faz agir em desacordo com a norma e os
principios de dignidade da pessoa humana.
No primeiro capitulo, sera realizada uma sinoptica analise do historico e
evolugao

da

Policia

Militar

da

Paraiba,

com

o

intuito

de

compreender

o

discernimento do uso da forga como meio de manter a ordem publica, em seguida e
feita uma analise ao poder de policia conferido a esta instituigao, como tambem uma
abordagem aos tipos de policiamento desempenhado.
Prosseguindo, o segundo capitulo versara sobre a instituigao como orgao de
seguranga publica e todas as suas nuances, realizando-se inclusive, a sua condigao
como forga auxiliar do Exercito e aparelho do Estado, como tambem a forma de
policiamento comunitario.
Culmina o presente estudo, com o terceiro capitulo que discorrera sobre a
formagao do policial militar, os procedimentos no curso para soldados, graduados e
oficiais, ressaltando a ensino democratico, em seguida tratar-se-a do curriculo
utilizado, para, por fim, tratar-se da base da formagao militar, chegando ao problema
da pesquisa que e discutir se a formagao do militar intervem no seu comportamento
em servigo como profissional de seguranga publica e operador dos direitos.
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2. ORIGEM HISTORICA DA POLICIA MILITAR COMO INSTITUIQAO DE
SEGURANQA PUBLICA

Segundo o filosofo grego Aristoteles, "onde houver sociedade havera o
direito". Assim quando surge a sociedade nasce com ela os conflitos e para
soluciona-los aparece o Estado por meio da policia como uma necessidade social.
Atualmente

entende-se

pelo

termo

policia

a

primeira

forga,

de

natureza

constitucional, que tern a obrigagao e responsabilidade de assegurar a protegao dos
direitos legais dos individuos, sendo, portanto, fungao primordial, a seguranga de
todos, conforme descrito em nossa Carta Politica de 1988.

2.1 Breve Historico e Evolugao da Criagao da Policia Militar no Estado da
Paraiba.

A origem da policia militar no Brasil data do seculo XIX, epoca do imperio, que
teve como denominagao primeira Guarda Real e logo depois de Guarda Municipal
Permanente no dia 10 de outubro de 1831, de acordo com o Decreto expedido pelo
entao Regente Padre Diogo Antonio Feijo.
Essa guarda permanente surge justamente quando comega os movimentos
sociais que afetavam os governantes da epoca e para coibi-los surge a guarda
recem criada, ou seja, naquela epoca a policia foi criada, para repelir qualquer tipo
de revolta da populagao local contra o imperador, servindo somente aos interesses
dos mais poderosos. Nesse sentido ensina Pedroso (2005, p. 31):

A composicao das policias no Brasil foi articulada prioritariamente de forma
a conter a desordem e a imoralidade que assolavam as cidades brasileiras,
principalmente a capital federal. Por outro lado, procurou-se tambem conter
todo e qualquer tipo de disturbio de origem politico-social que viesse a
desestabilizar o poder nos estados brasileiros.
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Essa guarda foi criada primeiramente no Rio de Janeiro em 1830, e foi a partir
de 1831 que os outros Estados montaram tambem a sua. O servico era voluntario e
se alistava quern nao tinha outra perspectiva de trabalho, por isso apresentava
grande insatisfacao com o pouco prestigio social que possuia, sendo menosprezado
e nao desfrutava de nenhuma mobilidade social. Tendo como fungao primordial,
prender escravos, fugitivos e reprimir qualquer perturbagao que ameagasse o poder
local e pusesse em risco a seguranga da populagao.
Em 1889 ocorre a proclamagao da republica, com a aboligao da escravidao e
um forte crescimento demografico nas cidades principals, exige-se, portanto, uma
transformagao na policia. Para controlar melhor os revoltosos surge em 1890 a
reforma do codigo penal, acrescentando alguns crimes que eram

cometidos

principalmente pela populagao carente, como a vadiagem, prostituigao, embriaguez,
entre outros, servindo para controle da populagao.
Costa (2004, p. 91), assim, leciona:

Como resposta ao rapido crescimento das cidades e, consequentemente,
da expansao das classes perigosas urbanas, buscou-se ampliar a
capacidade de vigilancia da policia. Quanto mais complexa se tornava a
sociedade, mais as instituigoes policiais assumiam carater profissional e
militarizado.

Nessa epoca a tensao entre os governos central e estadual marcou a
organizagao das forgas policiais, ficando os policiais sob o controle civil. Conforme
acentua Costa (2004, p. 93):

As forgas policiais de alguns estados tornaram-se verdadeiros exercitos
estaduais a disposigao dos governadores. Serviam tanto para impor a
vontade da capital as liderancas politicas locais recalcitrantes, quanto para
opor-se ao governo central. Os estados que nao possuiram consideravel
poder militar nao raro viam-se submetidos as intervengoes federals. As
salvacoes, como eram conhecidas essas intervengoes, eram realizadas por
tropas federals a pedido dos governadores ou por determinagao do
presidente para a manutencao da ordem. A fim de livrar-se da ameaga
federal, era importante constituir um poderoso exercito estadual.
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Para aperfeigoar melhor o profissional, em 1912 surge a escola de formagao
dos futuros policiais, que eram encarregados de vigiar locais especificos, onde a
probabilidade de ocorrencia fosse maior e fosse frequentado pela classe pobre.
Verificando tal fungao, percebe-se que a policia foi criada para combater os menos
favorecidos com o uso da violencia e preservar os interesses dos governantes.
Essa pratica ainda perdura ate os dias atuais, devido a influencia de outrora,
sendo

observados

comportamentos

discriminatorios

principalmente

contra

as

classes menos favorecidas, como os trabalhadores bragais, negros, homossexuais,
etc. Esse apelo facil a violencia, provem da formagao militarista, pois, os que nao se
submetem a determinados comportamentos disciplinares e tido como inimigo, sendo
recorrente nesses casos o uso da forga, para eliminar a perturbagao contra a ordem
publica. No entendimento de Pedroso (2005, p. 19):

Na historia brasileira, sobretudo a partir do inicio do seculo XX, a
organizagao da policia em moldes militares, com quarteis, fardas, patentes
militares, continencia, treinamento de ordem unida e outras peculiaridades
de uma corporagao militar, reflete objetivos politicos. O tempero do
Liberalismo levou a adogao de formulas juridicas para "legalizar" o
autoritarismo dos governantes, mas permaneceu subjacente a concepgao
sintetizada numa frase atribuida a Washington Luiz: "Para os amigos tudo,
para os inimigos a lei". Os adversaries politicos eram "inimigos" e a lei eram
as regras fabricadas pelo grupo dominante, para cuja imposigao se
considerava justificado o uso da forga.

No ano de 1930, ocorre a era Vargas que perdurou ate o ano de 1945, sendo
marcado por excessiva centralizagao como tambem, uma grande limitagao no piano
partidario. Sendo que a policia assumiu nessa epoca, papel fundamental na
implantagao do Regime Autoritario. Costa (2004, p. 96) ao analisar este periodo
lembra que:

A repressao politica empreendida por Vargas apoiava-se no tripe: policia
politica, legislagao penal sobre crimes politicos e Tribunal de Seguranga
Nacional. O controle desse aparato repressivo estava diretamente
subordinado ao presidente da Republica.
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Nesse periodo toda a Policia era controlada pelo entao presidente Getulio
Vargas. Serviam para controlar os inimigos do Estado, como os comunistas, judeus,
pobres, etc. sendo controlados e vigiados diuturnamente.
Destarte, foi a partir da constituicao de 1934, apos passarem por varias
denominacoes institucionais, que passou a ser chamada de Policia Militar. Ao longo
dos anos esta instituigao obteve varias transformacoes, mas nunca abandonou a
essencia primordial, que e a fungao coercitiva.
Mais tarde nos deparamos com uma das maiores arbitrariedades, atraves de
um golpe militar no ano de 1964, nascendo a ditadura militar, uma pagina negra na
historia da policia que ate hoje repercute em suas atitudes, como exemplo, o uso da
tortura em delegacias para se conseguir confissoes de crimes ou informagoes. Em
relagao a esse assunto informa Costa (2004, p. 18):

A pratica de extrair informagoes de suspeitos por meio de tortura e
recorrente na historia politica do Brasil. Tal pratica e reforgada, em alguns
casos, por uma legislagao penal que privilegia a confissao do suspeito em
detrimento de outros meios de prova e que se durante os regimes
autoritarios a tortura era empregada contra inimigos politicos do regime,
agora ela e geralmente utilizada contra criminosos comuns, na sua maioria
pertencente aos segmentos mais pobres da populagao.

Foi durante esse periodo que os militares exerceram seu poder sem nenhuma
barreira por parte da lei, os direitos humanos nao existiam ou eram ignorados, pois
nessa epoca os militares recorriam sempre a torturas e ate a morte daqueles que se
opunham aos seus interesses. Aumentou-se ainda mais a violencia e ameagas,
fazendo a populagao ter medo daqueles que deveria protege-la.
No estado da

Paraiba

o corpo de guarda

municipal

permanente

foi

estabelecido no dia 03 de fevereiro de 1832, sob o comando de Francisco Xavier de
Albuquerque, logo nomeado capitao pelo presidente da provincia, o padre Galdino
da Costa Vilar, sendo efetivamente posto em funcionamento em 23 de outubro de
1832 com o efetivo de 50 homens distribuidos em cavalos e a pe. Seu principal
objetivo naquela epoca era a guarda de cadeias publicas e a patrulha do centro da
cidade. No ano de 1935, atraves da lei n° 09, recebeu a denominagao de forga
policial, essa lei aumentava tambem o efetivo da corporagao, ocorrendo nessa
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epoca a ocupagao dos primeiros destacamentos do interior, que foram as cidades de
Areia e Pombal.
No ano de 1892 passou a ser chamada de corpo policial, teve outras
denominacoes ao longo dos tempos, como corpo de seguranga, batalhao de
seguranga, forga policial por tres vezes, regimento policial, batalhao policial e forga
publica por duas vezes. Apesar de inumeras mudangas no nome, finalmente em
1947, por forga de dispositivo constitucional, a instituigao passou a ser chamada de
Policia Militar do Estado da Paraiba.
Ao longo dos seus 179 anos, a policia militar da Paraiba participou de agoes
tipicas do Exercito, entre essas se destaca o combate a Revolugao Praieira em 1849
que ocorreu na entao provincia do Recife, Guerra do Paraguai, Combate a Coluna
Prestes entre outras guerras externas e locais.

2.2 Controle da Atividade Policial: Poder de Policia

O Estado exerce tal poder por meio dos membros da corporagao policial. O
policial exerce o poder de policia quando aborda e revista pessoas suspeitas, ou
perseguem com a viatura carros suspeitos, etc. resguardados pelo poder de policia
que e conferido a esta instituigao pelo Estado. Por isso a sociedade espera sempre
que o policial que faz uso deste poder sejam portadores de conhecimentos, os quais
sirvam para garantir a dignidade dos cidadaos, mesmo usando a forma coercitiva.
Sobre o assunto ja se manifestou Cretella Junior, (apud, COSTA, 2007 p. 46):

O
poder
de
policia,
em
geral,
sempre
existiu
no
Estado,
qualquer que tenha sido a sua natureza e fungao, no que diz respeito
aos
fins da sociedade a ele referida, quer tenha um carater amplo de politica
interna (concepgao originaria da policia como governo), quer tenha sido
concebido
como
instituigao
essencialmente
administrativa, ou com
administragao juridica, ou administrativa social do Estado. 'A ideia de
Estado e inseparavel da de policia'.

Esse poder de policia conferido aos policiais para atuarem, na maioria das
vezes chega a ser constrangedor para aquele que esta sofrendo o ato, como por
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exemplo, a pessoa que esta sendo abordada. Exigi-se, contudo que o policial utilize
de forma adequada esse poder que Ihe e concedido para atuar, sempre obedecendo
aos limites definidos na lei, que as vezes nos casos concretos tornam-se complexas
e de dificil realizacao, muitas vezes se transforma em abuso de autoridade pelo
excesso de arbitrariedade.
Em relacao ao poder de policia e a instituigao "policia", analisaremos o
delineado por Cretella Junior (apud COSTA, 2007, p. 51):

A policia e algo em concrete e um conjunto de atividades coercitivas
exercidas na pratica dentro de um grupo social, o poder de policia e uma
"facultas", uma faculdade, uma possibilidade, um direito que o Estado tern
de, atraves da policia, que e forca organizada, limitar as atividades nefastas
dos cidadaos. Visando a linguagem aristotelico-tomista - continua o citado
administrativista, podemos dizer que o poder de policia e uma
potencialidade, e uma potencia, ao passo que a policia e uma realidade, e
algo em ato. O poder de policia legitima a agao da policia e sua propria
existencia.
Se a policia e uma atividade ou aparelhamento, o poder de policia e o
principio juridico que informa essa atividade, justificando a agao policial, nos
Estados de Direito. Poder de policia e a possibilidade atuante da policia, e a
policia quando age. Numa expressao maior, que abrisse as d e s i g n a t e s
que estamos esclarecendo, diriamos: em virtude do poder de policia, o
poder de policia e empregado pela policia a fim de assegurar o bem-estar
publico ameacado.

Portanto a policia e o poder de policia nao devem ser confundidos, por serem
dois institutos diferentes com caracteristicas proprias, se relacionando de forma que
a policia para atuar de maneira preventiva, ostensiva e ate repressiva, deve
obedecer ao poder de policia, o qual serve para limitar essas agoes dentro do
estabelecido pela lei. Assim o poder de policia, visando a restrigao de um direito
individual para beneficiar o direito coletivo utiliza a policia, devendo ambos visar
sempre o interesse da sociedade. Na concepgao de Meirelles (1991, p. 110), o
poder de policia:

E a faculdade de que dispoe a Administracao Publica para condicionar e
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuals, em
beneficio da coletividade ou do proprio Estado. [...] e o mecanismo de
frenagem de que dispoe a Administragao Publica, para conter os abusos do
direito individual.

IS

O Codigo Tributario Nacional em seu art. 78, tambem faz uma definicao a
cerca do poder de policia na esfera administrativa e tributaria, vejamos:

Considera-se poder de policia a atividade administrativa publica que,
limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a pratica
de ato ou abstencao de fato, em razao do interesse publico concernente a
seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da producao e do
mercado, ao exercicio das atividades econdmicas dependentes da concessao
ou autorizacao do poder publico, a tranquilidade ou ao respeito a
prosperidade e aos direitos individuals e coletivos.

Vale salientar que este artigo em seu paragrafo unico assegura o exercicio
desse poder como regular, quando este for efetuado por um orgao competente,
observando sempre os limites estabelecidos na lei como tambem o devido processo
legal e o principio da legalidade.
Explicando sobre essa atividade do poder de policia, Chaves (2001, p. 14)
explica que:

Em sentido amplo, o poder de policia compreende um sistema total de
regulamentacao interna, pelo qual o Estado busca nao so preservar a
Ordem Publica, mas, tambem, estabelecer para a vida dos cidadaos
aquelas regras de boas maneiras e de boa vizinhanca que se supoem
necessarias para evitar o conflito de direitos e para garantir a cada um o
gozo ininterrupto de seu proprio direito, ate onde for razoavelmente
compativel com os direitos dos demais.

Os policiais militares por atuarem de forma ostensiva e fardada estao sempre
sendo observados pela populagao, estes profissionais recebem um controle externo
exercido pelo Ministerio Publico que e autorizado por lei. Sendo, portanto a patrulha
ativa uma pega fundamental para as operagoes da policia, podendo o policial ser
acionado a qualquer momento para resolver algum problema que ponha em risco a
paz publica, nao podendo nunca se omitir e ser sempre imparcial e impessoal diante
das ocorrencias. Para Michaud (1989, p. 64):

1G

O uniforme e o armamento o singularizam. Tais condicoes particulars
tendem a atrair para a policia sujeitos ja agressivos. Ora, o trabalho diario
do policial nao e dedicado unicamente a violencia e consiste, em boa
medida, a resolver pacificamente conflitos menores, a intervir em situacoes
tensas e a fazer pessoas reticentes adotarem comportamento que na
verdade sao de seu interesse

Alem disso, as agoes realizadas pelo policial militar deve sempre incentivar a
cooperagao voluntaria da sociedade, devendo ser desenvolvida na formagao, o
espirito de um bom relacionamento deste servidor especial com a populagao,
fincando assim uma ajuda mutua para controlar aquele que porventura, desobedega
as regras de ordem publica.
Destarte, ate mesmo no curso de formagao, os instrutores ficam diante de um
dilema: formar o profissional para a agao, como tambem formar para atuar nos
limites do poder. De acordo com esse pensamento e fazendo uma reflexao sobre a
fungao de educar, Paulo Freire (1996, p. 43) ensina que:

E fundamental que, na pratica de formagao docente, o aprendiz de
educador assuma que o indispensavel pensar certo nao e presente dos
deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais
escrevem desde o centro do poder,mas, pelo contrario, o pensar certo que
supera o ingenuo tern que ser produzido pelo proprio aprendiz em
comunhao com o professor formador"

Cumpre ressaltar que apresentaremos de forma mais detalhada o assunto
relacionado ao curso de formagao e os instrutores, que por constituir o cerne do
presente trabalho sera tratado de maneira mais detida nos capitulos subsequentes.

2 . 3 0 Policial Militar como Administrador de Conflitos

1

Conforme nos ensina Aristoteles , os seres humanos vivem juntos, vivem em
Sociedade, porque "o homem e um animal politico, por natureza".

1

ARISTOTELES, A politica. Cap. I, § 9°.
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Rotineiramente

a policia

militar

lida

com

conflitos,

agindo

como

um

administrador nos diversos tipos de ocorrencias (discussoes entre casais, familiares,
vizinhos, etc.) e e sempre chamado para intervir e soluciona-los.
Percebemos que em grande parte das vezes, a falta de preparo do
profissional para agir de forma equilibrada em determinados tipos de conflitos, as
vezes por falta de habilidades especificas acaba fazendo uso da forga de forma
desnecessaria em vez de recorrer ao dialogo. Verificamos que na maioria das vezes,
quando o policial faz uso da conversa e para intimidar ou entao para advertir e
quando as partes questionam algo e interpretado como um ato de desacato.
Percebemos que tais situacoes exigem um grande controle emocional por
parte dos policiais. Agindo certo ou errado estes profissionais continuam a atender
estas situacoes de maneira formal (conformidade com a lei) ou de maneira informal
(conforme o bom senso).
Nao obstante, sobretudo em razao da falta de doutrina institucional, e preciso
que os policiais

militares desenvolvam

a habilidade de administrar

conflitos

interpessoais. O conflito nasce a partir de um desentendimento entre duas ou mais
pessoas sobre uma mesma questao, onde cada um defende o seu interesse. Sendo
uma forma de nao aceitar as diferencas nas relacoes pessoais ou sociais, sempre
associada a uma divergencia no ponto de vista, interesses ou necessidades.
Os conflitos integram a vida em sociedade, podendo ser visto como normal
para o convivio em grupo e nao necessariamente como negativos ou positivos.
Assim, nao e o conflito em si um problema, mas as respostas langadas a esses
conflitos, tornando-os construtivos ou destrutivos. Com isso nasce a necessidade de
como resolver essas pendencias, existindo duas possibilidades: por meio violento ou
atraves do dialogo.
Contudo quando aparecer o conflito tern tres atitudes a desenvolver: Ignoralo, responder usando a violencia ou resolve-lo por outro meio, como exemplo,
utilizando o dialogo. De acordo com Moscovici (1997, p. 146), "antes de pensar
numa forma

de

lidar com

o conflito, e importante

e conveniente

procurar

compreender a dinamica do conflito e suas variaveis". Essas variaveis segundo o
mesmo autor sao: "A natureza das diferengas (ponto de vistas e interesses
divergentes); Os fatores subjacentes (informagoes, percepgoes e papel que ocupa
na sociedade); e o Estagio de evolugao de conflito (momento em que o conflito se
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encontra)". Essas variaveis devem ser observadas quando existir a necessidade de
diagnosticar uma solucao de conflito.
Ja um confronto e visto como um choque entre pessoas desencadeando a
violencia fisica. E tido como agressivo, como exemplo, confronto entre manifestantes
e policiais. Aqui so pondera a forga nao existindo qualquer forma de dialogo entre as
partes, diferente do conflito onde as partes podem dialogar sem recorrer a meios
mais energicos ou ate mesmo a propria violencia.
Grande parte do trabalho realizado pela Forga Policial e feito por grupos de no
minimo tres policiais. Sendo que estes dependem somente de seu conhecimento
pessoal para resolver qualquer situagao, devendo tais profissionais estar preparados
para atuarem em qualquer situagao com suas habilidades e julgamentos. Conforme
o entendimento de Bittner (2003, p. 270):

Em seu trabalho do dia-a-dia, os policiais frequentemente lidam com
assuntos em relacao aos quais outras pessoas respondem com medo, raiva
ou repugnancia. Poder-se-ia dizer que o trabalho policial consiste em
proceder metodicamente nas ocasioes em que a norma seria ter uma
reagao impulsiva.

Assim, esses profissionais de seguranga publica devem saber agir em
questoes extraordinarias e imprevistas, seja um conflito, confronto ou uma crise.
Pois a sociedade sempre espera que o policial resolva todo tipo de situagao de
maneira serena, educada e com respeito aos direitos coletivos e individuals.

2.3.1 Administragao de Conflitos e Gerenciamento de Crises

Um conflito e uma ocorrencia de pequena proporgao, e quando ocorre uma
discussao entre vizinhos ou familiares, que pode evoluir para um delito, como uma
lesao corporal ou ate mesmo um homicidio, o conflito mal sucedido pode tambem
transform a r-se numa crise. Ja uma crise e uma ocorrencia de grande proporgao, a
qual pela sua complexidade chama a atengao de toda a populagao, afetando uma
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comunidade ou um grupo de pessoas, por exemplo, um sequestro, um roubo a um
banco com refens, etc.
Quando da ocorrencia de um conflito, o policial age como um administrador,
devendo ouvir as partes envolvidas para entender a situagao e tentar buscar a
solucao mais pacifica para cada caso, assim todo policial age como administrador de
conflitos.
No caso de gerenciador de crise, o policial deve ser um

profissional

experiente e capacitado para as mais diversificadas situagoes. Esse profissional tern
a responsabilidade sobre toda a ocorrencia, sendo o comandante direto das demais
equipes envolvidas, devendo buscar a contengao, o isolamento, a negociagao com
os acusados para assim solucionar o caso concreto existente.
A sociedade espera que os policiais portem saberes que sirvam para a
garantia dos direitos dos cidadaos, quando no desempenho dessa atividade ardua.
E preciso que o policial tenha discernimento para atuar nas mais distintas situagoes,
tendo em vista a dinamica de novas tecnologias e dos grandes centros urbanos,
exigindo do policial maior desenvoltura e competencia para a resolugao de conflitos
ou na tomada de alguma decisao.

2.4Tipos de Policiamento Desempenhado Dentro da Policia Militar da Paraiba

Com o advento da Carta Magna de 1988, conhecida como Constituigao
cidada, surge um novo cenario marcado com a participagao popular e pela aquisigao
de direitos politicos, sociais, economicos e na defesa dos Direitos Humanos,
constituindo um Estado Democratico de Direito.
Como bem preconiza nossa Lei Maior, cabe a Policia Militar o dever de
Seguranga Publica, como bem dispoe o artigo 144. E competente para preservar a
Ordem Publica, proteger a sociedade e o patrimonio, sempre respeitando e seguindo
os principios fundamentados da Constituigao Federal. Sendo considerada como a
forga publica da sociedade.
Sendo irrefutavel a competencia da policia militar tambem na realizagao do
policiamento ostensivo e do preventivo, sendo essas agoes concretizadas na
abordagem policial. Conforme ensinamento de Chaves (2001, p. 40):
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Abordagem policial e a tecnica com a qual o policial militar aproxima-se de
uma pessoa ou pessoas, a pe, montadas a cavalo ou em veiculos
automotores, em face de indicios, ou suspeita, de que tenha sido praticado,
ou esteja na iminencia de ser praticado algum ilicito penal, com o objetivo
de investigar, orientar, advertir ou mesmo prender aquele que o esteja
praticando ou na iminencia de pratica-lo.

A policia

Militar por ser um orgao estadual de Seguranga

Publica e

competente para exercer a fungao de policia ostensiva e preservagao da Ordem
Publica - atividade de policiamento ostensivo. Conforme descrito nos incisos I e II do
art. 48 da Constituigao do Estado da Paraiba. Senao vejamos:

Art. 48. A Policia Militar da Paraiba e instituigao permanente, forga auxiliar e
reserva do Exercito, organizada com base na hierarquia e na disciplina,
cabendo-lhe executar:
I- a policia ostensiva em todas as suas formas;
II - as agoes de preservagao da ordem publica;
[...]

A forma de Policiamento Ostensivo e uma agao policial desempenhada
exclusivamente por esta instituigao, configurando uma modalidade de prevengao e
repressao da criminalidade, sendo, portanto um mecanismo de promover e garantir
a seguranga e a ordem publica. Conforme a ligao de Chaves (2001, p. 16):

O Policiamento Ostensivo e realizado, sobretudo, atraves do patrulhamento.
nas suas diversas formas - a pe, motorizado, montado, aereo, em
embarcagao e em bicicleta -, e parte da crenga de que a visibilidade da
policia inibe a agao dos criminosos, constituindo-se no principal elemento da
prevengao pela redugao da oportunidade de delinquir. Voltado para a agao
de prevengao da Ordem Publica, se caracteriza como um mecanismo de
dissuasao, pois visa evitar e impedir a perturbagao potencial e iminente da
Ordem Publica, atraves da presenga e da forga policial. Quando voltado
para repressao da Ordem Publica, se caracteriza como um mecanismo de
contengao, pois visa restabelecer a Ordem Publica. atraves da forga policial.
O patrulhamento constitui-se o ato de se vigiar e percorrer sistematicamente
uma area ou zona delimitada, com a finalidade de se inibir e/ou a agao dos
perturbadores da Ordem Publica.
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2.4.1

As

Caracteristicas e Principios Inerentes ao Policiamento Ostensivo

caracteristicas

sao

aspectos

gerais

da

atividade

policial

militar

identificando campo de atuacao e os porques do seu emprego. Enquanto que os
principios sao preceitos (norma, doutrina) essenciais considerados no planejamento
e na execugao para eficacia da operagao.

Algumas peculiaridades relativas ao PO (Policiamento Ostensivo):

a)

Identificacao: a Policia Militar e reconhecida pela tarda e simbolos, como

tambem veiculos caracterizados e equipamentos;
b)

Acao publica: este policiamento e exercido para preservar o interesse geral da

seguranga publica; (patrulhamento e presenga fisica) e Resguardar o bem comum
(integridade fisica, mantenedora da lei);
c)

Totalidade: e dinamica (nao estatica - trabalha o territorio com mobilidade, agao

de presenga em todo espago fisico) de forma Preventiva e/ou repressiva de acordo
com o ato; (antecipa-se aos fatos e/ou reprime-os caso os tenha acontecido)
devendo o policial atender qualquer situagao de ocorrencia, quer por iniciativa
propria, solicitagao ou determinagao;
d)

Leqalidade: a Policia deve agir amparada na lei de acordo com o poder de

policia de modo discricionario e nao arbitrario (reservado nas palavras e nos atos e
nao de sua vontade propria);
e)

Acao de presenca: Presenga do policial no local com maior probabilidade de

acontecer ocorrencias, dando uma sensagao de seguranga a populagao daquele
local e adjacencias;
f)

Dinamica: o cumprimento e aperfeigoamento dos pianos de rotina continuado

(saturagao de areas), conhecer os habitos comunitarios para detalhar prioridades;
(policiamento de bicicletas, montado, a pe, etc.).

Principios do Policiamento ostensivo inerentes ao servigo do Policial Militar:

a)

Universalidade:

Tratamento

adequado

a quaisquer

tipos

de

ocorrencias,

independente de especializagao; (burocracia, canil, saude, etc. - nao podem eximir
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da fungao PM por ser especialista). Ex.: (quadro de saude atender procedimento de
furto - medidas preliminares; R/P atender parto prematuro, etc.);
b)

Responsabilidade territorial: Todo militar em atividade fim e responsavel pela

area geografica sobre seu Comando, agindo de acordo com a lei e regulamentos
que visem a garantia da ordem publica. (area de atuagao de todo um contingente);
c)

Continuidade: Atividade imprescindivel e sera exercida diuturnamente; (jornadas

- 24h e turnos - Periodo determinado). Resposta a sociedade com excelentes niveis
de rotina de servigo, na estrutura e na mentalidade dos PMs.(blitzens e patrulhas,
vtrs e aprestos, treinamento psicologico);
d)

Aplicacao: Exige atengao e atuagao ativa para evitar atos anti-sociais; os PMs

apaticos, omissos e desinteressados geram descreditos e desconfianga por parte da
comuna e do cidadao de modo geral.
e)

Isencao:

Preparo

psicologico,

sem

demonstrar

emogoes

ou

concepgoes

pessoais; Nao usar de preconceitos (raga, religiao, status);
f) Imparcialidade e impessoalidade. (legalmente agindo e sem distingao de pessoas
ou classes sociais);
g) Antecipacao: Prevengao ao crime atraves de estrategias, taticas e tecnicas;
(barreiras, revistas em presidios, etc.);
h) Profundidade: Cobertura policial atraves de reforgo e/ou emprego de reservas
subsidiarias (armamento, equipamentos, suprimentos, etc.) para pleno exercicio da
atividade;

(apoio

logistico

disturbio civil, suprimentos

a evento festivo,

etc.)

Coordenagao equilibrada pelos superiores para corrigir distorgoes e elevar a moral
da tropa.
i) Unidade de comando: Onde se exige emprego de tropas diferenciadas se faz
necessario, para melhor cumprimento da missao e coordenagao dos trabalhos, a
designagao de um unico comandante;
j) Objetivo: O PO visa a tranquilidade publica pelo desencadeamento de agoes e
operagoes, isoladas ou integradas, com propositos particulars definidos. (objetivos).
As variaveis do Policiamento Ostensivo (aplicagao) dividem-se conforme
expoe Chaves (2001, p. 19):

1)
•
•
•

Processo:
A pe;
Acavalo;
Em bicicleta;
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2)

3)

4)

5)

6)

Em embarcagao;
Motorizado:
- Automovel;
- Motocicleta;
Aereo.
Modalidade:
Patrulhamento;
Permanencia;
Escolta;
Diligencia.
Circunstancia:
Ordinaria;
Extraordinaria;
Especial
Lugar
Urbano;
Rural.
Duracao
Turno;
Jornada.
Numero
Fragao elementar;
Fragao constituida.

2.50rganograma da Policia Militar do Estado da Paraiba

A policia Militar da Paraiba tern como Patrono o Coronel Policial Militar Elisio
Sobreira, seu efetivo atual e de 9.408 policiais na ativa e 3.270 policiais na
2

inatividade (Reformados e Reserva Remunerada) ; sua estrutura administrativa:
(OPMs)

e composta

por

18 (dezoito)

Batalhoes

(os quais

se dividem

em

Companhias e estas em Pelotoes e Destacamentos), um Comando de Operacoes
Aereas e um Grupamento de Agoes Taticas Especiais - GATE.
A divisao do policiamento e feita de acordo com as diretrizes: Populagao e
densidade demografica; Localizagao geografica; Aspectos socio-economicos e
indicadores de desenvolvimento humano; indices de criminalidade; Disponibilidade
de imovel para instalagao adequada da estrutura operacional da nova OPM; e
Disponibilidade de recursos humanos e materiais, compativeis com a OPM que se
pretenda instalar. O controle e a coordenagao do efetivo empregado sao feitos pelo
comandante de cada unidade.

2

Fonte: EM-8 (Coordenadoria de Tecnologia da Informacao da Policia Militar da Paraiba).
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O quadro funcional da Policia Militar da Paraiba, e composta pelas categorias
herdadas das forgas armadas, compreendendo o Circulo de Oficiais, que ocupam
postos, dividido em: oficiais superiores (Coronel PM, Tenente Coronet PM e Major
PM), Oficiais Intermediaries (Capitao PM) e Oficiais Subalternos (Primeiro Tenente e
Segundo Tenente) a pela categoria de Praga, assim dividida: Praga Especial
(Aspirante a Oficial e Aluno a Oficial) e Pragas Graduados (Subtenentes, Primeiro
3

Sargento, Segundo Sargento, Terceiro Sargento, Cabo e Soldado). A Corporagao e
Controlada e coordenada pelo Secretario de Seguranga Publica, nomeado pelo
governador do Estado, ja o Comando geral e exercido por oficial da ativa do ultimo
posto, no caso da PM/PB, pelo Coronel Euller de Assis Chaves, tambem de livre
nomeagao pelo governador do Estado.
Atualmente

a divisao

geo-administrativa

da

Policia

Militar

da

Paraiba

encontra-se disposta em 18 (dezoito) Batalhoes, 01 (um) Comando de Operagoes
Aereas e 01 (um) Grupamento de Agoes Taticas Especiais. Conforme o art. 1° do
Decreto n° 30.109/2008:

1 - 1 ° Batalhao de Policia Militar, com sede em Joao Pessoa;
II - 2° Batalhao de Policia Militar, com sede em Campina Grande,
III - 3° Batalhao de Policia Militar, com sede em Patos;
IV- 4° Batalhao de Policia Militar, com sede em Guarabira;
V - 5° Batalhao de Policia Militar, com sede em Joao Pessoa;
VI - 6° Batalhao de Policia Militar, com sede em Cajazeiras;
VII - 7° Batalhao de Policia Militar, com sede em Santa Rita;
VIII - 8° Batalhao de Policia Militar, com sede em Itabaiana;
IX - 9° Batalhao de Policia Militar, com sede em Picui;
X - 10° Batalhao de Policia Militar, com sede em Campina Grande;
XI - 11° Batalhao de Policia Militar, com sede em Monteiro;
XII - 12° Batalhao de Policia Militar, com sede em Catole do Rocha;
XIII - 13° Batalhao de Policia Militar, com sede em Itaporanga;
X I V - 14° Batalhao de Policia Militar, com sede em Sousa;
X V - Batalhao de Policia Ambiental - BPAmb, com sede em Joao Pessoa;
XVI - Batalhao de Operagoes Especiais - BOPE, com sede em Joao
Pessoa;
XVII - Batalhao de Policia de Transito Urbano e Rodoviario - BPTran, com
sede em Joao Pessoa;
XVIII - Regimento de Policia Montada - RPMont, com sede em Joao
Pessoa;
XIX - Comando de Operagoes Aereas - COA, com sede em Joao Pessoa;
XX - Grupamento de Agoes Taticas Especiais - GATE, com sede em Joao
Pessoa.

3

Lei 3.909/1977 Estatuto da Policia Militar da Paraiba.
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Esses Batalhoes estao divididos em tres areas de atuagao: Comando de
Policiamento da Regiao Metropolitan a (CPRM) com sede na cidade de Joao Pessoa,
responsavel pelo 1°, 5°, 7° Batalhao de policia Militar, Batalhao de Transito Urbano e
Rodoviario, Regimento de Policia Montada e Batalhao de Policiamento Ambiental;
Comando de Policiamento Regional I (CPR I) com sede na cidade de Campina
Grande que e composto pelo 2°, 4°, 8°, 9°, 10° e 11°. Batalhao de Policia Militar e
pelo Comando de Policiamento Regional II (CPR II) com sede na cidade de Patos,
sendo integrado pelo 3°, 6°, 12°, 13° e 14° Batalhao de Policia Militar.
A

estrutura

de cada

Batalhao e composta

pelas seguintes

Unidades

Especializadas: Comando; Subcomando e Chefia do Estado Maior; Gabinete do
Ajudante secretario; Estado Maior, com segoes de:
a) Gestao de Pessoas - P/1;
b) Inteligencia - P/2;
c) Planejamento e operagoes - P/3;
d) Administragao - P/4 e
e) Comunicagao Social - P / 5 .

Setores de:

a) Motomecanizagao;
b) Comunicagoes - COPOM (Centro de Operagoes da Policia Militar), nas
OPM, do Comando Regional I e II;
c) Educagao Fisica e Desportos;
d) Tecnologia da Informagao;
e) Armamento e Munigoes;
f) Nucleo Setorial de Saude - NSS;
g) Tesouraria;
h) Aprovisionamento;
i) Almoxarifado;
j) Corregedoria Setorial;
k) Ouvidoria Setorial;
m) Coordenagao do Policiamento;
n) Musica. Companhias PM; Pelotoes PM e de Comando e Servigos; Grupo
PM - Destacamentos.
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A Resolucao n° 0003/2009-GCG, de 20 de outubro de 2009, estabelece a
area de atuagao de cada Batalhao em seu art. 10, senao, vejamos:

Art. 10° Os Batalhoes de Policia Militar abrangerao as areas dos seguintes
municipios:
I. 1° Batalhao de Policia Militar, com sede em Joao Pessoa, o municipio de
Joao Pessoa,Bayeux e o municipio de Cabedelo;
II. 2° Batalhao de Policia Militar, com sede em Campina Grande, abrangera
o municipio de Campina Grande e os municipios de Aroeiras, Alcantil, Barra
de Santana, Barra de Sao Miguel, Boa Vista, Boqueirao, Cabaceiras,
Caturite, Fagundes, Gado Bravo, Natuba, Queimadas, Riacho de Santo
Antonio, Santa Cecilia, Sao domingos do Cariri e Umbuzeiro.
III. 3° Batalhao de Policia Militar, com sede em Patos, abrangera os
municipios de Patos, Areia de Baraunas, Cacimba de Areia, Cacimbas,
Catingueira, Condado, Desterro, Emas, Junco do Serido, Mae D'agua,
Malta, Matureia, Passagem, Quixaba, Princesa Isabel, Agua Branca,
Imaculada, Juru, Manaira, Sao Jose de Princesa, Tavares, Salgadinho,
Santa Luzia, Santa Terezinha, Sao Jose de Espinharas, Sao Jose do
Bonfim, Sao Jose Sabugi, Sao Mamede, Teixeira, Varzea e Vista Serrana.
IV. 4° Batalhao de Policia Militar, com sede em Guarabira, abrangera os
municipios de Guarabira, Alagoinha, Aragagi, Araruna, Bananeiras, Belem,
Borborema, Cacimba de Dentro, Caicara, Campo
de
Santana,
Casserengue, Cuitegi, Dona Ines, Duas Estradas, Juarez Tavora, Lagoa de
Dentro, Logradouro, Mulungu, Piloes, Piloezinhos, Pirpirituba, Riachao,
Serra da Raiz, Serraria, Sertaozinho e Solanea.
V. 5° Batalhao de Policia Militar, com sede em Joao Pessoa, abrangera o
municipio de Joao Pessoa e os municipios de Alhandra, Caapora, Conde e
Pitimbu.
VI. 6° Batalhao de Policia Militar, com sede em Cajazeiras, abrangera os
municipios de Cajazeiras, Bernardinho Batista, Bom Jesus, Bonito de Santa
Fe, Cachoeiras dos Indios, Carrapateira, Monte Horebe, Pogo Dantas, Pogo
de Jose de Moura, Santa Helena, Santarem, Sao Joao do Rio do Peixe, Sao
Jose de Piranhas, Triunfo e Uirauna.
VII. 7° Batalhao de Policia Militar, com sede em Santa Rita, abrangera os
municipios de Santa Rita, Baia da Traigao, Capim, Cruz do Espirito Santo,
Cuite de Mamanguape, Curral de Cima, Itaporaroca, Jacarau, Lucena,
Mamanguape, Marcagao. Mari, Mataraca, Pedro Regis, Rio Tinto, Rachao
do Pogo, Sape e Sobrado.
VIII. 8° Batalhao de Policia Militar, com sede em Itabaiana, abrangera os
municipios de Itabaiana, Gurinhem, Inga, Itatuba, Juripiranga, Juarez
Tavora, Mogeiro, Pilar, Salgado de Sao Felix, Riachao do Bacamarte,
Caldas Brandao, Pedras de Fogo, Sao Jose do Ramos, Serra Redonda e
Sao Miguel de Taipu.
IX. 9° Batalhao de Policia Militar, com sede em Picui, abrangera os
municipios de Picui, Barauna, Barra de Santa Rosa, Cubati, Cuite, Damiao,
Frei Martinho, Nova Floresta, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Sao Vicente
do Serido e Sossego.
X. 10° Batalhao de Policia Militar, com sede em Campina Grande,
abrangera o municipio de Campina Grande e os municipios de Alagoa
Nova, Alagoa Grande, Algodao de Jandaira, Areia, Areial, Assungao, Arara,
Esperanga, Juazeirinho, Lagoa Seca, Massanranduba. Matinhas, Montadas,
Olivedos, Pocinhos, Puxinana, Remigio, Sao Sebastiao de Lagoa de Roga,
Soledade, Livramento, Taperoa e Tenorio.
XI. 11° Batalhao de Policia Militar, com sede em Monteiro, abrangera os
municipios de Monteiro, Amparo, Camalau, Caraubas, Congo, Coxixola,
Gurjao, Ouro Velho, Parari, Prata, Santo Andre, S3o Joao do Cariri, Sao
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Joao do Tigre. Sao Jose dos Cordeiros, Sao Sebastiao do Umbunzeiro.
Serra Branca, Sume e Zabele.
XII. 12° Batalhao de Policia Militar, com sede em Catole do Rocha,
abrangera os municipios de Catole do Rocha, Belem do Brejo do Cruz, Bom
Sucesso, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Jerico, Mato Grosso, Riacho dos
Cavalos, Sao Bento e Sao Jose do Brejo do Cruz.
XIII. 13° Batalhao de Policia Militar, com sede em Itaporanga, abrangera os
municipios de Itaporanga, Aguiar, Boa Ventura, Conceicao, Coremas, Curral
Velho, Diamante, Ibiara, Igaracy, Nova Olinda, Olho D'agua, Pedra Branca,
Pianco, Santa Ines, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Sao
Jose de Caiana e Serra Grande.
XIV. 14° Batalhao de Policia Militar, com sede em Sousa, abrangera os
municipios de Sousa, Aparecida, Cajazeirinhas, Lagoa, Lastro, Marizopolis,
Nazarezinho, Paulista, Pombal, Santa Cruz, Sao Bento de Pombal, Sao
Domingos de Pombal, Sao Francisco, Sao Jose da Lagoa Tapada e
Vieiropolis.

Assim a Policia Militar esta presente em todo o Estado, de forma diuturna
realizando o policiamento ostensivo, forma exclusiva desta instituigao, buscando
sempre preservar e manter a ordem e a paz publica.
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Um dos assuntos mais debatidos neste seculo e a questao de mudangas no
sistema de seguranga publica sugerindo um novo modelo para ser adotado no
aparato policial. Uma questao inicial seria uma analise mais apurada das solucoes
sugeridas pelas autoridades responsaveis pela seguranga, que tern se mostrado de
forma insuficiente na forma de preparar o profissional de Seguranga Publica e de
equipa-lo bem para desempenhar melhor o servigo prestado a sociedade, isso
ocorre por falta de conhecimento ou ate mesmo outros interesses, gerando com
isso, uma instituigao desintegrada.
Portanto, uma das primeiras formas a contribuir para a evolugao do sistema
policial seria um projeto formado por um diagnostico consistente, priorizando as
necessidades do servigo, como melhores equipamentos, cursos

preparatories

gratuitos e uma melhor valorizagao deste profissional.

3.10

Papel da PM na Constituigao Federal como Orgao de Seguranga

Publica

A Seguranga Publica e uma atividade inerente aos orgaos estatais, como
tambem e pertinente a sociedade em geral. E realizada com o objetivo de proteger
os cidadaos da criminalidade e da desordem, prevenindo a comunidade como um
todo, dos atos de violencia efetivos ou potenciais, garantindo o pleno exercicio da
cidadania nos limites da lei. Contudo, sendo a Policia Militar um orgao estadual e
integrante do sistema de Seguranga Publica, cabe a esta instituigao manter e
preservar a ordem e a tranquilidade publica, mesmo contrariando os direitos
individuals de alguns individuos que contrarie esse preceito. Verifica-se tambem que
o Estado exerce a atividade juridica e social por meio da Policia Militar. Em
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consonancia com esse entendimento preleciona Costa {apud MONTEIRO, 1977, p.
104):

Quanto as atividades do Estado, a atividade juridica e aquela que colima o
asseguramento da ordem juridica interna, por sua vez, compreende a
manutencao da ordem publica e a distribuicao da justica. A atividade social
tern por objeto a promogao do bem comum.

A questao da seguranga ja era tratada como pega fundamental no seculo IXX
na Constituigao imperial de 1824 no seu art. 179, in verbis:

A inviabilidade dos Direitos Civis e Politicos dos cidadaos brasileiros, que
tern por base a liberdade, a seguranga individual, e a propriedade, sao
garantidos pela Constituigao do Imperio, [...]

Sendo tambem tratada como seguranga individual nas Constituigoes de
1891 (art. 72), de 1934 (art. 113), de 1937 (art. 122) e na de 1946 (art. 141).
Mas foi ja na democracia, apos o periodo obscuro da ditadura, que a
seguranga foi disposta na Carta Magna de 1988, nao so como um direito individual,
mas tambem como um direito social pertencente a todo cidadao brasileiro, conforme
descrito nos art. 5° e 6°:

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza.
Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a
propriedade, nos termos seguintes:
Art. 6°. Sao direitos sociais a educagao. a saude, o trabalho, a moradia, o
lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a maternidade e a
infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao.

Sendo, portanto um dos principios que norteiam a ideia da cidadania
universal. Trata-se de uma atividade desempenhada pelo Estado que tern o objetivo
de empreender agoes de repressao, estimulando nos cidadaos o convivio social, de
forma harmonica.
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Por isso a fungao da policia militar e assegurar que os cidadaos possam
gozar destes direitos com seguranga e para isso, a instituigao devera neutralizar ou
reprimir atos que ponha em risco esta seguranga, observando a protegao coletiva
dos cidadaos.
Assim, a politica de seguranga publica e utilizada pela administragao como
instrumento para a mudanga, com o fim de se alcangar a paz da sociedade
juntamente com a seguranga dos cidadaos. Sendo utilizada e direcionada as
instituigoes do Estado, levando estas a percorrer o caminho correto.
A atividade policial militar esta descrita no texto constitucional, dispondo o
artigo 144 da Carta Magna:

Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes orgaos:
I - policia federal;
II - policia rodoviaria federal;
III - policia ferroviaria federal;
IV - policias civis;
V - policias militares e corpos de bombeiros militares.
[...]
§ 5° - as policias militares cabem a policia ostensiva e a preservagao da
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuigoes
definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil.
§ 6° - As policias militares e corpos de bombeiros militares, forgas auxiliares
e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios.

Destarte, logo observamos que a manutengao da ordem publica e efetuada
pela Policia Militar, a qual utiliza as agoes ostensivas para coibir, reprimir e prevenir
condutas tidas como criminosas que afetam esta ordem. De acordo com os
ensinamentos de Meireles {apud Costa, 2007 p. 32) verificamos o conceito do que
venha a ser Ordem Publica:

Ordem Publica e a situagao de tranquilidade e normalidade que o Estado
assegura - ou deve assegurar - as instituigoes e a todos os membros da
sociedade, consoante as normas juridicas legalmente estabelecidas.
[...] visa garantir o exercicio dos direitos individuals, manter a estabilidade
das instituigoes e assegurar o regular funcionamento dos servigos publicos,
como tambem impedir os danos sociais, que Marcelo Caetano conceitua
como os prejuizos causados a vida em sociedade ou que ponham em causa
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a convivencia de todos os membros dela (Principios fundamentais do direito
administrative Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 342).
O conceito de ordem publica nao se restringe apenas a estabilidade das
instituigoes, pois abrange e protege tambem os direitos individuals e a
conduta licita de todo cidadao, para a coexistencia pacifica na comunidade.
Tanto ofende a ordem publica, a violencia contra a coletividade ou contra as
instituigoes em geral, como o atentado aos padroes eticos e legais de
respeito a pessoa humana.
Interpretando construtivamente e de forma ampla a ordem publica, o entao
Presidente do Tribunal Federal de Recursos e atual Ministro do Supremo
Tribunal Federal Jose Nei da Silveira explicitou que nesse conceito se
compreende a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execugao
do servigo publica, o regular andamento das obras publicas, o devido
exercicio das fungoes da Administragao pelas autoridades constituidas
(TRF, Suspensao de Seguranga n° 4.405-SP, no Diario de Justiga da Uniao.
de 7 de dezembro de 1979).
Finalizando, diremos que a ordem publica nao e figura juridica, nem
instituigao politica ou social. E situagao fatica de respeito ao interesse de
coletividade e aos direitos individuals que assegura, pela Constituigao da
Republica e pelas leis, a todos os membros da comunidade.

Diante de inumeras perturbacoes a seguranga publica, em 1996 foi langada o
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) pelo decreto n° 1904 e entre
inumeras medidas, algumas atingiam diretamente a policia, como a lei contra a
tortura, o treinamento policial, programa de protegao as testemunhas, dentre outras.
Diante do crescimento da violencia em 1997 nasce a Secretaria Nacional de
Seguranga Publica (SENASP) visando diminuir a criminalidade em nivel nacional.
Cabe a policia militar preservar e manter a ordem publica, para tanto deve
solucionar conflitos de forma a respeitar a lei e o direito, fazendo uso, portanto, dos
metodos licitos. Mas, para uma instituigao que desde seus primordios busca
proteger a populagao, na maioria das vezes, com truculencia, tal atitude torna-se
dificil de ser almejada.
Uma valorizagao melhor do profissional de seguranga publica, tambem deve
ser lembrado para se conseguir o objetivo desejado, por isso, se faz necessario
motivar o profissional a ser eficiente em suas atitudes, favorecendo o bem estar,
para que este profissional tenha uma boa imagem como membro de uma instituigao
milenar pronta para guarnecer o cidadao.
Assim, para que agentes aplicadores da ordem sejam efetivos em suas
atribuigoes, se faz necessario uma melhor valorizagao, principalmente no seu
processo de formagao e capacitagao policial. A Instituigao Policia Militar da Paraiba,
que ja pousa nos seus 179 anos de existencia, esta inovando com novos projetos de
formagao do seu efetivo, desvinculando-se, destarte, da maneira repressiva de
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outrora, que era atrelada de forma tipica a instituigao militar. O direcionamento
tende-se a melhorar primeiramente no tratamento destinado ao militar,

como

tambem escolher de forma correta seus formadores, pois, para desempenhar tal
fungao, o instrutor deve no minimo ter formagao especifica na area ou devera
possuir algum curso tecnico na area que atuara, conforme abordaremos no capitulo
subsequente.

3.2 Policia Militar como Forga Auxiliar do Exercito:

A Policia Militar sempre esteve a servigo do Exercito brasileiro como uma
forga auxiliar ou de reserva, de modo que essa analogia trouxe para a instituigao
consequencias negativas, caracterizadas atraves de uma ideologia arbitraria de
imposigao da forga e o desrespeito aos direitos dos cidadaos.
No periodo da era Vargas, 1930 a 1945, ocorreu inumeras mudangas na
estruturagao da policia militar, uma das principals foi descrita na constituigao de
1934. Referindo-se a este periodo destaca Costa (2004, p. 96):

4

A constituigao Federal de 1934 declarou que policias militares eram forgas
de reserva do Exercito e assegurou a competencia privativa da Uniao para
legislar sobre organizagao, instrugao, justiga e garantias das forgas policiais
dos estados. Tais medidas vieram atender a um velho anseio dos militares do
Exercito de se consolidarem como forga militar hegemonica no piano
nacional.

Assim

a instituigao

policial militar, de modo geral, adquiriu todas

as

caracteristicas do Exercito, eram organizadas, treinadas e formadas de acordo com
o modelo das forgas armadas, inclusive, sendo comandada por um oficial do
exercito, como ocorreu no Estado da Paraiba.
No Regime militar sucedido entre os anos de 1964 a 1985, nao foi diferente,
novamente a policia foi utilizada para deter a oposigao politica, ficando livre para
usar e abusar da tortura, pressoes e maus tratos, sendo controlada pelas forgas

4

art. 167, Constituigao Federal de 1934
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armadas, tendo nessa epoca poderes de coercao politico - ideologico. Fazendo
mencao sobre a atividade policial nessa epoca e sua inclusao como forga auxiliar do
Exercito, Costa (2004, p. 97) expressa que:

A constituigao Federal de 1967, seguindo a tradigao brasileira, manteve as
policias militares como forgas auxiliares do Exercito. Entretanto, introduziu
uma novidade: a fim de facilitar o controle do aparato policial, extinguiu as
guardas civis e incorporou seus efetivos as policias militares, que passariam
a ser as unicas forgas policiais destinadas ao patrulhamento ostensivo das
cidades.

No ano de 1969 surge o Decreto-Lei 667, o qual institui uma mudanga na
Policia Militar passando esta a ser forga auxiliar do Exercito conferido pelo AI-5 (ato
institucional numero cinco), este Decreto conferiu a Policia Militar, fortes fungoes
coercitivas, sendo a estrutura desta baseada nos moldes do Exercito, como a justiga
e disciplina e o regulamento Disciplinar (RDPM). Verificamos o disposto no Decreto
Lei 667/69:

O Presidente da republica, usando das atribuigoes que Ihe confere o § 1° do
Artigo 2° do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968. decreta:
Artigo 1° - As Policias Militares consideradas forgas auxiliares. reserva do
Exercito, serao organizadas na conformidade deste Decreto-lei.
[...]
Artigo 13 - A instrugao das Policias Militares sera orientada, fiscalizada e
controlada pelo Ministerio do Exercito atraves do Estado-Maior do Exercito,
na forma deste Decreto-lei.

Uma heranga que passou para o curso de formagao policial militar e o uso do
termo adestramento, o qual se mostra inadequado para o ensino atualmente.
Vejamos o que diz o art. 2° do mesmo Decreto.

Art. 2° adestramento - atividade destinada a exercitar o policial-militar,
individualmente e em equipe, desenvolvendo-lhe a habilidade para o
desempenho das tarefas para as quais ja recebeu a adequada instrugao.
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Notamos que, tudo o que foi estabelecido neste decreto, serviu para atender
os anseios de um periodo autoritario, que vivia almejando a guerra e a defesa
interna, assim todos os instrumentos revolucionarios de poder do estado foram
instruidos para enfrentar essas situagoes.
A policia militar da Paraiba possui regulamentos e manuais herdados do
Exercito, tratando desde a administragao ate ao cerimonial das

solenidades

militares. Percebemos que nenhum desses documentos trata de disciplinar o policial
a interagir com a sociedade, a unica norma de conduta e o Regulamento Disciplinar
da Policia Militar (RDPM) que foi descrito pelo Decreto n° 8.962, de 11 de margo de
1981, sendo este copiado tambem do Exercito, o qual se preocupa em regular
somente o comportamento do militar dentro da corporagao.
Esse regulamento disciplinar preocupa-se exclusivamente com a disciplina e
a hierarquia da instituigao, nao regula a conduta dos policiais em atividade com o
publico, ou seja, o trato militar com a comunidade. Pois, uma conduta tida como
errada ou exagerada do policial com os cidadaos, leva este a colocar em risco a vida
do cidadao e dele mesmo, pois verificamos constantemente a falta de preparo do
policial diante de certas ocorrencias, que na sua grande maioria terminam em
tragedia. Em consonancia com esse entendimento Costa (2004, p. 55) expoe que:

Esses conhecimentos devem ser incorporados ao trabalho cotidiano dos
policiais. Para tal, devem ser transformados em tecnicas policiais, manuais
de treinamento e codigos de conduta. Isso permite que as condutas
individuals sejam avaliadas nao so com relagao a sua legalidade, mas
tambem do ponto de vista profissional. Condutas que contrariem as
tecnicas, os manuais e os codigos podem e devem ser punidas
administrativamente; para tanto, devem ser avaliadas e supervisionadas a
partir desses criterios. Alem disso, essas tecnicas, manuais e codigos
devem estar sujeitos, de alguma forma, a avaliacao da sociedade.

Mesmo tendo atribuigoes diferentes a policia militar, como retro dito, e forga
auxiliar e reserva do Exercito, conforme dispoe o art. 144, § 6°, da CF: "As policias
militares e corpos de bombeiros militares, forgas auxiliares e reserva do Exercito,
subordina-se, juntamente com as policias civis, aos governadores dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territorios".
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Assim, sendo forga auxiliar, caso ocorra alguma emergencia, como por
exemplo, uma guerra, os policiais militares poderao ser solicitados pelo Governo
Federal para desempenharem fungoes diversas da area de seguranga publica.
Deste modo, os policiais militares sao agentes estatais e exercem a fungao
primordial de seguranga publica, sendo diversa das realizadas pelas forgas armadas
que de acordo com o art. 142, da Carta Magna brasileira, sao responsaveis pela
defesa da patria, seguranga nacional, e a garantia dos poderes constitucionais, e por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Senao vejamos:

Art. 142. As Forgas Armadas, constituidas pela Marinha, pelo Exercito e
pela Aeronautica, sao instituigoes nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da Republica, e destinam-se a defesa da Patria, a
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.

A Policia militar deve se libertar ainda mais dos modos operacionais do
Exercito, pois esta nao deve ser formada para guerra, mas sim para preservar a
ordem

publica

e a seguranga de todos, de modo

preventivo, devendo

ter

regulamentos proprios que se preocupem mais com o servigo do profissional, dando
uma maior valorizagao ao seu trabalho. Em relagao ao assunto policia e Exercito,
Costa (2004, p. 55) descreve que:

A analogia entre policia e Exercito e inadequada. Diferentemente dos
soldados num campo de batalha, os policiais nao tern a clara definigao de
quais sao seus inimigos; afinal, todos sao cidadaos, mesmo os que
infringem a lei. Tampouco esses policiais estao autorizados a usar o
maximo de forga para aniquila-los. Essa analogia permite que as policias
elejam seus inimigos normalmente entre os segmentos politica e
economicamente desprivilegiados, alem de tambem incentivar o uso da
violencia.

Muitos anos ja se passaram e muitas mudangas ja ocorreram na instituigao
policia

militar, mas a essencia do militarismo ainda permanece

preparatories.

nos

cursos

Resquicios esses advindos do periodo da era Vargas com a

Constituigao Federal de 1934 que regulamentou a Policia Militar como forga de
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r e s e r v a do Exercito, resgatado durante a ditadura militar na Constituigao Federal de
1967, anteriormente relatado, consagrado tambem na Constituigao Federal de 1988
em seu art. 144, § 6°, disposto anteriormente. Sendo necessaria uma mudanga na
estrutura da policia militar, para apagar essa marca registrada do militarismo,
conseguida das forgas armadas.
Assim a primeira providencia seria reavaliar se o militarismo e realmente
necessario para formar um policial cidadao, que conhega os direitos reservado a
todos e acima de tudo respeite-os, um policial que ira atuar na negociagao de
conflitos sociais e comunitarios e nao em guerras, preservando sempre os aspectos
democraticos de gestao. Pois, conforme explicagao de Cardoso (2007, p. 46):

Deve-se rever prioritariamente a formagao policial, as causas da violencia
cometida pelos agentes de seguranga publica, os direitos humanos dentro e
fora das corporagoes e a influencia militar em todo contexto. O policial
tambem deve participar passando a ser agente transformador, ou seja,
agente de mudanga. Caso contrario, as policias permaneceram como no
passado, apenas temidas, nunca respeitadas e o ciclo completo de
policiamento e o policiamento comunitario nunca serao atingidos,
continuarao sendo apenas um sonho distante.

Para que possamos romper com essas amarras que nos perseguem por
seculos, as quais usam metodos que afrontam a dignidade da pessoa humana, a
unica solugao apontada sera a educagao baseada nos Direitos Humanos. Assim, a
policia militar efetivara a sua fungao primordial de proteger e defender os direitos
dos cidadaos como um todo, sem nenhuma discriminagao, concretizando uma nova
cultura no modo de agir do Profissional de Seguranga Publica.

3.3A Policia Militar como Aparelho do Estado

A policia militar realiza o trabalho de manutengao da ordem publica por meio
da agao preventiva e coercitiva do Estado sendo norteado pelo aparelho repressivo
(funciona nos limites da forga), assim como o judiciario, tribunals, exercito, governo,
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etc. Ja outros atuam como dispositivos de hegemonia que sao aparelhos ideologicos
do Estado, como a escola, sindicatos, religiao, familia, etc.
A caracteristica do aparelho de estado esta intrinseca no seu modo de
funcionar, sendo ele repressivo ou ideologico, nao dependendo do lugar juridico
ocupado na sociedade.
O aparelho do Estado funciona exclusivamente atraves da

repressao,

especialmente a fisica, em segundo piano funciona pela forma ideologica, pois nao
existe aparelho somente repressivo. Contudo a policia militar para garantir e divulgar
valores por eles defendidos alem de ser um aparelho repressivo recorre sempre a
ideologia. Sendo um meio para respeitar as diferencas e os direitos dos individuos
para preservar a dignidade de todos independentemente de qualquer situagao
existente.
A policia militar e um aparelho repressivo, mas esta atrelada a um aparelho
ideologico que e a escola. Situagao essa que leva este profissional a conviver com
as ambiguidades. De acordo com Ludwig (1998, p. 33):

A concepgao de Althusser relativa aos aparelhos de Estado, pode ser usada
para o entendimento da educagao belica. Alias, a proposta desse filosofo e
a que mais se aproxima do ensino militar, uma vez que dois de seus
componentes - a ideia de que a escola e uma instituigao destinada a
preparar individuos de acordo com papeis que devem desempenhar na
sociedade, sendo um deles o de agente da repressao e o processo de
inculcagao da ideologia dominante - aplicam-se muito bem a pedagogia
castrense.

Esta instituigao esta diretamente subordinada ao governador e encontra-se
vinculada a Secretaria de Seguranga Publica do Estado da Paraiba. Explicito no
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraiba.

5

Art. 2° - A Policia-Militar, subordinada. diretamente. ao Governador do
Estado, e, operacionalmente, ao Secretario de Seguranga Publica, e uma
Instituigao destinada a manutengao da ordem publica no Estado, sendo
considerado forga auxiliar do Exercito.
Art. 3° - Os integrantes da Policia Militar da Paraiba em razao da destinagao
constitucional da Corporagao e, em decorrencia das Leis vigentes,

5

Lei n? 3.909 de 14 de julho de 1977.
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constituem uma categoria especial de servidores publicos estaduais e sao
denominados' policiais militares.

Analisamos tambem tal prerrogativa no art. 42, da Constituigao Federal, com
modificagoes trazidas pela Emenda n° 18, de 05 de fevereiro de 1998, a qual
descreve que a Policia Militar e forga estadual, senao vejamos: "os membros das
policias militares e corpos de bombeiros militares, instituigoes organizadas com base
na hierarquia e disciplina, sao militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territorios".
Conforme se verifica em toda pesquisa e de acordo com o texto legal, a
fungao da policia militar e o policiamento ostensivo e a preservagao da ordem
publica, sendo organizada e controlada pelo Estado da Paraiba, estando definida na
Constituigao Federal, nao podendo os estados modificar ou extinguir tal instituigao.

3.3.1

Policia Militar Comunitaria: Nova Modalidade de Policiamento
para Integrar o Policial Militar a Comunidade.

O policiamento comunitario surgiu na decada de 80, quando a Policia Militar
almejava a reestruturagao na Constituigao Federal de 1988. O marco inicial ocorreu
na cidade de Sao Paulo com o primeiro Congresso de Policia Comunitaria no ano de
1991, no mesmo ano surge no Rio de Janeiro essa metodologia por meio de um
programa introduzido no bairro de Copacabana.
A partir do ano de 1996, o Governo Federal comega a investir em programas
sociais, sendo destaque o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). Uma
das

principais

metas deste programa era a reintegragao

da policia com a

comunidade. Verificamos isso analisado uma das propostas de agoes defendidas
6

pelo referido programa .

6

Republica Federativa do Brasil. Programa Nacional de Direitos Humanos. BR: Min. Da Justiga,
1996.p.21.
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Propostas de Agoes Governamentais Protegao do Direito a Vida/ Seguranga
das Pessoas - Medio Prazo
Apoiar as experiencias de policias comunitarias ou interativas, entrosadas
com conselhos comunitarios, que encarem o policial como agente de
protegao dos direitos humanos;

A politica de Policia Comunitaria pode ser vista como um posicionamento
filosofico operacional e tambem uma estrategia organizacional orientada para a
divisao

de

responsabilidades

entre

policia

e

cidadao,

fundamentadas,

nas

experiencias e nas necessidades especificas da populagao local, gerando com isso
uma parceria entre a policia militar e a comunidade, assim podendo trabalhar juntas
para conhecer, resolver e priorizar problemas relativos a criminalidade, que poe em
risco a seguranga publica, com o proposito de melhorar a confianga e a qualidade de
vida dos moradores locais. Conforme o ensinamento de Trojanowicz (1994, p. 04):

E uma filosofia e estrategia organizacional que proporciona uma nova
parceria entre a populagao e a policia. Baseia-se na premissa de que tanto
a policia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar,
priorizar e resolver problemas contemporaneos tais como crime, drogas,
medo do crime, desordens fisicas e morais, e em geral a decadencia do
bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na area.

Assim esse novo modelo, e visto como uma estrategia de aproximagao da
Policia com a comunidade com o objetivo principal de cooperagao mutua com as
liderangas comunitarias, proprietaries de estabelecimentos comerciais, sendo uma
maneira eficaz de evitar alguns problemas locais, como a ocorrencia de crimes. De
acordo com esse entendimento ensina Ferreira (1995, p. 56):

A Policia Comunitaria resgata a essencia da arte de policia, pois apoia e e
apoiada por toda a comunidade, acolhendo expectativas de uma sociedade
democratica e pluralista, onde as responsabilidades pela mais estreita
observancia das leis e da manutengao da paz nao incumbem apenas a
policia, mas, tambem a todos os cidadaos.

O Policiamento Comunitario e uma nova modalidade de Policia para atuar
mais proxima da Comunidade, numa epoca em que e exigido em todas as
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profissoes a qualidade do servigo e o preparo profissional. Mesmo assim, ainda
verificamos muita confusao para assimilar o significado de Policia Comunitaria, pois
muitos a atendem como se fosse uma tecnica ou tatica policial e nao entendem que
e uma metodologia de trabalho, focada no bem estar da sociedade e da policia
militar.

Sobre

o

tema

em

questao

Robert

Trojanowicz

destaca

algumas

interpretagoes erroneas, no livro Policiamento Comunitario: Como Comegar. Senao
vejamos:

a. Policiamento Comunitario nao e uma tatica, nem um programa e nem
uma tecnica - nao e um esforgo limitado para ser tentado e depois
abandonado, e sim um novo modo de oferecer o servigo policial a
comunidade;
b. Policiamento Comunitario nao e apenas relagoes publicas - a melhoria
das relagoes com a comunidade e necessaria porem nao e o objetivo
principal, pois apenas o "QSA" nao e suficiente para demonstrar a
comunidade seriedade, tecnica e profissionalismo. Com o tempo os
interesseiros ou os "QSA 5" sao desmascarados e passam a ser criticados
fortemente pela sociedade. E precise portanto, ser honesto, transparente e
sincero nos seus atos;
c. Policiamento Comunitario nao e anti-tecnologia - o Policiamento
Comunitario pode se beneficiar de novas tecnologias que podem auxiliar a
melhora do servigo e a seguranga dos policiais. Computadores, celulares,
sistemas de monitoramento, veiculos com computadores, alem de
armamento moderno (inclusive nao letal) e coletes protetores fazem parte
da relagao de equipamentos disponiveis e utilizaveis pelo policial
comunitario. Aquela ideia do policial comunitario "desarmado" e pura
mentira, pois ate no Japao e Canada os policiais andam armados com
equipamentos de ponta. No caso brasileiro a nossa tecnologia muitas vezes
e adaptada, ou seja, trabalhos muito mais com criatividade do que com
tecnologia. Isto com certeza favorece o reconhecimento da comunidade
local;
d. Policiamento Comunitario nao e condescendente com o Crime - os
policiais comunitarios respondem as chamadas e fazem prisoes como
quaisquer outros policiais: sao energicos e agem dentro da lei com os
marginais e os agressores da sociedade. Contudo atuam proximos a
sociedade orientando o cidadao de bem, os jovens e buscam estabelecer
agoes preventivas que busquem melhorar a qualidade de vida no local onde
trabalham. Parece utopico, mas inumeros policiais ja vem adotando o
comportamento preventivo com resultados excepcionais. Outro ponto
importante e que como esta proximo da comunidade, o policial comunitario
tambem e uma fonte de informagoes para a policia de investigagao (Policia
Civil) e para as forgas taticas, quando forem necessarias agoes repressivas
ou de estabelecimento da ordem publica;
f. Policiamento Comunitario nao e paternalista - nao privilegia os mais ricos
ou os "mais amigos da policia", mas procura dar um senso de justiga e
transparencia a agao policial. Nas situagoes improprias devera estar sempre
ao lado da justiga, da lei e dos interesses da comunidade. Deve sempre
priorizar o coletivo em detrimento dos interesses pessoais de alguns
membros da comunidade local;
g. Policiamento Comunitario nao e uma modalidade ou uma agao
especializada isolada dentro da Instituigao - os policiais comunitarios nao
devem ser excegao dentro da organizagao policial, mas integrados e
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participantes de todos os processos desenvolvidos na unidade. Sao parte
sim de uma grande estrategia organizacional, sendo uma importante
referenda para todas as agoes desenvolvidas pela Policia Militar. O perfil
desse profissional e tambem o de aproximacao e paciencia, com
capacidade de ouvir, orientar e participar das decisoes comunitarias, sem
perder a qualidade de policial militar forjado para servir e proteger a
sociedade;
h. Policiamento Comunitario nao e uma Perfumaria - o policial comunitario
lida com os principais problemas locais: drogas, roubos e crimes graves que
afetam diretamente a sensacao de seguranga. Portanto seu principal papel,
alem de melhorar a imagem da policia, e o de ser um interlocutor da
solugao de problemas, inclusive participando do encaminhamento de
problemas que podem interferir diretamente na melhoria do servigo policial
(uma rua mal iluminada, horario de saida de estudantes diferenciado, etc);

Portanto,

para que essa

nova modalidade

de policiamento

seja

uma

realidade, e preciso uma mobilizagao de todos os setores da sociedade, pois a
Policia Comunitaria vai ser capaz de estimular resultados que vao fluir na mudanga
de atuagao do profissional, gerando uma evolugao para nortear a conduta do Policial
Militar do seculo XXI, objetivando o bem comum, o respeito aos direitos e as leis e,
sobretudo a seguranga do cidadao.

42

4

A

FORMAQAO

POLICIAL

NOS

QUADROS

DA

POLICIA

MILITAR

DA

PARAIBA

O curriculo que visa a formacao do policial militar deve ser baseado nas
diretrizes democraticas, devendo ser adotado como metodo inicial para a mudanga
na forma de agir deste profissional.
O

planejamento

autoritario,

desde

que

deste curriculo deve ser participativo
enfoque

o

compromisso

social

ou ate

com

as

mesmo
camadas

desprivilegiadas ou nao, compreendendo desde a concepgao ate o efetivo emprego
deste curriculo em sala de aula.

4.1 Procedimentos no Curso de Formagao de Oficiais e Graduados

A formagao do policial militar e realizada de acordo com o cargo a exercer, o
Curso de Formagao de Soldados (CFSD) e realizado nos Batalhoes escolhidos
pelos candidatos no ato da matricula, porem, as decisoes sobre planejamento,
fiscalizagao sao da competencia da Diretoria de Ensino, o ingresso e atraves de
concurso publico, sendo exigido o ensino medio. Ja o Curso de Formagao de Oficial
(CFO) e realizado no centro de Educagao da Policia Militar do Estado situado na
cidade de Joao Pessoa, com duragao de 03 (tres) anos, a forma de ingresso e por
meio de vestibular vinculado a UFPB (Universidade Federal da Paraiba) sendo
formado como Bacharel em Seguranga Publica, entrando como Cadete e ao final
como Aspirante a Oficial.
O concurso para Sargento e interno so podendo realizar quern ja e da Policia
Militar da Paraiba, este e realizado no Centro de Educagao da PMPB com duragao
minima de 09 (nove) meses, saindo como 3° Sargento, apos 04 anos passa a 2°
Sargento, 03 anos passa a 1° Sargento estando apto para realizar o CASP (Curso
de Aperfeigoamento em Seguranga Publica) apos a conclusao podera realizar outro
concurso interno que e o CHO (Curso de Habilitagao para Oficial) apos a conclusao
e promovido a 2° Tenente podendo chegar ao posto de Major na ativa, se por acaso
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o policial nao conseguir passar neste concurso interno podera sair Subtenente
desde que tenha vaga no quadro e na reforma saira com o posto de 2° Tenente.
Outra forma de mobilidade na carreira da PMPB e atraves dos cursos de
Habilitagao, existindo o CHC (Curso de Habilitagao de Cabo) que e feito pelo
soldado apos 10 (dez) anos de carreira, desde que apresente alguns requisitos,
como, bom comportamento, nao ser processado, dentre outros, apos 10 (dez) anos
de habilitar-se como Cabo podera ser promovido a graduacao de 3° Sargento
atraves do CHS (Curso de Habilitagao de Sargentos), atualmente estes dois cursos
estao sendo realizados de forma Online e tern a duragao de no maximo 03 (tres)
meses.
Analisamos o procedimento para o ingresso na Policia Militar da Paraiba,
descrito no Art. 11 do Estatuto das policias Militares Lei 3.909, de 14 de julho de
1977 da Paraiba:

Art. 11 - Para a matricula nos estabelecimentos de ensino policial militar
destinados a formagao de Oficiais e graduados, alem das condigoes
relativas a nacionalidade, idade, aptidao intelectual, capacidade fisica e
idoneidade moral, e necessario que o candidato nao exerga, nem tenha
exercido atividades prejudiciais ou perigosas a Seguranga Nacional.

O Centro de Educagao da PMPB foi criado em 1990. No tocante a formagao,
registra-se que no ano de 1991 foi formada a primeira turma de oficiais (CFO),
marco

importante

para profissionalizagao

e autonomia

da instituigao e

para

revitalizagao do seu quadro de pessoal. Com a inclusao do Curso de oficiais,
policiais de corporagoes de outros Estados passaram a frequentar e se qualificar na
Paraiba, constituindo-se numa referenda de ensino para todas as regioes.
Alem

dos

profissionalizantes

cursos
como:

de

formagao

Gerenciamento

e
de

habilitagao,
crises,

curso

existem
de

cursos

formagao

de

formadores, taticas em duplas, estagios de sobrevivencias, entre outros, tais cursos
sao realizados por qualquer policial, nao necessitando de nenhuma qualificagao, ja
que tais cursos sao pagos pelos proprios policiais e nao sao financiados pelo
Estado.
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4.2A formagao do Soldado na PM paraibana

O policial militar deve ser um aplicador potencial dos Direitos Humanos,
conforme o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) langado em 1996, pelo
decreto n° 1904, devendo ser proporcionado a ele uma formagao direcionada a esta
caracteristica de forma continua e permanente, fazendo com que o policial em
formagao vivencie a aplicagao desta prerrogativa constitucional. Conforme afirma
BOBBIO (1992, p. 51) em sua obra, A era dos Direitos: "Sem os Direitos humanos
reconhecidos e protegidos pelo Estado nao se pode falar em Democracia e nem nas
condigoes minimas para a solugao pacifica dos conflitos sociais".
Observamos atualmente inumeras formas de violencia policial que e usada
frequentemente,

como

a tortura

que

foi

usada

durante

a

ditadura

militar

indiscriminadamente, sendo uma pratica para obter informagoes ou confissoes e ate
punigoes de presos, as vezes essa violencia leva ate a morte dos suspeitos que em
sua maioria e feita como forma de queima de arquivo. Segundo Costa (2004, p. 73),
a pratica da tortura e um meio recorrente nas policias, senao vejamos:

O uso da tortura nas investigagoes policiais e uma pratica institucionalizada
em muitos departamentos de policia. Quando se argumenta no sentido da
necessidade de acabar com tais praticas, por meio da elaboragao de
controles da atividade policial, muitos alegam que isso prejudicaria a
realizagao das investigagoes policiais.

Percebemos que a policia deve ser bem treinada, pois todos esses desvios
sao decorrentes da ma formagao. Pois, policial bem treinado nao se excede no uso
da forga. Mas para que esse processo tenha eficacia, e preciso que ocorra um
engajamento de modo que todos estejam envolvidos, a policia militar, o Estado, as
instituigoes de apoio aos Direitos Humanos, como tambem a sociedade civil.
O policial preparado e treinado dentro dos padroes legais sabera quais
situagoes e necessario o uso da forga, para com isso proteger os cidadaos e ate
suas vidas, pois verificamos falta de preparo de alguns policiais em utilizar tal
tecnica, colocando em risco sua vida e dos civis. Constantemente observamos nos
meios de comunicagoes que uma simples abordagem termina em tragedia.
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A ideia de policia truculenta e pregoada ate hoje, os resquicios da ditadura
militar ainda perdura no curso de formagao, como tambem a populagao ainda tern o
sentimento de desconfianga e medo de outrora. A questao da violencia praticada por
policiais e agregada ao modo de formagao, em face de um certo "adestramento"
durante o curso, fazendo com que o militar se sobrecarregue com cobrangas
excessivas do militarismo, tornando-os homens e mulheres insensiveis e violentos
sem perceberem.
Neste diapasao, buscamos a transformagao de uma policia arbitraria para
uma policia cidada, que seja capaz de adquirir valores agregados com agoes que
favoregam a defesa de direitos tidos como fundamentals aos cidadaos. Sendo
primordial tambem, darmos condigoes efetivas para a realizagao da sua atividade
principal de policia ostensiva, respeitando a priori os seus proprios direitos como
cidadaos.
Para que esse quadro se reverta a favor da policia, muito tern de ser feito,
comegando com a mudanga na grade curricular do curso de formagao, valorizando
mais os direitos humanos de modo amplo, atingindo todas as areas de ensino, pois
o policial e um agente de seguranga publica e "aplicador do direito", devendo sempre
adotar

uma

conduta

profissional

de

acordo

com

as

normas

nacionais

e

internacionais de direitos humanos. E importante estimular nestes profissionais,
condutas eticas para que recorra ao dialogo como regra e ao uso dos meios
energicos necessarios como uma excegao que exija tal atitude. Para Amaral, autor
que tomamos como marco teorico, por aprese \ntar pensamento analogo ao nosso
(2003, p. 51):

Policial bem preparado deve estar conscientizado disto e da dignidade e
importancia de seu trabalho. E, pois, urgente que se logre resgatar a boa
imagem da policia. Ja por ser o exercicio da fungao policial um eterno onus
etico-profissional que pesa sobre cada policial, ela nao e ocupagao para
qualquer um e menos ainda de superficial e rapida formagao basica (estagio
em que se deve aproveitar tragos da instrugao militar: adestramento fisico.
fardamento, ordem unida, conjugada com o elementar prepare juridicohumanistico) tal como costuma ocorrer entre nos (p. ex., 60 dias para o
recruta policial). O policial prepotente (quase sempre mais a favor do
meliante rico que da vitima pobre, negra, gay...), espalhafatoso e que troca
a inteligencia pela forga bruta (aqui e melhor o respeito que o temor) reforga
a baixa estima social de sua nobilissima profissao.
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Na maioria das vezes a policia e vista como inimiga fardada, sendo que a
inseguranca por parte da populagao e alarmante, fazendo pensarmos que e preciso
haver uma mudanga, para que esta seja efetivamente defensora da sociedade, e a
nosso ver seria na sua formagao inicial, pois verificamos diariamente atraves de
noticiarios nos diversos meios de comunicagao, que essa violencia por parte das
policias ocorrem em todo o pais, ate mesmo nos estados em que o salario e melhor
e ha a exigencia de curso superior, como exemplo, o Distrito Federal, que nao
obstante a essa prerrogativa de federagao, ainda ocorre arbitrariedades.
Assim, chegamos a conclusao que o problema comega sim na formagao do
profissional, baseado ainda nos moldes do exercito, que e uma formagao voltada
para o confronto e nao para a resolugao de conflitos. Percebemos isso durante a
instrugao de tiros, onde o aluno soldado e adestrado a acertar mais a cabega e o
coragao do que em outros locais menos letais, aparentemente, incentivando o
policial sempre a matar e nao a imobilizar.
Outro caso que nos chama a atengao e o incentivo ao "disparo

de

advertencia", que e um tiro dado para cima quando em perseguigao a alguem.
Percebemos que e preciso mudar essa mentalidade de sempre procurar justificar
condutas erradas, essas devem ser abolidas do curso de formagao, devendo haver
um maior incentivo ao uso da forga nao letal, pois o uso dessa forga e alarmante no
pais, ocasionando um resultado desastroso nas operagoes policiais, onde vidas de
civis inocentes sao ceifadas sem piedade. Conforme expoe Amaral (2003, p. 50):

O alto indice de vitimizagao (fatal ou menos, da policia e ate dos
delinquentes) no trabalho da policia e serio sintoma de deficiencia
profissional. E alarmante o alto indice de baixas entre policiais, maxime
entre os PMs cujas agruras da atividade policial sao agravadas pelas do
regime militar (que nao deve ser formagao prioritaria de policia alguma, so
mesmo da "policia" das policias: o Exercito) e outras mazelas (escalas
apertadas, salarios, moradias perigosamente promiscuas) geram estresse
profissional e suicidios. Em qualquer instituigao este sombrio quadro e
preocupante, todavia na policia a todos deveria incomodar. A frustragao
profissional e familiar, a baixa auto-estima, a subvalorizagao social sao
fatores sempre deleterios, contudo quando se trata de policial, por razoes
obvias, sao potencialmente perigosos: o descontrole mental de um policial,
desarmado ja e alarmante; quando armado e a negagao da razao de ser da
policia.
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Diante de tanto desrespeito, a populagao fica refem desta situagao, e acaba
por aceitar essas condutas como meio de combater os crimes, por isso, entendemos
que as truculencias e despreparo sao oriundos da ma formagao, pois durante o
curso, a energia e confundida com violencia. Rotineiramente deparamos com
alguem comentando que foi vitima de abordagem, onde nao respeitaram seus
direitos de cidadao, chegando ate a sofrer agressoes, como chutes, socos e ate
empurroes.

Durante

o

curso,

alguns

instrutores

incentivam

esse

tipo

de

comportamento, pois, se o aluno nao gritar e chegar com "tudo" na abordagem e
ridicularizado com piadas. Tudo isso proveniente de uma formagao militarizada, o
que diminui as interagoes entre policia e sociedade.
Deve

haver

uma transformagao

para que as

normas juridicas

sejam

respeitadas, fato esse que e muito esquecido no curso preparatorio para policial.
Sobre tal assertiva e levando em conta esse pensamento, Amaral (2003, p. 61),
assim expoe:

A formagao do militar, que e essencialmente profissional da guerra, nao
deve ser confundida com a do policial, mesmo porque o mais cruel dos
bandidos nao e o inimigo mortal a ser eliminado (senao a ser preso) como e
fato normal e decisivo nas guerras. A essencia da guerra e a eliminagao do
inimigo, a essencia da missao policial e preservar a ordem publica e prender
o criminoso, nada mais que isso... Essa confusao na formagao e na rotina
operacional do policial explica muitas de nossas crises no sistema de
seguranga publica brasileiro.

Observamos no pensamento do autor que a fungao primordial da policia
militar e a preservagao da ordem publica, e essa nao deve ser confundida com
confronto armado entre policial e bandido. Portanto, precisa-se de uma profunda
mudanga no sistema atual de ensino, para que o policial fique mais proximo da
populagao, verdadeira destinataria da protegao policial, priorizando sempre a vida,
pois a fungao do policial e prender e nao matar.
Todas essas ofensas aos direitos do cidadao "incentivadas" durante o curso
de formagao repercutem nas ruas, pois alguns policiais saem com a ideia que todos
sao inimigos ou suspeitos e para mostrarem servigo e serem chamados de
operacional (bom de servigo), chegam as ocorrencias ja gritando e batendo, sem ao
menos procurar saber o motivo que a ocasionou.
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Portanto, o curso de preparacao para o policial servir e proteger a sociedade,
fungao primordial, deve ser baseado nos direitos humanos, para que durante esta
formagao sejam tambem respeitados os direitos dos que ali estao sendo formados,
de modo que essa aplicagao seja efetiva. Destarte, e preciso que os responsaveis
pela politica de formagao da policia militar, busque dar importancia a novas
competencias para a formagao profissional, como por exemplo, o Policiamento
Comunitario, Patrulha Escolar e o PROERD (Programa Educacional de Resistencia
as Drogas e a Violencia). Tudo isso, certamente ira integrar e aproximar a policia da
sociedade paraibana.

4.3A Distribuigao do Conteudo e a Carga Horaria

O curso de Formagao de Soldados tern duragao de 35 (trinta e cinco)
semanas, equivalendo a 08 (oito) meses ou 1300 (um mil e trezentas) horas aulas,
tendo os seguintes objetivos gerais:
a)

Educar

o

Profissional

de

Seguranga

Publica,

criando

e

desenvolvendo

comportamentos imprescindiveis ao bom desempenho das suas fungoes;
b) Estimular o espirito de corpo, o amor a carreira e a profissionalizagao dos
integrantes da Corporagao, transmitindo-lhes os conhecimentos tecnicos peculiares
as atividades policiais militares;
c) Moldar e aprimorar o carater e o fisico do profissional, capacitando-o a te-los
como instrumentos para o exercicio de suas fungoes;
d) Familiarizar os integrantes da Corporagao com os principios de

lideranga

compartilhada;
e) Fortalecer as convicgoes democraticas e a crenga na lei, na justiga e na ordem, a
dedicagao ao cumprimento do dever, o senso de responsabilidade e o interesse pela
comunidade;
f) Conscientizar, cultivar e aperfeigoar a doutrina institucional;
g) Desenvolver a capacidade de relacionamento com individuos e grupos sociais;
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4.3.1

. A Grade Curricular Atual do Curso de Formagao de Soldado.

A seguinte grade curricular para o curso de formagao de soldados da PM/PB
encontra-se plenamente em vigor. A qual trata o Soldado em formagao como
Tecnico em Policia Preventiva.

TECNICO EM POLJCIA PREVENTIVA

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

CH
DISCIPLINA
Sistemas Instituigoes e Gestao Integrada da Seguranga Publica
Estado, Policia e Sociedade
30
30
Historia da PM
Legislagao e organizagao Institucional
30
Sistema de Justiga Criminal Brasileiro
30
Violencia Crime e Controle Social
30
Delinquencia e Fatores Criminogenos
30
Drogas e Criminalidade
Violencia, Cultura e Criminalidade
30
Cultura e Conhecimentos Juridicos
30
Cidadania e Direitos Humanos
60
Direito Penal e Processual Penal
Direito Judiciario Militar
30
Modalidade de Gestao e Eventos Criticos
30
Administragao de Conflitos Interpessoais
30
Administragao de Eventos Criticos de Massa
45
Tecnicas de Contengao e Uso da Forga
Valorizagao Profissional e Saude do Trabalhador
90
Atividade Fisica e Desportiva
30
Higiene e Saude do Profissional de Seguranga Publica
30
Exercicios de Ordem
30
Psicologia Aplicada a Atividade Policial
Comunicagao, Informagao e Tecnologias em Seguranga Publica
30
Informatica Aplicada a Seguranga Publica
30
Lingua Estrangeira (Ingles ou Espanhol)
30
Nogoes de Inteligencia Policial
30
Portugues Instrumental
Gestao em Relagoes Publica e Humanas
30
30
Telecomunicagao operacional
Cotidiano e Pratica Policial
Pratica Policial Reflexiva: Condutas tecnicas e eticas
30
Meio Ambiente e Seguranga Publica
30
Doutrina de Policia ostensiva
75
Pratica de policia Ostensiva
75
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

Fungoes, Tecnicas e Procedimentos em Sequranca Publica
Nogoes de Criminalistica
30
Nogoes de Pratica Bombeiristica
30
Operagoes de Seguranga
30
Socorros de Urgencia
30
Tecnicas e Taticas de Intervengao em Situagoes de
30
Risco Iminente
Tecnicas de tiro Defensivo: Uma Abordagem do Metodo
45
Giraldi
SOMA
1.200
ESTAGIO SUPERVISIONADO
100
TOTAL
1.300

Esta atual Grade Curricular do Curso de Formagao de Soldados (CFSD) foi
atualizada pela Portaria 0050/05-DE na data de 14 de setembro de 2005, pelo entao
comandante Geral da Policia Militar da Paraiba, o Coronel Jose Gomes de Lima
Irmao. O profissional de seguranga publica recebeu a denominagao de Tecnico em
Policia Preventiva. Toda a metodologia do curso esta de acordo com as orientagoes
da Matriz Curricular Nacional.
A formagao do policial militar deve ser baseada no respeito aos direitos de
todos, porem, precisa-se de uma maior valorizagao das disciplinas que almejam tal
objetivo, pois percebemos que a carga horaria estabelecida, por exemplo, da
disciplina

Cidadania

e Direitos

Humanos e insuficiente comparada

a

outras

disciplinas.
No curso de formagao ha uma grande preocupagao por parte de alguns
instrutores, com o agir energico diante das ocorrencias, chegando ate a incentivar a
violencia, como ocorre, por exemplo, nas aulas de defesa pessoal, onde o instrutor
ensina a melhor maneira de bater sem deixar hematomas, exigindo, destarte, que tal
ensinamento seja o que deve prevalecer.
Por este prisma, ocorre, uma enorme disparidade conflitante no aprender,
tendo em vista, que se a pratica de ensino se volta mais para violencia, por outro
lado, em outras atividades academicas, ha instrutor que ensina que nao se deve agir
dessa forma, orientando o respeito ao cidadao, o que deixa o profissional em duvida
quanto ao modo de agir, conflitando o certo com o errado quando posto em contato
direto com a sociedade.
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Diante de tal situagao observamos que e preciso mudar a forma de ensino,
pois se um professor quer ensinar a maneira correta de agir e outro vem e muda
tudo com metodos que ofendem os direitos e as garantias dos cidadaos, havera, tao
somente, um enorme contrassenso no objetivo principal de preparacao, que e formar
no policial um verdadeiro agente de seguranga comunitaria. Por isso o treinamento
promovido no curso de formagao, deve ser baseado numa metodologia unica, que
integre principalmente os direitos humanos como fonte principal.
Entendemos, portanto, que deve ser analisado o curriculo do curso de
formagao do policial militar do Estado da Paraiba, para discutir o que permanece e o
que precisa ser transformado para que cumpra as demandas de uma sociedade
multicultural, como ja fora mencionado, para tanto, se faz necessario a ocorrencia
dessa transformagao de modo a superar de vez a sombra negra da ditadura militar
que reinou em certo periodo da nossa historia.

4.3.2 A Qualificagao dos Instrutores no Curso de Formagao

O que se busca hoje tanto dos policiais quanto dos que formam os policiais e
aquilo que Norberto Bobbio (2000, p. 43) defende:

"Quern controla os controladores?" Se nao conseguir encontrar uma
resposta adequada para esta pergunta, a democracia, como advento do
governo visivel, esta perdida. Mais que deu uma promessa nao-cumprida,
estariamos aqui diretamente diante de uma tendencia contraria as
premissas: a tendencia nao ao maximo controle do poder por parte dos
cidadaos, mas ao maximo controle dos suditos por parte do poder.

Por isso a necessidade de se formar um policial cidadao, que conhega e
respeite os direitos garantidos a todos, atraves de uma maior priorizagao do
profissional como administrador de conflitos, anteriormente relatado, para que este
profissional use a forga nos limites da lei, sendo preciso tambem escolher bem quern
vai formar esses agentes, pois os instrutores sao de fundamental importancia para
conseguir tal resultado.
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Nao depende somente do curriculo prescrito, mas tambem dos que repassam
tal assunto, os instrutores que formam os policiais nao devem instrui-los de forma
incorreta e nao devem delimitar a aprendizagem somente ao ambiente militar, desse
modo o militar em formagao fica distante dos civis, criando um distanciamento entre
essas duas classes, e para que isso nao ocorra e preciso mudar o modelo de
formagao. Uma forma de aproximar o militar da sociedade civil seria, por exemplo,
fazendo com que o profissional participasse mais de cursos tecnicos, seminarios,
etc. em universidades ou outro local onde ocorra um entrosamento melhor entre a
policia militar e a comunidade civil.
Percebe-se que a formagao atual da policia militar da Paraiba e um pouco
positivista e discriminatoria, onde os treinamentos entendem o cidadao como
potencial inimigo, formando com isso um policial com a visao conformista. De acordo
com esse pensamento Ludwig (1998, p. 82) esclarece:

Outro feito importante decorrente de uma organizagao que se empenha em
envolver todos os seus integrantes, refere-se a sensivel diminuigao ou
desaparecimento do conformismo, isto e, do homem standartizado, sem
individualidade, sem vontade propria, sem iniciativa, resignado, acomodado.
Um soldado conformista pouco serve a um teatro de operagoes.

A formagao do policial militar deve ser planejada diante das perspectivas do
multiculturalismo, reforgado com principios que possibilite a harmonia entre a
eficiencia do policial com o respeito as leis.
Neste diapasao, exige-se a necessidade de um policial prestador de servigo,
que efetue agoes e tecnicas bem elaboradas que nao priorize a prisao do deliquente
em detrimento do socorro a vitima, colocando em risco os cidadaos, configurando
como uma agao amadora e perigosa. E preciso focar a preocupagao com a
excelencia do servigo, fazendo com que este profissional execute seu servigo com
educagao, respeitando as diferengas, a dignidade das pessoas e as diversidades
sociais. Para que isso ocorra e preciso uma reavaliagao na preparagao, nas
habilidades especificas ensinadas pelos formadores para o efetivo exercicio da
profissao.
No

ambiente

militar,

o ensino

pelos

instrutores

deve

acontecer

sem

preconceitos, de forma que cada aluno demonstre sua opiniao sem se preocupar
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com punigoes, podendo apresentar suas criticas, sugestoes e acrescentando
observacoes. Desta forma superaria mais o distanciamento e os conflitos entre
comandantes e comandados.
Assim o instrutor deve valorizar o curriculo para que o militar atue de forma
participativa, educando de forma motivada e criativa, chamando a atencao do aluno
para o meio

correto de efetivar aquele conhecimento.

Formando

melhor

o

profissional de seguranga publica, para que este trabalhe de forma democratica e
nao autoritaria. Respeitando, compreendendo e atendendo os anseios dos oprimidos
e as classes desprivilegiadas, devendo sempre quando solicitada a atender uma
ocorrencia, ouvir todos os envolvidos, nao devendo fazer nenhum juizo de valor,
atuando sempre de forma imparcial e impessoal.

4.4. Curriculo para o Ensino Democratico

A policia militar da Paraiba age como um brago armado do estado sendo o
unico orgao publico que esta presente nos 223 municipios paraibanos, tendo a
fungao de atender as demandas multiculturais. Assim, estabelecer um curriculo
multicultural critico, enfatizando mudangas e uma reorganizagao social, utilizando
sugestoes e experiencias vivenciadas, seria importantissimo no preparo dos futuros
policiais ao entrarem numa carreira de 30 (trinta) anos de servigo. Devendo este
curriculo ser anti- racista e anti-sexista, respeitando as minorias, desse modo, o
novo soldado ou oficial saberia como agir diante de manifestagoes populares,
invasoes de terras, movimentos grevistas, etc. acontecendo em qualquer lugar ou
local desde o Litoral ate o Sertao paraibano.
O curriculo policial militar na Paraiba foi criado sob o prisma da hierarquia e
disciplina. A partir desta analise que passamos a identificar suas

principals

caracteristicas. O ensino do policial militar e dotado de caracteristicas peculiares,
tendo a finalidade de qualifica-lo para exercer a fungao prevista na lei que e voltada
para a preservagao da ordem publica, execugao do policiamento ostensivo e
atividades civis.
Esse ensino deve ser baseado num curriculo que consiga fazer a transmissao
de tecnicas, taticas e conhecimentos na area, para que o profissional possa
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aperfeicoar suas habilidades no servigo diario, gerando a especializacao e o
treinamento para que o formando se adapte ao trabalho do policial militar.
O sistema de ensino atual compreende a aprendizagem em areas como a
educagao, tecnologias, treinamentos militares, etc., mas esse ensino deve ser mais
dinamico colocando-se em pratica os conhecimentos adquiridos, e tornar as aulas
mais atrativas, com participagao no desenrolar da busca de solucionar casos
concretos, criando no militar um espirito mais participativo, afastando o medo de
errar ou acertar.
Em consonancia alerta Ludwig (1998, p. 22):

Por meio dessas atividades o aluno assimila os valores de obediencia,
submissao,
dependencia,
paternalismo,
assiduidade,
pontualidade,
racionalidade e meritocracia. Adquirem tambem a concepgao de mundo e
de vida em sociedade eminentemente estavel e harmoniosa, isto e, uma
cosmovisao determinista-funcionalista.

Percebemos que essa atividade por ser essencial a populagao e diuturna,
requer que durante o curso que formam estes profissionais, ocorra a formulagao de
hipotese e tomada de decisao emergencial em relagao a casos apresentados,
havendo sempre uma forma de construir um caminho para que a atuagao no
exercicio da fungao publica seja de forma humanizada e democratica. Pois e por
meio da educagao que vamos conseguir ultrapassar o conceito de "Policia de
Guerra" e transforma-la

numa policia eficiente na protegao dos direitos dos

cidadaos.
Essa visao agrega valores e habilidades que devem estar inseridos nos
diversos niveis hierarquicos e de tomada de decisao, como a capacidade emocional
nas ocorrencias, busca de dialogo para resolver conflitos e uma visao mais ampla da
situagao.
A formagao do policial numa sociedade democratica deve valorizar o curriculo
como cerne da pratica educativa de uma melhor qualidade no servigo com uma
administragao participativa. Segundo Ludwig (1998, p. 80):
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A administragao participativa, essencialmente democratica, tern o merito de
diminuir sensivelmente os niveis de frustragao e agressividade, reagoes
incompativeis com o espirito de camaradagem, cooperagao e esforgo
conjunto, essenciais a manutengao do elevado moral de uma tropa. Quanto
a isso, ja ficou demonstrado que os grupos democraticos sao os que
revelam melhor moral de grupo em relagao aos autoritarios.

Um ensino democratico e aquele que compreende as diferencas e as
interferencias, devendo aceitar os conflitos e sempre procurar uma solucao viavel
para determinado tipo de litigio sabendo e querendo administra-los.

Devendo

sempre respeitar o direito de manifestagao dos cidadaos e as ambiguidades da
sociedade atual. Conforme o pensamento e magisterio de Ludwig: (1998, p. 105):

A democracia politica, em nivel governamental, exerce influencias positivas
no ambito das instituigoes militares, particularmente nas escolas destinadas
ao preparo de oficiais que compoem os respectivos quadros da Marinha,
Exercito e Aeronautica.

Destarte, o curriculo baseado na democracia e um quesito necessario na
formagao do policial militar, devendo ser visto como fundamento principal para
formar uma nova policia, que adote o contato direto com a populagao.
Portanto, para que se pense

numa sociedade democratica

e

preciso

empregar limites a agao policial para que este busque sempre o dialogo de maneira
conciliatoria para a resolugao dos problemas locais em detrimento do uso da forga
que na sua maioria leva ao abuso. Uma forma de empregar esse pensamento seria
o modelo adotado pelo policiamento comunitario, iniciado no inicio dos anos 80.
Essa especie de policiamento visa sempre a prevengao e nao apenas a
repressao. Assim o curriculo de formagao do soldado deve se apoiar mais no
consentimento, deixando para tras essa ideologia repressiva, seria uma forma de
colocar em uso o curriculo democratico. Como tambem para que tenhamos um
servigo mais eficiente, e necessaria uma modernizagao nesta instituigao com a
qualificagao e a requalificagao permanente destes pelo Estado. Estando de acordo
com esse pensamento o ex - secretario de seguranga publica do Rio de Janeiro, o
Professor Doutor Luiz Eduardo Soares, senao vejamos:
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[...] modernizacao das agendas institucionais de seguranga, especialmente
das policias (gerencial e tecnologica, com requalificagao dos profissionais,
como precondigao para que uma politica seja viavel - viabilizando-se dados
consistentes, diagnostico rigorosos, planejamento sistematico e avaliacao
corretiva regular - e para que haja instrumentos de aplicagao); moralizagao
(via controles internos e extemos, como a ouvidoria autonoma e com poder
ilimitado de investigagao e via inducao positiva, alem da valorizagao
profissional dos policiais, que sao, com frequencia, submetidos a condigoes
de trabalho humilhantes e salarios indignos) e participagao social.

Uma proposta de reforma no treinamento que valorize o policial e o incentive
a agir em respeito aos direitos humanos. Um dos principais obstaculos para a
reforma das policias militares provem da populagao, pois uma parte significativa
atribui a esta o dever de controlar a criminalidade e justificam o uso da violencia para
tal fim. Esse apoio da sociedade civil e politica justificam os grupos de exterminios,
que em sua maioria sao compostos por policiais militares e financiados por
empresarios. Na decada de 1980, a atuagao de um deste grupo na Paraiba ficou
famosa com o nome de "mao branca".
Assim para programar qualquer tipo de mudanga no aparato policial, e
necessario o apoio das elites politicas e da sociedade civil, para que projetos que
visam melhorar as praticas policiais sejam aprovados no Congresso Nacional. Mas
esses

projetos

de

reforma

da

Policia

Militar

passa

necessariamente

pela

desmilitarizagao, encontrando sempre resistencia para aprova-los, recebendo forte
oposigao das proprias policias e grande parte da sociedade politica.

4.5 Base da Formagao Militar Sobre o Dilema: Hierarquia e Disciplina

Com a criagao das policias militares estas passaram a ter uma caracteristica
propria difundida nos preceitos da hierarquia e disciplina, com graduagoes (pragas) e
postos (oficiais), todas essas difundidas tambem no Exercito brasileiro, exceto os
postos de oficiais generais, que so existe nas Forgas Armadas. Por esse prisma,
Pedroso (2005, p. 31) expoe que:
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A militarizacao das organizacoes policiais foi a solugao encontrada para a
formagao da instituigao no Brasil. A ideologia, sob esse aspecto, tornou-se
fundamental para a manutengao de um pensamento que, por sua vez,
respaldou a atuagao belica contra a populagao.

A disciplina militar tern como objetivo primordial, a seguranga dos cidadaos,
assim quando alguem viola alguma norma que desequilibre a tranquilidade publica,
surge a policia militar como forga repressiva do Estado para sanar tal delito e
recompor a ordem publica.
Assim, a organizagao do curriculo da policia militar deve buscar sempre a
protegao da vida, preservar a integridade fisica, a liberdade e a garantia dos direitos
fundamentals do cidadao. Para que esses direitos preconizados na nossa Carta
Magna nao passem de boas intengoes, devemos sempre colocar em pratica a
garantia destes.
Devido ao ensino militarizado baseado na hierarquia e disciplina, muitos
profissionais nao conseguem atingir as expectativas da sociedade e acaba por
aceitar decisoes erradas como certas. Percebemos isso pelas orientagoes de
Ludwig (1998, p. 08), quando aborda a tematica do ensino militar:

O processo pedagogico e politico porque visa formar profissionais
adequadas a uma hierarquia de trabalho, bem como inculcar nos alunos as
reagoes de dependencia e subordinagao. O produto que sai dessas escolas,
o educando formado, tendera a exercer um tipo de cidadania caracterizado
por um baixo nivel de participagao, por uma aceitagao relativamente passiva
das decisoes emanadas das autoridades constituidas, algumas vezes
ilegais e ilegitimas, e por uma capacidade admiravel para suportar as
frustragoes decorrentes de uma vida em sociedade marcada pela
desigualdade e injustiga.

A policia militar e uma instituigao estadual, moldada nos principios da
hierarquia e disciplina, que tern como objetivo primordial, a preservagao da ordem
publica atraves do policiamento ostensivo, forma exclusiva desta organizagao.
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CONSIDERAQOES FINAIS

E de simples compreensao, que a forma de atuar da Policia Militar cause
repercussoes no seio da sociedade, chegando ate a causar medo nos cidadaos.
Esse sentimento de inseguranca perdura dos tempos da ditadura, onde a Policia
Militar era usada como meio de manter o poder, os resquicios plantados naquela
epoca e sentido ainda nos dias atuais.
A formagao do policial militar influi muito no modo de agir deste quando em
desempenho de seu servigo, pois rotineiramente deparamos com espancamentos,
abuso de autoridades, entre outros crimes praticados pelo profissional quando no
desempenho de seu trabalho. Na maioria das vezes essas truculencias ocorrem
principalmente quando o militar nao se sente preparado para enfrentar tal situagao,
com isso o descontrole emocional o faz agir em desacordo com a norma e os
principios de dignidade da pessoa humana. Verifica-se com isso que a ma formagao
intervem nas atitudes destes agentes de Seguranga Publica.
Diante do exposto, alcangaram-se os objetivos propostos, uma vez que a
pesquisa desenvolveu-se numa estrutura logica, dotada de metodos bibliograficos,
historico-evolutivo e exegetico-juridicos.
Foi dividida em tres capitulos; no primeiro foi feita uma abordagem do
processo historico-evolutivo da Policia Militar, alem de comentar sobre o controle da
atividade policial e seu poder de policia, devendo o Poder Publico adotar a
proporcionalidade dos meios utilizados e limites para que se alcancem os fins
almejados, nao devendo os agentes policiais ir alem do permitido, pois o poder de
policia justifica a agao policial, mas nao permite a pratica do abuso ou excesso, foi
comentado

sobre

a administragao

de

conflitos

e os tipos

de

policiamento

desempenhado dentro da policia militar da Paraiba como forma de assegurar a
seguranga de todos e como instrumento para afastar as atividades nefastas dos
cidadaos.
No segundo capitulo, enfocaram-se os aspectos gerais da Policia Militar
como orgao de seguranga publica, analisando-a como forga auxiliar do Exercito
como tambem como aparelho do Estado, expondo o seu carater preventivo e
repressivo, e como as Policias Militares tern o condao de garantir e preservar a
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ordem publica sao competentes para realizar o policiamento ostensivo e as agoes
preventivas por meio da abordagem policial, atraves de tecnicas em situagoes
passiveis de suspeigao ou de cometimento de ilicitos penais. Por fim foi analisada a
nova modalidade de policiamento que e o comunitario, uma forma de integrar a
Policia Militar com a sociedade.
Finalmente no terceiro capitulo, destacou-se a formagao policial e o curriculo
de ensino, sendo explanada de forma concisa como a formagao do profissional de
seguranga publica e essencial para que a policia Militar exerga tal prerrogativa de
preservar a ordem e a paz publica sem recorrer aos excessos.
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ANEXO A

TECNICAS DE ABORDAGEM POLICIAL

Doutrina de.Policiamento

Ostensivo

a
5.2.2

ABORDAGEM POR 03 (TRES) PMs (SEM ANTEPARO)

Os PMs, em numero de tres, ocuparao os vertices do triangulo, de
modo que nenhum fique na linha de tiro dos companheiros, com o abordado no
centro, conforme esquema abatxo:

GBSERVACOES:
a) 6s Policiais Militares deverao se postar de forma que nao fiquem na
linha de tiro do companheiro;
b} Este processo de abordagem, reduz a possibilidade de fuga e propicia
completa seguranga aos Policiais Militares;
c) A arma devera estar em punho, voltada para cima e com o dedo fora
do guarda-mato;
d) Caso o local nao permita aproximacao desta forma, havendo
obstaculo, devera o abordado ficar entre os Policiais Militares, conforme
liustracao:
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IMPORTANTE:
Nao esquecer os principios e as fasss da abordagem.
Nao confundir acao vigorosa com arbitrariedade.
Nao menosprezar o potenciai de reacac do abordado, principalmente Sc
for marginal conhecido.
Ser sereno e equiiibrado em suas acoes policiais.
Redobrar os cuidados em abordar em local movimentado.
Jamais atire pelas costas do marginal.
Persiga-o sem fazer uso de arma de fogo.
Sempre que possfvel, peca cobertura.

5.3 ABORDAGEM DE PESSOAS NA MULTiDAO
A primeira providencia sera afastar ou retirar o individuo do meio ds
muitidao para, em seguida, revista-lo.
Constitui erro muito grande a abordagem e a revist3 de pessoa suspe i
no meio da muitidao, eis que a reacao do publico podera ser contraria ac
Policial Militar, podendo ocorrer tentative de desarm£-!o e agredi-lo. Alem diss:
se o Policial Militar precisar usar a arma, nao podera faze-lo com segurancc
correndo o risco de atingir os que assistem a cena, ferindo pessoas inocentes
5.3.1 ABORDAGEM DE PESSOAS EM GRUPO

A abordagem a grupo de suspeitos e mais compiexa e exige sempre
emprego de maior numero de policiais. Nesta situacao, os policiais military
deverao tomar aigumas precaucoes, dependendo do processo empregado,
e:
:

a) Patrufha a pe
Ao fazer a aproximacao do grupo suspeito, agir com o maxir:
cauteia;
targaaaKiniwiniiiuMMii

m mi II

• • i w n n mt
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8.2.2 BUSCA PESSOAL MINUCIOSA

E a busca pessoa! realizada em suspeitos, principalmente naqueies em
que ha presuncao de resistencia.
1 ;• Objetivo
Destina-se a procura de armes ou outros objetos considerados como
provas de delitos.
2) Ciassificacao
a) Em pessoa isoiada
Tecnica utilizada
Revistador devera manter o controle do revistado com o olhar,
ndo Guaiquer reacao.
O revistado ficara em posicao incomoda, cansativa e em
desequiifbric, quando houver superffcie vertical entre e'e e os Policiais Militares.
Nao havendo, sera coiocado na posicao de joeiho ou deitado;
O revistado ficara ap'oiaoo na superffcie vertical, com as maos
afastadas e os dedos abertcs, com os pes paralelcs e mais afastados possfveis
da superffcie de apoio;
0 revistador colocara seu pe direito (ou esquerdoi em frente ao
pe esquerdo (ou direito) do suspeito e manter^ cs dois tornozelos unidos, o que
faciiitara a imobilizacao devido a uma possfvel reacao:
Na tfoca de iado, o revistador nunca deve passar pela linha de
tiro do companneiro, deve passar per tras;
A revista sera executada pelas ccstas do revistado, sempre com
um Policial Militar dando cobertura;
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Sequencia da busca
Tirar o chapeu do revistado, examinado-o e coiocanc':-:

Revistar c cabelc, boca, maos e bracos;
Apalpar ao longo das costas, dos ombros ate a cintura. apos, as axiles;
lim a um dos revistados sao deslocados;
0 revistador tera um Policia! Militar de cobertura consigo,
enquanto os demais policiais Militares ficarao controlando o grupo;
A medida que forem revistados, serao identificados;
Os individuos ja revistados e identificados sao colocados
afastados dos demais, de modo a nao oferecerem risco durante a operacao.

IMPORTANTE:
Manter um Policial Militar fazendo a seguranca a retaguarda dos
Policiais Militares envoividos na busca.
8.2.3

BUSCA PESSOALCOMPLETA

1) Objetivos
E utiiizada quando existe real suspeita de que o indivfduo esteia
portando armas de pequeho volume e/ou objetos que constituirao provas de
deiito, e tambem quando do encarceramento de presos.
Tecnica utilizada
Realizada em recinto fechado;
02 (dots) Policiais Militares desarniados procsdem a revista,
enquanto um outro se postara de lado de fora do recinto, armado;
A revista constara do exame do vestuario, peca por peca
observando fcrros, dobras, costuras, paimilhas, bone, gravatas, dentre outros;
Estando o revistado sem roupas, o Policial Militar devera revistar o cabeio, as
partes intimas s as cavidades naturais (boca, nariz, ouvido e axilas);
0 revistado devera se agachar por tres vezes, com as pernas
abertas e as plantas dos pes coladas ao solo. Ta! acaopodera facilitar a queda
de objetos que possarn haver sido introduzidos nos orgaos genitais.
;
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