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O sentimento de “verdade” corresponde a um estado da mente no qual não há 

contradição entre a realidade e sua interpretação. A pessoa acha que sua ideia é 

verdadeira porque ela não apresenta contradições. No entanto, quanto menos se 

conhece mais fácil é achar que o que se sabe constitui uma verdade irrefutável. 

Tendemos a defender de forma dogmática as coisas que nos foram ensinadas 

como se fossem as únicas “verdades”, mas por outro lado, o que apreendemos na 

vivência diária e a partir de experimentos científicos nos revela uma realidade 

contraditória (Howard T. Odum, 1924-2002). 

 

 

“A esperança de que seja possível produzir uma taxonomia, uma avaliação 

e, por fim, uma solução técnica para o problema dos riscos é, em essência, 

tão ambiciosa quanto a proposta de submeter toda a experiência e valores 

humanos a uma escala capaz de medir seu grau de manipulação 

matemática ou política.” 

(Jerome R. Ravetz, 2012). 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

A pesquisa objetivou analisar e compreender, considerando os aspectos culturais da 

organização, como os servidores do Instituto de Criminalística percebem os riscos em seus 

ambientes interno e externo. A integração das dimensões investigadas (cultura, risco, 

percepção e gestão) a última sob um breve olhar fenomenológico, possibilitou desvelar até 

que ponto os valores da organização policial interferem na percepção dos riscos, adicionando 

uma contribuição às escassas publicações sobre o tema. Em busca da cultura da organização 

policial, uma incursão histórica esquadrinhou a linhagem da polícia e da Criminalística. No 

caminho metodológico, deparou-se com raras publicações sobre o tema, demandando um 

desenho específico para o estudo de caso, considerando o seu contexto atual, em caráter 

exploratório sobre o foco investigado. Uma abordagem qualitativa, acompanhada de dados 

estatísticos obtidos na própria instituição, favoreceu a compreensão do problema, envolvendo 

valores e riscos. Foram desenhadas planilhas ajustadas à realidade da unidade e orientadas aos 

gestores das seções internas e externas, configurando um mapa de risco do Instituto, 

resultando em um documento, sem precedentes, tipológico dos riscos na atividade pericial. 

Levantamento bibliográfico, documental, entrevistas e questionários, garantiram integridade à 

pesquisa. Em termos práticos, as identificações dos riscos (incluindo o mapa) e os 

esclarecimentos sobre a cultura, favorecerão, aos administradores, a programação de ações de 

gestão, visando à redução de instabilidades e tensões que contribuem para a ocorrência de 

acidentes e perdas no âmbito da criminalística. Concluiu-se, que a percepção e a própria 

gestão dos riscos são sensíveis às influências de valores culturais, exigindo dos gestores e 

administrados, em ação participativa, a construção de um ambiente redutor de instabilidades e 

tensões com a relevância do humano cuja essencialidade representou a senda de partida, de 

chegada e para retomada, na gestão organizacional.  

 

 

Palavras-chave: Percepção dos Riscos. Cultura organizacional. Estudo de Caso. Gestão. 

Criminalística. Polícia. Fenomenologia. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The research aimed to analyze and understand, considering the cultural aspects of the 

organization, how the staff of the Instituto de Criminalística perceives the risks in their 

internal and external environments. The integration of the dimensions investigated (culture, 

risk perception and management) the last under a brief phenomenological glance, enabled to 

uncover to what extent the values of the police organization interferes with the perception of 

risk, adding a contribution to the limited literature on the subject. In search of the police 

organizational culture, historical raid explored the lineage of the police and of the 

Criminalistics. In the methodological path, the reality of rare publications on the subject came 

across, demanding a specific design for the case study, considering its current context of an 

exploratory nature on the outbreak in investigation. A qualitative approach, together with the 

statistical data obtained, favors the understanding of the problem, involving values and risks. 

Templates were designed and adapted to the reality of the unit and addressed to the inner and 

outer sections managers, framing a risk map of the Institute, resulting in an unprecedent 

document document, typological of the risks in the expert activity. Literature and 

documentary analysis, interviews and questionnaires, guarantee the integrity of the 

investigation. In practical terms, the identification of risks (including the map) and the 

clarifications about the culture, simplifies, the administrators, the programming of 

administrators managing actions, aimed the instabilities and tensions reduction that concur for 

accidents and losses in criminalistics. It is possible to conclude that the perception and the 

management of risk in itself is sensitive to the influences of cultural values, demanding from 

mangers and managed a participative approach, the construction of a reducing environment 

instability and tensions, with relevance to the humane, whose essentiality the path of 

departure, destination and retaken in organizational management.  

 

 

Keywords: Risk Perception. Organizational culture. Case Study. Management. 

Criminalistics. Police. Phenomenology. 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo analizar y comprender, teniendo en cuenta los aspectos 

culturales de la organización, como los funcionarios del Instituto de Criminalística perciben 

los riesgos en sus ambientes interno e externo. La integración de las dimensiones investigadas 

(cultura, riesgo, percepción y gestión) la última bajo una breve mirada fenomenológica, 

posibilitó desvelar hasta qué punto los valores de la organización policial interfieren en la 

percepción de los riesgos, adicionando una contribución a las escasas publicaciones sobre el 

tema. En busca de la cultura de la organización policial, una incursión histórica exploró el 

linaje de la policía y de la Criminalística. En el camino metodológico, se deparó con raras 

publicaciones sobre el tema, demandando un diseño específico para el estudio de caso, 

considerando su contexto actual, de carácter exploratorio sobre el foco investigado. Un 

enfoque cualitativo acompañado de los datos estadísticos obtenidos favoreció la comprensión 

del problema, envolviendo valores y riesgos. Se diseñaron plantillas ajustadas a la realidad de 

la unidad y dirigidas a los gestores de las secciones internas y externas, configurando un mapa 

de riesgo del Instituto, resultante en un documento, sin precedentes, tipológico de los riesgos 

en la actividad pericial. Análisis bibliográfico, documental, entrevistas y cuestionarios, 

garantizaron integridad a la investigación. En términos prácticos, la identificación de los 

riesgos (incluyendo el mapa) y los esclarecimientos sobre la cultura, facilitarán a los 

administradores, la programación de acciones de gestión, dirigida a la reducción de las 

inestabilidades y tensiones que contribuyen para los accidentes y perdidas en el ámbito de la 

criminalística. Se concluye, que la percepción y la propia gestión de los riesgos son sensibles 

a las influencias de valores culturales, exigiendo de los gestores y administrados, en una 

acción participativa, la construcción de un ambiente reductor de inestabilidades y tensiones, 

con relevancia de lo humano, cuya esencialidad representó la senda de partida, de llegada y 

para retomada, en la gestión organizativa.  

  

Palabras clave: Percepción de los Riesgos. Cultura organizativa. Estudio de Caso. Gestión. 

Criminalística. Policía. Fenomenología. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ação de transformar o senso comum e observável no “mundo da vida
1
” 

(TENÓRIO F. G., 2008) em saber científico é uma tarefa árdua e desafiadora, que guarda 

relação e afinidade com o objetivo de um trabalho de pesquisa. Partindo das ideias de Rorty 

(1995), o qual percebe a mente como um grande espelho, com diversas representações e 

percepções (umas exatas ou não) compreende-se a necessidade de discutir as representações e 

percepções que nos envolvem.  

Nesse sentido,  

 

Sem a noção da mente como espelho, a noção de conhecimento como exatidão da 

representação não se teria sugerido. Sem esta última noção, a estratégia comum a 

Descartes e Kant – obter representações mais exatas ao inspecionar, reparar e polir o 

espelho, por assim dizer não teria feito sentido (RORTY, 1995, p. 27).  

 

Tais pensamentos aclamam o sentido das ciências de encontrar uma 

representação, partindo de nossas percepções, da realidade ou o mais próximo dela. Assim, 

trabalha o Instituto de Criminalística (IC), órgão responsável pela perícia oficial no Distrito 

Federal que presta relevante serviço para a sociedade ao encaminhar os laudos de perícia 

criminal circunstanciando um evento criminal (o que?), ofertando a sua dinâmica (como?) e a 

sua motivação (por quê?) e quando possível esclarecendo a autoria (quem?), o local de 

acontecimento (onde?), a circunstância temporal (quando?) e qual o instrumento (os meios?) 

que materializa as infrações criminais.  

Motta (2002) alerta que para os dirigentes e gestores, o trabalho é cada vez mais 

absorvente, acrescente-se, em razão das imposições e cumprimentos de metas, atreladas a 

problemas e situações de risco, que afetam os limites da própria capacidade, e acarretam 

instabilidades e tensões.  

Apenas no terceiro trimestre de 2012, dados divulgados pela Secretaria de 

Segurança do Distrito Federal, indicam que o Instituto de Criminalística realizou 15.835 

perícias no Distrito Federal (BRASIL, 2013), totalizando 120.947 exames 

                                                 
1
 “Mundo da vida, categoria básica na proposta habermasiana da razão comunicativa, transcende o mundo 

cotidiano dos atores sociais para abranger não somente o horizonte da consciência (sociedade, personalidade e 

cultura), mas também o contexto da comunicação linguística, a práxis comunicativa do dia a dia.” Nota 

explicativa extraída: TENÓRIO, Fernando Guilherme. Tem razão a administração?: ensaios de teoria 

organizacional. 3. ed. rev. e amp. Ijuí:  Unijuí, 2008. 176 p. 
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(SISCOD/I.C/D.P.T/PCDF) relacionados, dentre outros, a locais de morte violenta, de acidentes 

de trânsito, de crimes patrimoniais, de acidentes de trabalho e exames laboratoriais.  

Em especial, nos locais relacionados à acidentes de trabalho, o laudo contempla 

recomendações de segurança para execução das atividades, além de identificar as causas 

relacionadas à falha do trabalhador (erro humano) e à problemas vinculados ao ambiente 

(condições inseguras), perigos e riscos que possam ter concorrido para o acidente.  

Mesmo com a atribuição desses atendimentos, os servidores do IC, no 

cumprimento de suas atribuições, enfrentam e se expõem aos riscos, onde aspectos culturais 

da organização e fatores associados à percepção concorrem para caracterização de falhas 

humanas e exposição a condições inseguras, que favorecem a ocorrência de acidentes de 

trabalho.  

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), indicam que cerca de 

6.000 trabalhadores morrem diariamente em acidentes de trabalho no mundo, totalizando no 

Brasil, por ano, 700.000 acidentes com aproximadamente 3.000 mortes (MELO K., 2013).  

Na prática, estima-se que os números possam ser maiores, uma vez que muitos 

casos não são notificados e compõem o que os especialistas denominam de cifra oculta 

(MELO K., 2013). O Brasil, que já liderou o ranking na década de 1970, ocupa a quarta 

posição no mundo em mortes por acidentes de trabalho (PORTAL BRASIL, 2013). 

Nesse contexto, o estudo da percepção do risco relacionado à atividade 

ocupacional e à segurança no trabalho, vem ganhando relevância nas últimas décadas, 

passando a integrar a agenda das organizações públicas e privadas. 

A preocupação com a percepção dos riscos e consequências (acidentes e danos) é 

antiga, entretanto, os maiores impulsos só ocorreram com a introdução no sistema legal, de 

medidas normativas e compulsórias. No mundo, a legislação preventiva se confunde com a 

própria evolução da segurança (SILVA B. F., 2011), sendo inaugurada com a Lei de Saúde e 

Normas dos Aprendizes, em 1.802, na Inglaterra (CAMPOS A. A., 2012).  

No Brasil, apenas em 1919, com o Decreto Legislativo nº 3.7214, Lei de 

Acidentes do Trabalho, com as primeiras regulações em relação à prevenção de acidentes, 

forçaram os setores privado e público a inserção de medidas para melhorar as condições às 

quais se submetiam os trabalhadores, como se pode observar no relato da época: 

 
[...] condições totalmente inóspitas de calor, ventilação e umidade eram encontradas, 

pois as "modernas" fábricas nada mais eram que galpões improvisados. As máquinas 

primitivas ofereciam toda a sorte de riscos, e as consequências tornaram-se tão 

críticas que começou a haver clamores, inclusive de órgãos governamentais, 
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exigindo um mínimo de condições humanas para o trabalho. (SINALIZANDO, 

2013). 

 

 

Para o setor público, conforme afirma Carneiro (2006), apesar de o Estado, exigir 

que as empresas privadas cumpram ações de saúde e segurança, ele não as cumpre para os 

seus servidores. Em especial, na polícia, onde a perícia criminal de Brasília se encontra 

inserida, o risco é um conceito central ao estudo, uma vez que representa uma condição 

intrínseca à profissão policial (MINAYO M. C., 2007). 

Nesse sentido, a compreensão, por parte dos servidores, incluindo os gestores, que 

atuam na atividade pericial, sobre como se dá a percepção dos riscos e como os valores que 

estruturam e informam a cultura organizacional agem sobre esta percepção, é relevante, 

visando a contribuir para os dirigentes e administrandos, incluir em suas ações de 

planejamento e na execução das atividades, medidas de proteção para a mitigação dos riscos e 

consequente redução de seus efeitos. 

 

 

1.1 Justificativa da pesquisa  

 

 

A justificativa da pesquisa encontra suporte na relevância do tema, na escassez de 

estudo (MORAES, 2010) e na atualidade, diante do número crescente de acidentados, que 

geram afastamentos com perdas econômicas e, sobretudo, afetação à saúde das pessoas.  

De acordo com Muller (2004), poucos pesquisadores tem se dedicado ao estudo 

da percepção de riscos associados à atividade profissional, tanto para o setor privado e muito 

mais na esfera pública. Assim, a exploração para compreensão desse fenômeno da percepção 

dos riscos na atividade pericial, permitirá ao gestor valiosas informações para a adoção de 

medidas preventivas e preservação da saúde de seus servidores. 

O setor público, diante da nova realidade mundial, que cobra resultados com 

qualidade, precisa definir suas metas, sua missão e estratégias de atuação, clarificando sua 

visão. Tais preocupações, até então presentes apenas nas organizações privadas, apresentam-

se, igualmente, como desafios, aos gestores públicos, onde o alcance de excelência em seus 

resultados implica não somente investimento tecnológico. Embora, importante, é 

imprescindível à valorização e o reconhecimento do humano (FRAGA, 2009), a valorização 
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da cultura (que exige o seu conhecimento), o prestigio das habilidades dos servidores e, nesse 

contexto, a compreensão da linha de ação administrativa da instituição.  

Fraga (2009) afirma que, a compreensão da ação facilita o desenvolvimento de 

uma abordagem filosófica à Ação Administrativa, como atividade essencialmente humana, 

sugerindo a revisão da gestão, especialmente, de pessoas, onde o humano é visto como puro e 

simples recurso, entre tantos na organização, e o próprio gestor, assim se considera, 

deduzindo do profissional, sua genuína humanidade. 

A pesquisa, então, encontra justificativa, enquanto contemporânea e com raras 

publicações, que relacionam percepção e a gestão de risco no setor público, considerando-se 

as idiossincrasias da atividade policial.  

 

 

1.2 O problema da pesquisa 

 

 

Moraes (2010) menciona que, somente na década de 1980, após a repercussão 

nacional e internacional do rompimento da tubulação de gasolina em Cubatão (1984), com 

aproximadamente 500 vítimas (com 93 óbitos), foi que as autoridades governamentais 

buscaram sistematizar os fundamentos da gestão de risco no Brasil. 

A compreensão de “como” o servidor percebe os riscos em sua atividade é 

fundamental para investigar suas consequências (acidentes e danos) e, assim, propor medidas 

mitigadoras para a prevenção de acidentes.  

Um ponto fundamental da pesquisa, diz respeito à questão a ser respondida, que 

Yin (2010, p.31) reconhece como o passo mais importante a ser dado no processo 

exploratório, exigindo paciência e dedicação, pois tem o condão de nortear todo o trabalho de 

pesquisa.  

Assim, este trabalho visa à contribuição ao explorar a seguinte pergunta: Como se 

dá a percepção de riscos dos servidores que atuam na perícia criminal do Instituto de 

Criminalística, considerando-se os aspectos culturais da organização? 
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1.3 Objetivo  

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Diante do problema de pesquisa proposto, foi definido o seguinte objetivo:  

Analisar, considerando os aspectos culturais da organização, como os servidores 

do Instituto de Criminalística - IC - percebem os riscos em seu ambiente de trabalho? 

A análise está presente na rotina da atividade pericial e requer metodologia e 

preparo para o seu enfrentamento. Segundo o dicionário Aurélio, analisar é detalhar, é 

decompor um todo em partes, que se alinha com a investigação de “que maneira” e “com que 

intensidade” o risco é percebido pelos servidores que atuam na atividade pericial.  

Assim, para o alcance do objetivo será necessário analisar a percepção dos 

servidores, detalhando a intensidade e a gravidade que os riscos são notados, considerando os 

valores culturais da organizacional, e se esses valores influenciam a percepção dos riscos e 

as medidas de gestão.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 

Para cumprir o escopo foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

Segundo a percepção dos servidores, 

IDENTIFICAR, 

a) as principais categorias que individualizam a cultura organizacional do Instituto de 

Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal; 

b) também, dentre os riscos classificados pela NR-9 (http://portal.mte.gov.br), os principais 

presentes na atividade pericial;  

c) ainda, os riscos de acidentes mais presentes na atividade pericial, considerando a sua 

gravidade (severidade) e probabilidade (chance de ocorrer); 

d) se a organização tem bem definida sua estratégia, suas metas, sua missão e sua visão. 
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MAPEAR, 

e) os riscos presentes na atividade pericial no Instituto de criminalística da Polícia Civil do 

Distrito Federal, considerando a classificação da NR-9 (http://portal.mte.gov.br), segundo a 

percepção dos servidores;  

f) os acidentes decorrentes da atividade pericial no Instituto de Criminalística da Polícia Civil 

do Distrito Federal – segundo a percepção dos servidores; 

CLARIFICAR 

Segundo a visão dos gestores 

g)  se a cultura da organização policial influencia a percepção e a gestão de riscos; 

CARACTERIZAR 

h)  a necessidade de instrumentos formais para a Comunicação, Investigação e Prevenção de 

acidentes; 

PROPOR 

i) a interlocução entre os atores da perícia criminal (gestores e administrados), sob o enfoque 

de valorização do humano, a discussão sobre as iniciativas de gestão para prevenção de 

acidentes; 

SUBSIDIAR 

j) o planejamento do Instituto de Criminalística, no que se refere à Gestão de Segurança 

relacionada à prevenção de acidentes e a mitigação de riscos inerentes à atividade pericial, 

com a valorização do humano.  

 

1.4 Delimitação do estudo  

 

 

Neste item, foi definida a abrangência do estudo, que tratou da percepção dos 

riscos presentes na atividade pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do 

Distrito Federal - PCDF, considerando a cultura da organização. Para tanto, serão mapeados 

os riscos na atividade pericial, segundo a percepção dos próprios servidores. 

É importante ressaltar que, não se pretendeu com o trabalho, persuadir a geração 

de um modelo teórico ou generalizações de dados estáticos, bem como adentrar com 

profundidade naqueles fatores que podem determinar a percepção de riscos. 

 

 

http://portal.mte.gov.br/
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1.5 Relevâncias teórica e empírica  

 

 

Acrescentar algo de novo para o conhecimento é a busca de um trabalho de 

pesquisa (WHETTEN, 1989). Alinhado a esse pensamento, Moraes (2010) menciona que 

poucos pesquisadores têm se debruçados sobre a questão da percepção dos riscos, em 

especial, no setor público. Desse modo, o esforço da pesquisa foi no sentido de alargar o 

estudo sobre a percepção de riscos na atividade profissional, com escassos trabalhos, em 

especial na atuação dos servidores ligados à perícia criminal, que por se encontrar inserida em 

uma organização de polícia carrega os riscos inerentes à natureza policial. 

Este trabalho visou, então, investigar como se dá a percepção dos riscos na 

atividade pericial, sopesando os aspectos culturais da organização policial. Tal abordagem, 

corroborada pelo levantamento bibliográfico, mostra-se escassa.   

A partir da identificação dos riscos presentes no Instituto de Criminalística e 

juntamente com o seu mapeamento, buscou-se compreender como se dá a percepção destes 

riscos na atividade pericial. Em termos práticos, o mapa de risco representou uma 

contribuição para programar medidas de mitigação de riscos. Ademais, como há no país, 

outros Institutos, que carecem de instrumentos de gestão de riscos, a pesquisa facultará a 

consulta para promoção de novas discussões e, poderá subsidiar o planejamento para medidas 

de gestão noutras unidades.  

 

 

1.6 Definição dos termos  

 

 

 Risco: Significa ser exposto a uma possibilidade de um resultado negativo (BORGES, 

2001); 

 RISCO: Uma ou mais condições de uma variável com potencial para causar danos 

(Norma NR-09). 

 Incerteza: são os casos de riscos não quantificáveis (KNIGHT, 1921); 

 Gestão de risco: é a adoção de ações deliberadas para mudar a probabilidade a seu favor 

(BORGES, 2001); 
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1.7 Estrutura do trabalho  

 

 

O trabalho foi sistematizado em seis capítulos. O primeiro contemplou uma parte 

propedêutica com a justificativa do trabalho, a apresentação da situação-problema, o problema 

a ser respondido, o objetivo geral e os específicos, a delimitação do trabalho, as definições 

dos termos utilizados. No segundo capítulo apresentou-se a base teórica. O referencial foi 

estruturado em dimensões ou eixos (cultura, percepção e percepção de riscos e gestão). No 

primeiro momento, o enfoque recaiu para os aspectos da cultura e da cultura organizacional, 

incluindo-se os valores da organização Policial, os aspectos histórico e evolutivo da polícia 

até chagar à organização em estudo e o diagnóstico da cultura da organização. Ainda, neste 

capítulo, abordou-se o risco e o enfoque da percepção, onde se associou o estudo do risco com 

a cultura (risco e cultura), com destaque para os pensamentos de DOUGLAS & 

WILDAVSKY, 2012. Contemplou uma breve introdução sobre os aspectos legais da 

segurança do trabalho, a evolução das leis de proteção ao trabalhador, os acidentes e as teorias 

para investigação. Partiu-se para um enfoque da gestão no setor público, segundo um 

abreviado olhar, mas consistente, da fenomenologia, somando-se, por fim, a apresentação do 

mapa dos riscos na atividade pericial.  

O terceiro capítulo foi reservado para os aspectos metodológicos, a definição da 

pesquisa e sua abordagem, os procedimentos de encaminhamento da pesquisa, a unidade de 

estudo e  os instrumentos de coleta de dados. O quarto capítulo foi destinado para a 

apresentação dos resultados, análises e discussão, partindo de uma retomada das dimensões de 

estudo, dos questionários e das entrevistas, os dados obtidos e as ilustrações gráficas visando 

à favorecer a análise e discussão dos resultados. Um quinto capítulo, foi considerado, para 

complementar os resultados da pesquisa, necessário pela densidade dos dados obtidos e 

multiplicidade de ilustração gráfica, que foram tabuladas e planificadas para auxiliar a sua 

compreensão. Por fim, o sexto capítulo, destinou-se às reflexões finais e últimas 

considerações, apresentando-se, ainda, as limitações do estudo e as recomendações para 

novos trabalhos. Seguiram-se as referências bibliográficas, anexos e um apêndice (Mapa de 

Risco). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Integra o trabalho de pesquisa a compreensão do estado da arte  e o paradigma no 

qual o tema está inserido. Kuhn (1975) menciona que os paradigmas correspondem às 

realizações científicas universalmente conhecidas, contemplando problemas, soluções e 

modelos para a comunidade científica.  

Esse capítulo expõe a base histórica e conceitual sobre as dimensões da pesquisa 

(cultural, valores organizacionais, risco e percepção). Preocupou-se, em correlacionar as 

dimensões, resumidamente, com a gestão pública, a partir de valores éticos e um breve olhar 

fenomenológico, que implica o reconhecimento da essencialidade do humano e a valorização 

das pessoas.  

A pesquisa seguiu uma estrutura em dimensões ou eixos, construída a partir de 

palavras-chaves, visando à garantir a articulação entre a base teórica, os resultados e as 

análises. As dimensões, embora tratadas de modo autônomo, receberam tratamento 

interdependente e se somam para clarificar e fortalecer os resultados.  

A dimensão da cultura seguiu uma exploração a partir de seu enfoque histórico e 

conceitual, caminhando para o estudo nas organizações, os valores, as crenças, os ritos e os 

mitos, que individualizam a cultura policial. Nesse sentido, foi apresentada uma abordagem 

histórica, partindo da origem da polícia até alcançar à criminalística, no Brasil,  

A segunda dimensão tratou do risco e sua abordagem associada à cultura, 

enquanto que a abordagem da percepção, inicialmente estudada em separado, mostrou-se, 

para fins dessa pesquisa, fortemente associada ao conceito do risco e da própria cultura. Tal 

abordagem possibilitou a conexão das dimensões (Cultura, Risco e Percepção), além de 

permitir o estudo da Gestão pública do risco, sob um olhar ético e fenomenológico.  

Nesse particular, Fraga (2009) destaca o estudo da ação desenvolvido por Paul 

Ricouer (1988), segundo o qual, o desenvolvimento de uma abordagem filosófica à Ação 

Administrativa, enquanto atividade essencialmente humana facilita a revisão dos conceitos 

que atribuem um status de mero recurso, ou de capital humano, o que não implica ignorar o 

capital intelectual.  
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Essa abordagem é fundamental para rever a questão de o humano ser considerado 

um recurso, na teoria, o que vem reforçando a prática de uma gestão sobre o 

humano, um tratamento que, além de orientar o gestor no sentido de reduzir seu 

semelhante a mero recurso entre os demais, em uma organização, ainda o induz a se 

comportar, ele próprio, como esse mero recurso, submetendo-se a prescrições 

teóricas que desfiguram o que se constituiria em uma autêntica ação humana, como 

profissional. (FRAGA, 2009, p. 5). 

 

 

2.1. A dimensão cultural  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Edward B. Tylor (1832-1917)
2
 

Fonte: http://anthro.palomar.edu/culture/cul 

 

 

O entendimento da cultura representa um caminho imprescindível para melhor 

compreender como seus servidores “percebem” os riscos, enquanto constituintes de um 

sistema aberto (MORGAN, 2002) que recebe aportes de demandas, cumpre processos e 

produz resultados. A percepção dos riscos em um ambiente ocupacional é influenciada por 

diversos fatores, dentre eles, a cultura, merecedora de destaque, conquanto a intenção do 

trabalho avance pela compreensão dos valores, em particular, a cultura do Instituto de 

Criminalística.  

O termo “cultura” tem procedência latina, com significado na língua romana 

antiga, relacionado ao cultivo de solo. A primeira acepção estava ligada ao mundo agrário, 

como era Roma antes de se transformar no conhecido império urbano, representantes da 

“cultura do campo” (BOSI, 2008).  

A origem histórica associada ao cultivo de grãos ou mesmo de animais é 

ratificada por Thompson (1995), para quem o termo ganhou a propriedade de ser considerada 

como uma linguagem, ou um conjunto codificado, ao conferir a um grupo ou a uma sociedade 

um significado ao mundo e às suas ações. 

                                                 
2
 Imagem obtida em <http://anthro.palomar.edu/culture/cul>. Acesso em 26/08/2013.  
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O conceito de cultura tem  origem na Antropologia e na Sociologia (século XIX) e 

a despeito de uma longa história, nem sempre o termo foi utilizado com o significado atual 

(SOUSA, 2009).  

Sob uma perspectiva etnográfica, Russo (2010, p. 15), cita que Edward B. Tylor 

(1832-1917), precursor no emprego do vocábulo cultura, percebia a cultura como um 

conjunto onde se insere os conhecimentos, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes ou 

qualquer capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Já 

naquela época, o conceito de cultura para a antropologia, figurava como questão central 

(RUSSO, 2010). 

A palavra cultura adere a muitos significados, para alguns, refere-se a uma 

apreciação da boa literatura, música, arte e comida. Na biologia, pode ser uma colônia de 

bactérias ou outros microrganismos, que cresce num meio nutriente de uma placa de Petri. 

Para os antropólogos e outros cientistas comportamentais, a cultura é o conjunto de padrões 

de comportamento humanos aprendidos.  

Bosi (2008) esclarece que caso fosse necessário definir cultura a partir de 

considerações, haveria uma riqueza de possibilidades, porque ela pensada como um conjunto 

de ideias, valores e conhecimentos, traz dentro de si, a dimensão do passado, com 

conhecimentos herdados e acumulados em muitas gerações. 

Foi com orientação da dinâmica cultural e da herança de muitas gerações, que o 

cacique Seattle (1854), expressou estranheza à pretensão do Grande Chefe de Washington em 

comprar as terras ocupadas pelo seu povo, que representou um marco na história da expansão 

americana e ficou conhecida como o primeiro manifesto em favor da natureza (BRASIL, 

2013).  

Cavedon (2010, p. 31) busca no pensamento de Franz Boas (1858 – 1942), 

reconhecer esse caráter dinâmico da cultura, ao distingui-la segundo um constante processo de 

fluxo, alimentado por fatores internos ou externos.  

Aos poucos, os estudos desenvolvidos na Antropologia, passaram a orientar 

pesquisas em outras áreas do conhecimento, datando de meados do início do século XX, o 

envolvimento de gestores para entender as organizações a partir do enfoque cultural, sob o 

estimulo dos resultados observados no Japão (década de 1980), que atribuía à cultura o papel 

determinante para o crescimento econômico observado no pós-guerra (BARBOSA, 1996, 

2002; CAVEDON, 2003; JAIME Jr. 2002; THÉVENET, 1991).   

Russo (2010, p. 15), por sua vez, referenciando Trice e Beyer (1993) relata que os 

estudos de Elton Mayo e Willian Warner, no início da década de 1930, realizados na Western 
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Eletric Company (EUA), representaram a primeira experiência para entender as organizações 

a partir da cultura, com a defesa de que a cultura dos grupos de trabalho agiam no 

comportamento, na produtividade do trabalhador e no ambiente de trabalho. 

Fraga (2009, p. 114), esclarece que KULTUR, segundo o dicionário 

langenscheidtes, é cultura, cultivo, no sentido de realizações de um povo, refletindo suas 

características por meio de suas obras, organizações, manifestações políticas e artísticas. 

Assim, desvelar os aspectos culturais da instituição, considerando seus valores 

básicos (crenças, mitos, percepção, histórico) e o reconhecimento do humano, enquanto 

sujeito na organização e no “mundo da vida”, ganhou significância para o atingimento dos 

intentos perseguidos na pesquisa, qual seja, a compreensão dos riscos e como eles são 

percebidos pelos servidores, onde Schein (2007), destaca que a: 

 
A cultura é uma abstração, embora as forças que são criadas em situações sociais e 

organizacionais que dela derivam sejam poderosas. [...] A cultura de um grupo pode 

ser definida como um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi 

aprendido por um grupo à medida que solucionava seus problemas de adaptação 

externa e de integração interna. (SCHEIN, Cultura organizacional e liderança, 2007, 

p. 3 e 16). 

 

 

EM BUSCA DE NOVAS CONTRIBUIÇÕES 

 

 

O estudo da cultura simboliza para as diversas ciências uma discussão 

contemporânea, onde, principalmente, a Sociologia e a Antropologia, mesmo antes da 

Administração, ocuparam-se do tema (RUSSO, 2010). A antropologia, representada por 

autores da escola americana, tem proporcionado contribuições conceituais e pragmáticas para 

o conhecimento da cultura, permitindo a abertura de espaço para o seu estudo dentro das 

organizações.  

Reconhecido como um dos principais antropólogos do século XX, Clifford Geertz 

(1926-2006), integrante da escola americana, investigou as organizações (A Interpretação das 

Culturas  - 1973) e reconheceu a existência de um pantanal conceitual, quando se referiu ao 

livro de Clyde Kluckhohn - Mirror for Man (1944), que contempla onze definições de cultura.  

Visto como um documento de atuação e de propriedade pública, Geertz (2012, p. 

8), descreve a cultura como “[...] uma ideação, que não existe na cabeça de alguém; embora 

não física, não é uma identidade oculta” e critica o que chama de debate infinito, sobre a 
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objetividade ou subjetividade da cultura, pois não atribui sentido algum caracterizar se a 

cultura é uma conduta padronizada ou um estado da mente ou até mesmo as duas coisas 

juntas.  

Definições mais recorrentes conferem diversos significados à cultura, catalogando 

ela aos costumes, aos valores, às crenças e ao modo tradicional de agir. Mas, foi apenas no 

final do século XVIII, que o termo apareceu ao lado de uma abreviação da gestão do 

pensamento e do comportamento humano, passando, no século seguinte, a ser utilizado 

comparativamente à conduta humana (RUSSO, 2010).  

Por sua vez Geertz (2012), em uma visão antropológica, apresenta o conceito de 

cultura, sob uma perspectiva semiótica, quando se refere a Max Weber, para estabelecer uma 

metáfora do homem visto como um animal suspenso por fios, tramados por ele mesmo.  

 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua 

análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa, à procura do significado. (GEERTZ, 2012, p. 4). 

 

Vista como uma programação coletiva, Hofstede (2005) estabelece que a cultura 

diferencia os membros de um grupo em relação à de outro, distinguindo a cultura em dois 

níveis, um associado a valores e outro às práticas, onde: 

a- Valores: são representados pela tendência em preferir um conjunto de coisas em relação a 

outros e, 

b- Práticas: correspondem aos símbolos (palavras, gestos e figuras), heróis (pessoas vivas ou 

não que são paradigmas) e rituais (atividades coletivas e essenciais para a cultura). 

Embora, a cultura receba abordagem individual, a sua definição, de regra, envolve 

os membros de um sistema social compartilhado, mesmo que a partir de símbolos 

particulares, significados, imagens, regras, hábitos e valores individuais.  

Hofstede (2005) reforça a imagem de grupo ao registrar que a essência da cultura 

estaria na programação coletiva das mentes, compreendida a partir de uma disposição de 

valores em múltiplas dimensões, das quais, algumas universais, entre elas, as dimensões 

individualismo e coletivismo; distância do poder; no nível da incerteza e na dimensão 

masculinidade e feminilidade, conforme, se pode observar no Quadro 1. 
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CULTURA segundo HOFSTEDE 

DIMENSÃO CARACTERÍSTICA 

INDIVIUDALISMO Prevalência de interesse coletivo – grupos fortes e coesos. 

COLETIVISMO Prevalência do individualismo: perda dos laços individuais. 

DISTÂNCIA do PODER Refere-se à forma como os funcionários menos poderosos aceitam a 

distribuição desigual do poder. 

EVITAÇÃO da 

INCERTEZA 

Relaciona a forma como o funcionário lida com situações 

incômodas, de modo, que não coloque a sua estabilidade em risco. 

MASCULINIDADE Enfatiza valores como a assertividade e a aquisição de 

Dinheiros ao invés de ênfase nas pessoas. 

FEMINILIDADE Ênfase nas relações interpessoais, foco na qualidade de vida e nas 

pessoas. 

Quadro  1 - Dimensões proposta por Hofstede 

Fonte: Elaboração do autor com base em Hofstede 

 

Em uma pré-abordagem da questão cultural, no prefácio do livro Cultura 

Organizacional e liderança, observando a evolução conceitual de cultura, Schein (2007) 

destaca que nas organizações o termo atingiu uma maturidade não apenas conceitual, mas 

“passou a representar a essência para o entendimento e a superação de conflitos entre 

grupos da organização”. 

A diversidade conceitual é fruto de numerosas ponderações acadêmicas propostas 

nas últimas décadas, com abordagens distintas e diferentes densidades no estudo e na 

definição, provoca em Schein (2007) uma preocupação, uma vez que pode conduzir ao uso de 

conceitos incongruentes e de baixo significado, embora, reconheça a importância e o valor da 

diversidade.   

Sob o prisma do mesmo autor, cada segmento da sociedade utiliza de modo 

diferenciado o conceito,  

 

[...] tem sido usada pelos advogados como uma palavra para indicar sofisticação, 

como quando dizemos que alguém é muito “culto”. Tem sido usada pelos 

antropólogos para referir-se aos costumes e rituais que as sociedades desenvolvem 

no curso de sua história. (SCHEIN, 2007, p. 7). 

 

A preocupação persiste quando se tenta aplicar o conceito de cultura para grupos, 

organizações e profissões, onde a diversidade de características de cada unidade social e as 

distintas abordagens no meio acadêmico são mais evidenciadas (HOFSTEDE, 1991; 

SCHULTZ, 1995; MARTIN, 2002). 

Objetivando minimizar os efeitos relacionados à grande oferta conceitual, Schein 

(2007), extrai do pensamento dos autores as diferentes categorias constitutivas do conceito, a 
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partir do reflexo de que os membros de um grupo “compartilham ou assumem em comum”. A 

categorização, o significado e seus autores, acham-se, sinteticamente, no Quadro 2. 

 

CATEGORIAS DESCRITIVAS DA CULTURA 

CATEGORIA SIGNIFICADO AUTOR(ES) 

Regularidades 

comportamentais 

observadas quando as 

pessoas interagem 

A linguagem utilizada, costumes e tradições 

e os ritos empregados com ampla variedade 

de situações. 

Goffman, 1959, 1967; Jones, 

Moore e Snyder, 1988; Trice 

e Beyer, 1993, 1985;Van 

Maanem, 1979b). 

Normas do grupo Padrões e valores implícitos e desenvolvidos 

em grupos de trabalho. Ex. a norma 

particular de “um dia de trabalho justo por 

um pagamento justo” 

Homans, 1950; Kilmer e 

Saxton, 1983. 

Valores expostos Princípios e valores articulados e anunciados 

como objetivo do grupo. Ex. Qualidade de 

produto ou liderança em preço. 

Deal e Kennedy, 1982, 1999. 

Filosofia formal Políticas amplas e princípios ideológicos 

orientativos das ações do grupo em relação 

stakeholders 

Ouchi,1981;Pascale e 

Athos,1981;Packard,1995. 

Regras do jogo Regras implícitas, não escritas, mas 

difundida por toda a organização; “macetes” 

que um novato deve aprender para ser 

aceito; “o jeito que fazemos as coisas aqui”. 

Schein, 1968, 1978; Van 

Maaner, 1979a, 1979b; Ritti 

e Funkhouser, 1987. 

Clima Sentimento transmitido em um grupo pelo 

layout e o modo de interação entre os 

grupos, com o cliente, etc. 

Ashkanasy, Wilderom e 

Peterson, 2000; Schneider, 

1990; Tagiuri e Litwin, 

1968. 

Habilidades natas Competências e habilidades especiais que 

passam de geração em geração, sem 

necessariamente estar escritas. 

Argyris e Schon, 1978; Cook 

e Yanow, 1993; Henderson e 

Clark, 1990; Peters e 

Waterman, 1982. 

Hábitos de pensar, 

modelos e paradigmas 

linguísticos 

Modelos cognitivos compartilhados que 

orientam as percepções, o pensamento e a 

linguagem usada pelos membros e repassada 

aos novos no inicio da socialização. 

Douglas, 1986; 

Hofstede,‟1001; Van 

Maanen, 1979b; Senge e 

outros, 1994. 

Significados 

compartilhados 

Entendimentos emergentes criados por 

membros do grupo com a interação entre si 

Geertz, 1973; Smircich, 

19983; Van Maanen e 

Barley, 1994; Weick, 1995. 

Metáforas raízes ou 

símbolos de integração 

Formas pelas quais os grupos se 

desenvolvem, podendo ou não ser 

apreciadas, mas se inserem no layout e 

outros artefatos materiais do grupo, 

refletindo a resposta emocional e estética 

dos membros à medida que é contrastado 

com a resposta cognitiva ou avaliativa. 

Gagliardi, 1990; Hatch, 

1990; Pondy, Frost, Morgan 

e Dandrige, 1983; Schultz, 

1995. 

Rituais e celebrações 

formais 

Maneiras que o grupo celebra os eventos-

chaves que refletem valores importantes dos 

membros. Ex. promoção, conclusão de 

projetos importantes. 

Deal e Keneddy, 1982, 1999; 

Trice e Beyer, 1993. 

Quadro  2 - Categorias usadas para descrição da cultura 

Fonte: Elaborado pelo autor e baseado em Schein (Cultura organizacional e liderança, 2007, p. 12-13) 

 

Entendendo a cultura como uma abstração empiricamente capaz de gerar forças 

poderosas dentro das organizações, Schein (2007, p. 13-14), propõe que se não bem 
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compreendida acarreta prejuízos individuais e coletivos e não pode prescindir para a sua 

caracterização de Estabilidade, Profundidade, Extensão e Padronização. 

A estabilidade, diz respeito a algo que não apenas é compartilhado, mas deve ser 

estável, conquanto difícil de ser mudado, alterado ou abandonado, representando forte 

garantia para os componentes da organização, um agir previsível, esperado e em 

conformidade com a tradição.   

A profundidade está associada ao inconsciente, a intangibilidade, logo, mantém 

relação direta com o esperado do servidor, a previsibilidade, a estabilidade. A cultura também 

é universal no sentido que abrange todo o funcionamento da organização (extensão).  

A padronização ou interação acarreta mais estabilidade é corresponde a um: “(...) 

dos elementos de um paradigma maior, ou gestalt, que vincula os vários elementos e que se 

situa em um nível mais profundo”.  

Schein (2007) arremata a sua contribuição para o constructo, aludindo-se a Weick 

(1995), para quem a padronização ou integração relaciona-se com a necessidade humana de 

assegurar um ambiente o mais sensível e organizado possível, reduzindo as ansiedades 

presentes nas organizações insensíveis e desordeiras.  

Em uma organização com menor grau de ansiedade, naturalmente, favorece ao 

desenvolvimento de uma visão consistente e previsível de como as coisas são e deveriam ser, 

resultando em estabilidade, universalidade, profundidade e integração dos valores, onde as 

crenças, a motivação e as expectativas de cada um e de todos estão inseridas na organização. 

Com o pensamento de Schein (2007), o tópico cumpre o seu propósito, 

oferecendo os elementos constitutivos para a compreensão da cultura e seus aspectos 

relevantes, objetivando construir o entendimento sobre a instituição eleita para o estudo, onde 

a percepção dos servidores sobre os riscos fica comprometida pela cultura e pelas 

adversidades da profissão.  

 

 

2.2 Cultura organizacional - a caminho do caso do estudo 

 

 

As organizações são muitas coisas ao mesmo tempo!  Elas são 

complexas e têm muitas facetas. É por isso que os desafios 

enfrentados pelos administradores e profissionais, muitas vezes, são 

difíceis. (MORGAN, 2002, p. 19). 
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A contextualização histórica e conceitual da cultura, suportada por autores 

referenciados (Schein, Geertz, Hofestede, Mintzberg, Bosi, Russo, Fleury e Fischer, Cavedon, 

entre outros), evidenciou que o constructo age de modo consistente sobre a percepção, quer 

na dimensão individual, quer no conjunto organizacional (SCHEIN, 2007).  

Completada a etapa conceitual, nos limites desta dissertação, surge a possibilidade 

de discorrer, ainda dentro do aspecto cultural, porém, com enfoque organizacional, visando à 

compreensão dos “valores”, ou seja, “suposições básicas” segundo (SCHEIN, 2007), que 

orientam a instituição e atuam sobre a percepção dos riscos, caminho necessário para a 

compreensão do “mundo da vida” (FRAGA, 2009) no sentido dos riscos e das questões 

organizacionais enfrentadas pelos servidores no Instituto de Criminalística, além de contribuir 

para desvelar em que medida, os valores, as crenças, os mitos, os símbolos vigentes na 

instituição, refletem a forma de agir, de ser e pensar de seus agentes, conquanto co-solidários 

com os rumos da Instituição e o futuro da gestão.  

O agente, aqui mencionando, ganha a dimensão abrangente do universo de 

servidores que, segundo Fraga (2009, p. 9 e p. 51), além de predicar a ação, adiciona a 

experiência humana ao movimento, tornando-o intencional, distinguindo-se como sujeito de 

cada ato, com plena responsabilidade pela ação prática, sem ser a causa, onde a gestão 

apresenta-se indissociável do mundo da vida, pois “falar de mundo, na gestão, é falar do 

mundo da vida, porque a vida mental e a cultura emprestam suas estruturas à vida, ao mundo 

natural”.  

É com a orientação para a humanização da gestão, que se buscou emprestar o 

conhecimento da fenomenologia à ação gerencial da instituição, destacando, interpretando e 

valorizando a exploração realizada por Fraga (2009), protestando que não é necessário 

abandonar os critérios científicos da gestão, mas, uma vez reconhecidos, tentar a sua 

articulação aos critérios filosóficos, de sorte que se resgate da ciência os desafios concretos da 

gestão, intencionando-os e os tornando significativos.  

Onde a tradicional ciência da gestão cuida do homem abstrato, enquanto que a 

abordagem fenomenológica vai apreender, no mundo da vida, o homem concreto, tratando das 

relações desse homem com as organizações humanas, que ele próprio instituiu.  

O estudo da cultura, para a humanidade é assunto tão vasto, que tem requerido a 

atenção de inúmeros pesquisadores, em especial, neste e no século anterior e, diante de sua 

amplitude de possibilidades interpretativa, conceitual e de aplicação, certamente, irá figurar, 

por muito tempo, como ponto central de pesquisas, principalmente, relacionado às 

organizações. 
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Nesse campo, pesquisadores como Edgar H, Schein (2007) com a obra 

Organizational Culture and Leadership; Gareth Morgan (2002) em Imagens of organization; 

Clifford Geetz (2012) - The interpretation of cultures e Henry Mintzberg (2006) – Ideologia e 

a organização Missionaria, para citar alguns, dedicaram e continuam destinando anos de suas 

vidas para a compreensão e apresentação dos modelos relacionados a casos concretos.   

Respaldado, então, pela pesquisa é que o autor, sem a pretensão de esgotamento 

do assunto, pouco de inovar ao apresentar os temas, enfatiza as ideias dos autores citados na 

construção do suporte teórico, até chegar ao panorama específico da unidade de estudo, que 

abrange a organização policial e pericial. 

 

 

2.2.1. Resgate do conceito  

 

 

Retomando a fundamental questão da cultura, a qual esta pesquisa considera, 

visando a compreender a percepção dos riscos relativos à atividade daqueles que atuam na 

perícia (peritos criminais, agentes de polícia, agentes penitenciários, papiloscopista e 

técnicos), que serve de fundo para identificar, mapear, clarificar e classificar seus modos de 

mostrar-se, além de permitir a investigação de possíveis situações avaliadas inseguras no 

ambiente organizacional de atuação de seus agentes.  

Em um contexto organizacional, o termo cultura, aparece em 1952 com a 

publicação de Elliot Jaques (The Changing Culture of a Factory), que associava a expressão à 

abordagem normativa e prescritiva, atributos das teorias do Desenvolvimento Organizacional 

(RUSSO, 2010).  

Hofstede (2004) considera que a utilização do termo Cultura Organizacional é 

relativamente recente, pois aparece inicialmente em 1979 no artigo de Pettigrew – On 

Studying Organizational Cultures.  

No Brasil, escrevendo sobre a evolução conceitual da cultura nas organizações, 

Barbosa (2002), argumenta que a denominação significou a primeira integração do termo a 

outro, que se popularizou na década de 1980, conquistando espaço em artigos e em pesquisas 

acadêmicas. Nas organizações, os gestores e os consultores contribuíram para o seu 

reconhecimento, cuja consolidação veio com o enfoque particular para cada ambiente, que 

possuía valores peculiares, como é reconhecido por Schein (2007, p. 7), afirmando que “nas 

últimas décadas, tem sido usada por alguns pesquisadores organizacionais e gerentes, para se 
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referir ao clima e às práticas que as organizações desenvolvem ao lidar com pessoas, ou aos 

valores expostos e ao credo de uma organização”.  

A construção conceitual sobre a cultura é marcada por dualidades entre os 

pesquisadores, que se vinculavam às correntes diferentes (BARBOSA, 2002), e que 

considerando o enfoque da pesquisa, tratará de duas abordagens, uma baseada em 

pressupostos funcionalistas (utilitarista) e outra denominada de interpretativista.  

Na visão funcionalista ou utilitarista, a cultura organizacional admitiria um 

diagnóstico, assim como poderia ser gerenciada, aprendida, comunicada ou alterada, 

cabendo à liderança essas possibilidades. Schein (2009), Pettigrew (1979) e Deal e Kennedy 

(1982), representam essa corrente.  

Contrapondo, há a visão interpretativa, que não reconhece a cultura 

organizacional como uma variável, portanto, sujeita a gerenciamento, transformação ou 

criação. Aktouf (1994) e Pépin (1998) figuram como representantes dessa linha, segundo 

Barbosa (2002). 

Morgan (2002), inclinando-se para o pensamento funcionalista, descreve que a 

cultura, além de não ser criada, tampouco admitiria alteração, todavia deve ser compreendida 

como um fenômeno ativo e vivo, utilizado pelos indivíduos para criar e recriar as realidades 

em que vivem.  

Frontal à opinião dos funcionalistas, Thévenet (1991), assegura que a cultura 

muda, conquanto toda a sociedade também, porém, certifica não ser possível, que se decretem 

metas de mudança para as organizações. Jaime Jr. (2002), recrimina os funcionalistas 

afirmando, que eles sofrem de um reducionismo, quando buscam aprisionar o significado 

simbólico de cultura organizacional, segundo variáveis passíveis de gerenciamento, 

transformação e sujeição à criação.  

Apenas reconhecendo que a cultura de um grupo determina o comportamento 

individual, Hofstede (2004) enfatiza que nas previsões a respeito do comportamento nas 

organizações, em diferentes contextos socioculturais, é imprescindível apreciar a cultura. Para 

ele, é insuficiente apenas decifrar a cultura à qual o indivíduo está vinculado, é necessário ir 

além, é indispensável o entendimento do contexto sociocultural em que a organização está 

inserida.  

As opiniões de Morgan (2002) e de Hofstede (2005) alinham-se com o estudo, 

conquanto as organizações policiais no Brasil desenvolveram-se em um ambiente burocrático, 

formal e centralizado em rígidos controles de processos e procedimentos (CUNHA, 2012), 

que, sobretudo, pressionadas pela sociedade, estão em busca de mudanças.  
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Cunha (2012) esclarece que a gestão nos órgãos policiais brasileiros, onde se 

insere a perícia criminal de Brasília, foi e ainda é orientada pelos princípios da disciplina e da 

hierarquia, que seguem normas de condutas derivadas da cultura burocrática militar, 

refratários às mudanças, onde, talvez, resida, parte das dificuldades que atualmente são 

enfrentadas pela organização. 

Assim, com a orientação de compreender a conjuntura sociocultural, em que se 

insere o Instituto de Criminalística, vinculado a uma instituição policial com origem enlaçada 

à burocracia do modelo britânico (JÚNIOR, 2011), a pesquisa segue avançando.  

 

 

2.2.2 Compreensão da cultura organizacional  

 

 

Intuir o Instituto de Criminalística requer não apenas a compreensão da cultura, 

mas enxergá-la como um fenômeno dinâmico e vivo (MORGAN, 2002; HOFSTEDE, 2005). 

Deste modo, na tentativa de incidir um pouco de luz sobre a compreensão da cultura 

organizacional, é imperativo trazer os valores presentes, obscurecidos e aguardando 

exploração do pesquisador. Valores que Schein (2007, p. 24) apelida de “artefatos e 

suposições básicas”, constituintes dos níveis culturais da instituição e informativos de seu 

jeito de ser, de agir e de se mostrar.  

Um passo importante para alargar a visão sobre a realidade em que Instituto de 

Criminalística encontra-se, passa pelo entendimento dos níveis culturais, seus valores básicos, 

para perceber as forças (endógena e exógena), que atuam sobre ela e delineia o seu modo de 

ser e de se posicionar, suas crenças e seus mitos. A compreensão desta realidade consentirá, 

também, uma melhor representação dos resultados da pesquisa, adicionando densidade e 

consistência ao estudo realizado.  

Morgan (2002) e Sousa (2009) defendem que, ao analisar o perfil cultural das 

organizações, não se pode negligenciar o fato de que elas estão inseridas em uma realidade 

específica. Então, exigindo entender as especificidades em que a organização está implantada, 

para bem caracterizá-la e intuir seus valores (SOUSA, 2009). 

Wood Jr. robustece a ideia ao repreender que: 
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Desconsiderar as diferenças de culturas nacionais e regionais, em qualquer análise, 

significa deixar de lado toda esta esfera cultural mais ampla, que condiciona a teoria 

e a prática administrativas. Enquanto, que reconhecer a existência dessas diferenças, 

e compreendê-las em toda a sua magnitude, possibilitará discriminar se 

determinadas técnicas, teorias ou princípios empresariais são ou não aplicáveis à 

especificada realidade e determinadas profissões. (2004, p. 51) 

 

Schein (2007, p. 19), ao tratar sobre as profissões, questiona se elas possuem o 

atributo cultural e afirma que toda profissão que passa por um longo período de aprendizado e 

educação, terá compartilhado atitudes, normas e valores que se tornarão suposições assumidas 

como verdadeiras por todos os membros dessas profissões.  

Neste sentido, aproximando-se da realidade policial, vale lembrar que todo 

servidor da instituição para o seu ingresso, passa por um processo de seleção pública, que 

culmina com o curso de formação profissional, ministrado pela Academia de Polícia Civil, 

onde fundamentos da organização como disciplina e hierarquia e valores relacionados aos 

símbolos, mitos e crenças institucionais são ressaltados, divulgados e cultivados. 

Shein (2007, p. 23) justifica a sua predileção pelo termo de “suposições básicas” 

ou “suposições assumidas”, em vez de “valores básicos” pelo fato de que elas tendem a ser 

assumidas como verdadeiras pelos membros do grupo e são inegociáveis, ao passo que os 

valores estariam abertos à discussão, sujeitos a concordância ou não, além de gerar 

instabilidades, tão fortes, que promoveriam a exclusão de seus membros.  

Significando, que um dos modos de atuação da cultura é a promoção da 

estabilidade, tanto para os servidores, quanto para a própria organização, correspondendo ao 

equilíbrio, que deve ser considerado no planejamento (ROBBINS, 2010, p. 500).  

Associando a cultura ao equilíbrio da organização, Robbins (2010) adverte que a 

mesma cultura que confere a estabilidade, enquanto forte, pode representar também entraves e 

barreiras para as mudanças, pois exerce influências significativas nas atitudes e no 

comportamento de seus membros. 

Assim, a compreensão e a exploração da cultura (FLEURY et al, 1992) devem ser 

vistas como um grande desafio para os pesquisadores, pois exibem uma ilusória simplicidade, 

que oculta um fenômeno de muita complexidade, capaz de confundir grande parte dos 

pesquisadores. 

Essa mesma impressão é percebida por Schein (2007), quando adverte que: 

 
[...] precisamos ser cuidadosos em não assumir que a cultura se revela facilmente: 

em parte porque nós raramente sabemos pelo que estamos procurando, em parte 

porque seus pressupostos básicos são difíceis de discernir e são taken for granted 

que aparecem como invisíveis para estranho. 
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A apreensão da cultura da organização para Schein (2007, p. 24) estaria sujeita a 

três níveis: 

(1) Artefatos: superficial e mais visível e correspondem as estruturas e processos 

organizacionais visíveis, mas difíceis de decifrar. 

(2) Crenças e Valores Expostos: intermediário, representando as estratégias, metas, 

filosofias, justificativas expostas. 

(3) Suposições Básicas: são as crenças, percepções e sentimentos inconscientes, assumidos 

como verdadeiros, ou a fonte última de valores e ação. 

Morgan (2002), a partir de figura de linguagem (O Poder da Metáfora), ofereceu 

uma das definições de cultura organizacional mais compartilhada entre os pesquisadores. Ele 

estabelece diferentes imagens da organização, associadas às máquinas, ou à parte do corpo 

humano, sem deixar de repreender, quanto aos riscos de distorção, que pode gerar maneiras 

parciais de ver e entender o mundo.  

O mesmo autor (2002) concebe a cultura como um sistema aberto, com entradas e 

saídas. Inspirado em modelos teóricos aplicados ao campo científico, como a interpretação do 

sistema ambiental, no qual Howard T. Odum (1924-2002) visualiza o universo como um 

grande sistema, que, assim como a organização, frente às adversidades busca se adaptar não 

apenas para sobreviver, mas objetivando evoluir frente os infortúnios.  

Em uma análise organicista, Morgan, chama atenção para a ideia de integrar as 

necessidades dos indivíduos e das organizações representando uma força poderosa para o 

planejamento. Contudo, “ao planejar ou administrar qualquer tipo de sistema, seja um 

pequeno grupo, uma organização ou uma sociedade, é preciso ter em mente a 

interdependência das necessidades técnicas e humanas.” Dessa forma, valorizando as pessoas 

e sua integração com o ambiente (MORGAN, 2002, p. 58). 

Neste ponto, percebe-se que as teorias organizacionais ainda persistem, 

equivocadamente, em adjetivar os servidores, disfarçando-os como capital, patrimônio ou 

recurso, enquanto, simplesmente deveriam ser reconhecidos como pessoas e, como tal, 

considerados segundo a única dimensão apropriada e possível, a dimensão do humano e não 

como um fator, que “mesmo quando hierarquizado como elemento ou fator mais valioso, não 

transcende ao valor instrumental” (FRAGA, 2009, p. 66). 

Reconhecendo que tanto os indivíduos, quanto as organizações apresentam 

necessidades dependentes do ambiente, Morgan (2002), ilustra o fundamento para a teoria dos 
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“Sistemas Abertos
3
”, segundo o qual, as organizações, assim como os organismos, precisam 

manter uma relação adequada com o ambiente, na busca de um equilíbrio, de um cenário com 

interação tradicional entre servidores e fornecedores, com as diferentes culturas e subculturas, 

com os órgãos do governo e com os vários segmentos da sociedade, que demandam 

resultados e exercem pressão sobre eles. 

Mesmo que parcialmente, neste ponto, o pensamento de Morgan, aproxima-se do 

mundo da vida dos órgãos periciais, onde o seu ambiente é, em boa parte, visto a partir de 

uma realidade mecanicista, que afeta a percepção dos servidores em relação aos diferentes 

riscos presentes, contribuindo para gerar instabilidades e acentuar as ansiedades, saturando-se 

e se tonando vulnerável à riscos e acidentes.   

Hofstede (2005), reconhecido pela amplitude de seu estudo sobre a compreensão 

das organizações, apresenta a organização, segundo cinco dimensões:  

1- Dimensão Hierárquica; 

2- Dimensão da Redução da Incerteza; 

3- Dimensão do Individualismo e Comunitarismo; 

4- Dimensão da Quantidade na Vida e, 

5- Dimensão sobre a Orientação do Curto Prazo e Médio Prazo.  

Além das dimensões, para ele, a cultura organizacional representa um constructo, 

que abrange as seguintes características:  

a- Holística: significando que a cultura é única e, geralmente, sintetiza todos os 

elementos da organização, fornecendo uma visão do todo; 

b- Historicamente determinado: sua construção se dá ao longo dos anos, tendo uma raiz 

histórica; 

c- Relacionada a conceitos antropológicos; 

d- Socialmente construído; 

e- Intangível e,  

f- Resistente, ou difícil de mudar, já que envolve o processo de mudanças das crenças e 

valores de um grupo.  

Motivado a identificar a cultura organizacional em países, diferenciando o modo 

como os funcionários percebiam e interpretavam seu mundo, ele realizou uma intensa 

investigação com aplicação de mais de 100 mil questionários abordando a relação entre o 

trabalho e os padrões de valores. 

                                                 
3
 Morgan define como sistema aberto aquele em que há uma constante troca com o ambiente, em contraste com 

o sistemas físicos e mecânicos. (MORGAN, 2002, p. 59). 
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A pesquisa permitiu concluir, dentre outras, que 50% das variâncias encontradas, 

na média dos países justificar-se-iam, segundo quatro Dimensões:  

A dimensão Distância de poder (power distance), está fortemente relacionada à 

autoridade hierárquica, compreendendo a extensão que os membros menos poderosos de 

uma organização ou instituição aceitam que o poder seja distribuído desigualmente. É 

explicada, mais pelos valores do sistema do que pelo poder dos membros, uma vez que o 

modo como o poder é distribuído e mantém relação com o comportamento dos membros mais 

poderosos.  

Há enorme pertinência e relevância com o estudo da organização policial, 

conquanto, relaciona-se o poder diretamente com os valores de hierarquia e disciplina, que 

orientam as decisões da instituição policial, desde a sua gênese aos dias atuais. 

Para a segunda dimensão - Evitar incertezas (uncertainty avoidance) é entendido 

como o grau de ameaça percebido por membros de uma cultura em situações incertas ou 

desconhecidas. Reflete o sentimento de desconforto ou a insegurança com os riscos, caos e 

situações não estruturadas, manifestados mediante estresses, que exigem previsibilidade, 

como regras claras e escritas. 

A dimensão de evitar incertezas é vivida em sua integridade dentro da 

organização do Instituto de Criminalística e a manifestação de estresses, diante da falta de 

clareza das regras e incertezas sobre recursos, como por exemplo, para as aquisições e 

investimentos para melhorar as condições de trabalho. Situações de risco e inseguranças 

percebidas pelos servidores afetam a produtividade e o clima organizacional.  

A terceira dimensão - Individualismo versus Coletivismo – versa sobre os laços 

ligantes da sociedade e os indivíduos, que são perdidos. O coletivismo corresponde ao oposto, 

está relacionado às características que uma pessoa desenvolve desde o seu nascimento, é 

fortemente integrada a grupos coesos, os quais por toda sua vida continuarão a protegê-lo em 

troca de lealdade incontestável.  

As dimensões masculinas versus femininas – referem-se às sociedades em que o 

papel do gênero é distinto. Por exemplo, o homem possui um comportamento mais agressivo 

e competitivo e, quando negocia, está interessado nos resultados e na justiça, enquanto, as 

mulheres são movidas por compaixão (VOLKEMA e FLEURY, 2002).  

As dimensões femininas estão ligadas a sociedades onde o papel do gênero social 

está sobreposto. Vale dizer que, onde a mulher e o homem podem desempenhar o mesmo 

papel e o mesmo comportamento, de modo simétrico.  
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Tais dimensões, na prática, podem ser observadas na realidade do Instituto de 

Criminalística.  

Wagner III e Hollenberg (2002) concebem as organizações integradas pelos 

aspectos formal e informal, onde os cargos previstos e as relações estruturais compõe o lado 

formal, enquanto as regras, os procedimentos e interligações não oficiais, constituem a parte 

informal.  

Para Wagner III e Hollenberg (2002), no cerne de toda organização, evidenciar-

se-ia um conjunto de normas e valores, que definem o comportamento dos membros e 

traduzem a organização. Tais valores e normas representam a fonte original para as 

percepções, os pensamentos e sentimentos comuns que compreendem a cultura da 

organização.  

Chatman (1994), por sua vez, atribui à cultura organizacional a correspondência 

de um conjunto de valores compartilhados entre os membros da organização, que confere 

identidade à instituição e a cada membro, transferida ao longo da existência da organização.  

A transferência das normas e dos valores, de um membro para outro, é garantida 

pelos elementos superficiais da cultura, dentre eles, as cerimônias, os ritos, rituais, histórias, 

conforme sintetizados no Quadro 3. 

 

ELEMENTOS SUPERFICIAIS DA CULTURA 

ELEMENTO DESCRIÇÃO 

CERIMÔNIA Eventos especiais que os membros celebram os mitos, heróis e símbolos da 

organização. 

RITOS Atividades, cerimoniais, destinadas a comunicar ideias especificas ou a realizar 

determinados propósitos. 

RITUAIS Ações repetidas com regularidade para reforço das normas e valores 

HISTORIAS Relatos de eventos passados que ilustram e transmitem normas e valores culturais 

profundos. 

MITOS Historias imaginarias que ajudam a explicar atividades ou eventos que de outro modo 

poderiam ser confusos. 

HEROIS Pessoas de sucesso que corporificam os valores e o caráter da organização e de sua 

cultura. 

SÍMBOLOS Objetos, ações ou eventos dotados de significados especiais e que permitem aos 

membros da organização trocar ideias complexas e mensagens emocionais. 

LINGUAGEM Conjunto de símbolos verbais que geralmente reflete a cultura particular da 

organização. 

Quadro  3 - Elementos superficiais da cultura 

Fonte: Elaboração do autor e baseado em Wagner III e Hollenbeck (2002) 

 

Os valores fundamentais e as normas, guardam relação direta com a cultura e 

quanto mais firmes, mais sólida também será sua cultura. Isso, em linhas gerais, é vantagem 

para a instituição, mas pode representar um obstáculo, quando se pensa em mudanças.  
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Para Wagner III e Hollenberg (2002, p. 376) “mudança é o ato de variar ou de 

alterar modos convencionais de pensamento ou comportamento”, correspondendo nas 

organizações um importante ímpeto, já que ao reformular o modo de trabalho, vantagens 

competitivas podem surgir para revisar os processos e melhorar para o próprio trabalhador, 

mas, de regra, o que se observa são resistências. 

Os autores reconhecem as resistências e esclarecem que as mudanças necessitam, 

de um lado, identificação e superação de fontes de resistências e, por outro, o incentivo e o 

fortalecimento das fontes de apoio. Algumas ações podem ser impressas para a eliminação 

dos fatores de resistências (WAGNER III e HOLLENBECK, 2002, p. 377-378):  

(1) Educação e comunicação, onde se informa sobre as necessidades e justificativas das 

mudanças, podendo ser através de reuniões, mensagens, cartazes, etc.; 

(2) Participação e envolvimento: aqueles que serão afetados pelas mudanças devem ser 

envolvidos na sua concepção e implementação. Facilita a troca de informações e gera 

compromisso; 

(3) Facilitação e apoio: treinamento e apoio emocional devem ser oferecidos aos 

funcionários que serão afetados com a mudança; 

(4) Barganha e negociação: funcionários resistentes devem ser influenciados por meio de 

propostas, que retornem compensação que garanta incentivo para a mudança de opinião; 

(5)  Persuasão oculta: incentivar o uso de esforços de fornecimento de informações 

numa base seletiva, objetivando angariar apoio às mudanças e 

(6) Coerção explícita e implícita: devem ser esclarecidas as consequências negativas e, 

no caso último, quando a velocidade é essencial, a coerção tende a ser útil. 

A abordagem sobre as resistência é importante para o contexto da pesquisa, uma 

vez que a proposta de mitigação de riscos passa por revisão de processos, mudanças de ações, 

atitudes, comportamento e rompimento com a tradição. As resistências podem emergir, tanto 

daqueles com a responsabilidade de sugerir e implementar, quanto daqueles responsáveis pela 

execução das atividades.  

 

 

2.2.3 O Brasil e a cultura organizacional  

 

 

No Brasil, há esforços valiosos de pesquisadores consagrados à compreensão da 

cultura organizacional. Assim, com o intuito de investigar a cultura da organização policial, 
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buscou suporte nos pensamentos de alguns desses pesquisadores (FLEURY e FISCHER, 

1992; MOTTA, 1997; BARBOSA, 2002; CAVEDON, 2010; LARAIA, 2009; BOAS, 2004; 

FREITAS, 1991; RUSSO, 2010 e TAMAYO, 2007).  

Fleury e Fischer (1992) reconhecem que para o estudo da cultura da organização, 

o pesquisador enfrentará um grande desafio, que exigirá muita criatividade na busca de um 

caminho metodológico, com inovação e consistência.  

Uma primeira necessidade é distinguir cultura de cultura nacional e cultura da 

organização. Nesse sentido, Barbosa (2010), define cultura como um conjunto de símbolos e 

significados que tornam as ações e o mundo significativos. Já a cultura nacional, corresponde 

a um recorte específico com lógicas, práticas e valores disponíveis e que, em determinadas 

circunstâncias, associam-se como “brasileiro”. Ao passo que a cultura da organização, diz 

respeito ao conjunto de símbolos e significados que combinam, enfatiza e articula de forma 

diferente as pessoas em uma organização.  

Prado (2005) aponta que pesquisadores nacionais tiveram a preocupação de 

adequar os fundamentos dos estudos organizacionais à nossa realidade. O que é razoável, 

conquanto aqui, são compartilhadas ideias e elementos culturais, que individualizam a 

maneira de agir e entender o mundo, segundo o brasileiro, de maneira muito diferente das de 

outras nações.  

Explica o autor (2005) que dois caminhos aproximaram a terminologia conceitual 

da cultura organizacional ao comportamento nas organizações. Um decorrente do interesse 

empresarial, a partir das obras, que insinuavam que os aspectos simbólicos da vida 

organizacional poderiam representar extraordinários instrumentos para alavancar a 

produtividade. Outro, mais teórico e reflexivo, por se preocupar com as implicações sociais, 

buscou investigar a cultura organizacional, segundo uma abordagem fenomenológica, na 

expectativa de originar uma revolução paradigmática e compreender a organização como um 

sistema de valores socialmente arquitetados.  

Acrescentando ao tema, Cavedon (2010) compreende que a cultura é formada por 

redes de significado, fruto da interação entre o ambiente organizacional e o seu entorno, 

enquanto que Russo (2010, p. 20), relaciona a cultura organizacional a um padrão referencial, 

onde todos podem se apoiar, com vistas a assumir posição frente a determinadas situações. 

Para ele, a maioria de seus membros, age de acordo com a cultura dominante caracterizando a 

identidade organizacional, diferencial entre uma organização e outra. 

O que Russo, Cavedon e Barbosa teorizam, é fato no cotidiano da organização 

policial. Primeiro, em meio aos valores, a organização busca preservar um padrão orientador 
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de comportamento para os ingressantes, alicerçado na hierarquia e na disciplina da burocracia 

centralizadora e autoritária (CUNHA, 2012). O esforço, que se observa, é o de reproduzir um 

comportamento padrão, que se arrasta a longas datas, tentando conectar um modelo superado 

de organização, em um presente de instabilidades, com uma ambiciosa pretensão de se 

garantir no futuro, mas sem romper com seus valores originais. 

Sincronizado em relação ao tempo, Motta (1999) percebe os valores culturais, como 

crenças coletivas adquiridas, guias do comportamento organizacional e individual, que quase 

sempre são incorporados à missão. Motta (1999) destaca que, a cultura na organização, acaba 

por definir uma relação intertemporal, comunicando as dimensões: Passado e Presente e 

Presente e Futuro, conforme a Quadro 04. 

 

CULTURA NA ORGANIZAÇÃO DO FUTURO POR TENDENCIAS ATUAIS 

FATORES PASSADO→PRESENTE PRESENTE→FUTURO 

Cultura organizacional Fator interveniente na 

racionalidade tecnológica e 

administrativa. 

Definidor da própria essência da 

organização. 

Foco cultural Espaço social comum: 

experiências coletivas. 

Espaço social virtualizado: 

experiências locais e 

individualizadas. 

Inter-relacionamento e 

programação coletiva 

Intensidade da comunicação: alto 

convívio comunitário.  

Vazio inter-relaciona; redução do 

convívio entre pares. 

Construção da integração 

cultural 

Cultivo de tradições e símbolos 

definidores do êxito empresarial. 

Internalização de novos valores e 

aderência à missão da empresa. 

Identidade organizacional Valorização da lealdade 

organizacional e do sentido de 

pertencer – comunidade cultural. 

Valorização da lealdade setorial-

fragmentação cultural: conjunto 

de subculturas. 

Difusão cultural Estímulos à homogeneidade, às 

tradições e à resistência à 

aculturação. 

Estímulos à heterogeneidade e à 

vulnerabilidade cultural. 

Quadro  4 - Cultura na organização do futuro 

Fonte: Elaborado pelo autor e baseado em Motta (1999, p. 111)  
 

A construção cultural, antes de tudo, é um processo dinâmico e inacabado, onde o 

aprendizado não se associa a uma cultura feita, mas a uma cultura “em se fazendo”, que 

reveste a prática vivida com a consciência histórica (FRAGA, 2009, p. 240). 

 

 

2.2.4 Os valores da organização  

 

 

O estudo dos valores básicos, ou suposições básicas (SCHEIN, 2007), encerra um 

ponto de destaque para a compreensão da cultura da organização, uma vez que corresponde a 
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forma de agir (conscientes ou não) dos servidores e da própria organização. Embora, verifique 

uma diversidade conceitual e terminológica, com ideias próximas, alinhadas e até 

antagônicas. Em um ponto, os pensamentos são convergentes, ao reconhecer a importância 

dos valores para a compreensão da organização.  

Para Tamayo (2007), indiferentemente de os valores organizacionais se referirem ao 

domínio específico das organizações, estão incluídos no universo dos valores selecionados 

desde a origem da organização ou mesmo antes. E é por meio deles que a organização aponta 

suas metas e se destaca em relação às demais, representando o modo como se apresentará e 

o modo como será enxergada, destacando o que é fundamental e orientativo para seus 

funcionários. É a bússola, tanto para a organização, quanto para os servidores.  

Tamayo (2007) propôs o constructo de valores organizacionais, que orientam a vida 

e o comportamento das pessoas dentro da organização, a partir da percepção dos próprios 

funcionários, que desempenham papel de orientação e de guia sobre os indivíduos da 

organização. 

Sousa (2009) reportando-se a Tamayo (2007) salienta que para a conceituação dos 

valores organizacionais é necessário sublinhar as dimensões cognitiva, motivacional, 

hierárquica e funcional, segundo o Quadro 05.  

 

DIMENSÃO – VALORES ORGANIZACIONAIS 

DIMENSÃO CONSIDERAÇÕES 

COGNITIVA Considera-se como básico e revela uma forma para se conhecer a realidade da 

organização. Correspondem as verdades da organização. Ex. crenças 

MOTIVACIONAL Representam metas, conscientes ou não da organização e informam quais as 

preferências em relação aos diferentes modos de se comportar na organização. 

HIERÁRQUICA Os valores organizacionais determina uma diferença entre o que é considerado 

importante é o que secundário, definindo quais os valores prioritários. 

FUNCIONAL A função dos valores é orientar, guiar a vida da organização e de seus membros, 

oferecendo parâmetro para o que é certo e o que é considerado errado. 

Quadro  5 - Dimensão e valores organizacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor e baseado em Sousa (2009) 

 

Observa-se, portanto, que no Brasil, assim como no mundo, pesquisadores e 

gestores têm reservado atenção para o estudo dos valores, o que por si só, já denota a sua 

relevância para a organização e na promoção das ações de gestão, além disso, eles permitem 

predizer o funcionamento da organização e o comportamento de seus funcionários e gestores 

(SOUSA, 2009). 

Não é sem fundamento, que o estudo dos valores desperta interesse para diversas 

disciplinas. Para a antropologia é o cerne da cultura, enquanto, que os sociólogos destacam 

sua natureza normativa, já os psicólogos associam os valores como determinantes do 
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comportamento individual. Em especial, para as organizações e para a teoria comportamental, 

os valores correspondem à base para que os membros das organizações entendam o mundo 

em torno deles (RUSSO, 2010). 

Para a fenomenologia, os valores são essenciais e guardam características de 

singular, ao mesmo tempo, que universal. Fraga (2009), esclarece que a fenomenologia, 

enquanto filosofia engajada assume uma postura ética, que não inclui a separação entre os 

valores, os fins e os meios, entre conceito e prática. 

Os pensamentos anotados fortalecem a importância dos valores, também, para o 

estudo da organização policial, essencial para a compreensão do papel da instituição, bem 

como em que medida esses valores afetam a percepção dos riscos e a própria gestão.   

Reconhecendo a importância dos valores, não bastasse o fato de que orientam e 

guiam à vida e o comportamento dos servidores, enquanto essenciais, universais e singulares, 

possibilitam antecipar o planejamento e predizer cenários e auxiliam na compreensão da 

organização, segundo suas estruturas de poder.  

Neste sentido, o poder, que tanto para as organizações públicas, quanto privadas, 

aparece como um importante fator conexo à própria sobrevivência da organização, 

implicando aproximação e dissensão, faz jus a uma abordagem, em separado, sobretudo, 

porque a organização em foco é uma instituição que se relaciona com o poder.  

 

 

2.2.5 O poder nas organizações  

 

 

A etimológica do vocábulo “PODER” vem do latim “POTERE”, que significa ter 

por posse. Ilustrativo da diversidade semântica, que paira sobre o termo, é o rol extenso de 

seus significados. Em consulta ao dicionário Michaelis (http://michaelis), sobram denotações 

para a palavra PODER. Corresponde, desde uma simples faculdade, ou possibilidade, até a 

expressão de autoridade, domínio ou influência, concessão de permissão ou autorização, ou 

capacidade para fazer algo, ou força.  

Afastando-se da semântica e inclinando-se para o campo sociológico, a palavra 

poder, segundo o pensamento Weberiano (1991), está relacionado à probabilidade de impor 

uma vontade em uma relação social estabelecida, mas que precisa ser diferenciado de 

dominação, representando uma possibilidade de se alcançar obediência para todas as ordens. 
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Robbins (2010) refere-se ao poder como a capacidade que „A‟ tem de influenciar 

o comportamento de „B‟, de jeito que „B‟ atue com a vontade de „A‟. Weber (1991) concebe 

que a noção de poder organizacional está alicerçada na estrutura hierárquica e nas relações 

entre os diferentes níveis e para Schein (2007) a principal atribuição do poder é a de 

salvaguardar a harmonia e o equilíbrio dentro da organização, representando o elemento 

central para que o lado controlador se destaque.  

A diversidade conceitual, a multiplicidade de significados, os estudos 

disseminados em distintas áreas do conhecimento, por si só, comprovam a relevância do 

PODER para o universo das organizações e seja qual for o tamanho dela, a dimensão do 

poder estará presente e atuará nas relações, nutrindo aproximação, ou gerando afastamentos, 

desde a dimensão familiar, onde o poder dos pais ascende sobre os filhos, passando pela 

estrutura de uma empresa ou uma organização multinacional, uma comunidade local ou um 

país, uma instituição privada ou pública. 

Imagina-se, então, a importância desse estudo para uma organização que tem em 

seus valores básicos e em sua estrutura hierarquizada a cultura do poder. Organização que 

representa o Estado com autorização de uso regular de poderes previstos na mais plena 

democracia, ou na absoluta tirania, onde a polícia é a própria manifestação desse poder.  

Sousa (2009), em uma análise da cultura das organizações policiais, apresenta um 

estudo histórico sobre o poder, que abrange o século XX e o início do século XXI. Tal estudo 

orientou a elaboração do Quadro 06 e serviu para sistematizar o processo evolutivo dessa 

dimensão. 

 

PODER 

AUTOR ANO ESTUDO 

Dwyer 1991 Como o humor reflete nas relações e na distribuição de poder nas 

organizações  

Cotton 1994 Comportamento organizacional considerando a variável classe social 

como preditora do poder. 

Clement 1994 Relação entre liderança, cultura e poder nas organizações. 

Pettigrew e 

Mcnulty 

1995 Identificação do poder da administração proporcionado por fatores 

contextuais e culturais. 

Paz 1997 Relação de estrutura de poder com avaliação de desempenho nas 

organizações. 

Vargas 1998 Identificação das configurações que melhor representam as relações de 

poder presentes na Embrapa. 

Paz  1999 Investigação sob poder e justiça na organização 

De Gilder 1999 Influência do uso do poder e das competências dos superiores nas 

respostas avaliativas e comportamentais dos subordinados. 

Paz 2004 Poder e saúde organizacional 

Enns e Mc 

Farlin 

2005 Estudo sobre a influencia para compreender os processos mais usados 

pelos executivos para ganhar o apoio dos seus pares na implantação de 
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inovações. 

Zhang 2006 Estudo de liderança na cúpula empresarial 

Colarelli, 

Spranger, 

Hechanova 

2006 Diferenças sexuais no poder e tentaram explicar a assimetria entre homens 

e mulheres na ocupação de cargos de alta gerência. 

Mintzberg 1983 – 

1992 

Robusta teoria de poder organizacional. 

Quadro 6 - Evolução do estudo do poder entre o final do século XX e o início do século XXI 

Fonte: Elaboração do autor com base em Sousa (2009) 

 

Mintzberg estabelece que as relações de poder permeiem as organizações e 

também as inspiram, e é capaz de determinar o comportamento da organização, segundo uma 

dimensão de micro poder e uma dimensão de macro poder. O primeiro refere-se aos 

indivíduos na organização e envolve barganha, persuasão e confrontação entre os atores que 

dividem o poder. O segundo, diz respeito ao uso do poder pela organização sobre os outros, 

que podem ser externos a organização, para negociar estratégias “coletivas” e do interesse da 

organização (MINTZBERG, LAMPEL, QUINN e GHOSHAL, 2006). 

Mintzberg (1983) apresenta uma configuração de poder fundamentada em seis 

categorias, assim constituídas: 

 

EVOLUÇÃO do ESTUDO do PODER  

CATEGORIA  CONSIDERAÇÕES 

Autocracia O poder concentra-se no chefe da organização, que define as metas. 

Configuração comum em organizações jovens, pequenas e de ambiente de fácil 

compreensão. 

Instrumento As organizações servem de instrumentos para o alcance dos objetivos 

estabelecidos por um individuo ou grupo, composto por influenciados 

dominantes externos a organização.  

Missionária  O maior influenciador é a ideologia, responsável pela coalisão passiva. Há metas 

orientadas pela ideologia. 

Meritocracia O poder se concentra nos especialistas com base nas habilidades e domínio do 

conhecimento e se nos constituem mais fortes influenciadores internos. 

Sistema fechado ou 

autônomo  

Os próprios membros são os controladores que se utilizam de padrões 

burocráticos para exercerem o controle interno. 

Arena política É típica de organização em crise. Aumenta-se a atividade política e reduz as 

forças de integração. 

Quadro  7 - Evolução do estudo do poder 

Fonte: Elaboração do autor com base em Mintzberg (2006) 

 

Fleury e Fischer (1992), ao analisar a cultura organizacional e a 

instrumentalização do poder, fixam a árdua tarefa de entender as organizações a partir desta 

dimensão, uma vez que, historicamente, o poder encontra-se centralizado nas mãos do 

proprietário da empresa, passando, por um processo de difusão para os membros definidos 

como influenciadores internos e depois para os externos. 
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Uma das atribuições do poder é reduzir as tensões e como a instituição 

investigada insere-se em uma organização policial, é importante a compreensão do poder e 

como ele se estabelece para solucionar as tensões, disciplinar as relações e encaminhar as 

decisões orientadas pelos fundamentos da hierarquia e da disciplina.  

O caminho percorrido até aqui, passando pelo conceito de cultura e os valores, 

dos quais, o poder assume um papel relevante, tanto para disciplinar o funcionamento da 

organização, quanto para garantir a atuação junto à sociedade.  

Além do entendimento do poder é necessário, ainda, a compreensão dos aspectos 

relacionados aos mitos, os ritos e os símbolos, que constituem antecedentes históricos da 

instituição. 

Fleury e Fischer (1992) reconhecem uma correlação entre o poder, os mitos, ritos 

e simbolismos, considerados como poder invisível, já que exercem controle na dinâmica 

organizacional e influenciam o comportamento de seus membros. As autoras asseguram que 

para desvendar a cultura de uma organização é preciso mapear as relações de poder entre as 

categorias e entre as áreas da organização, analisando o processo de trabalho, as práticas 

administrativas, especialmente a Gestão e a Divisão de Pessoal. 

 

 

2.2.6 Mitos e Ritos  

 

 

Fleury e Fischer (1992, p. 19) entendem a cultura organizacional como uma “rede 

de concepções, normas e valores, que são tomados por certas pessoas que permanecem 

submersas à vida organizacional.” Segundo as autoras para criar e manter a cultura devem ser 

afirmados e comunicados aos membros da organização de um modo tangível suas 

concepções, suas normas e seus valores. A parte tangível é constituída pelos diferentes ritos, 

rituais, mitos, estórias, gestos e artefatos, que, conjuntamente podem ser reconhecidos como 

simbolismos. 

Esses símbolos, presentes nas organizações, Sousa (2009, p. 36) aponta para a 

compleição de uma simbologia comum, unificadora, onde todos os integrantes da organização 

se reconhecem e são recompensados por ela, com destaque para os ritos e os mitos.  

Os ritos representam uma categoria analítica privilegiada para desvendar a cultura 

das organizações, consistem em um conjunto planejado de atividades, relativamente 
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elaborado, combinando formas de expressão cultural com consequências práticas e 

expressivas (Fleury e Fischer; 1992, p. 19). 

Beyer e Harrison (apud FLEURY e FISCHER, 1992) a partir de estudos 

antropológicos dos ritos de sociedades tribais, identificaram seis tipos de ritos: 

1- RITOS DE PASSAGENS: processo de introdução e treinamento; 

2- RITOS DE DEGRADAÇÃO: processo de despedir e substituir um alto executivo; 

3- RITOS DE CONFIRMAÇÃO: seminários para reforçar a identidade social e seu 

poder de coesão; 

4- RITOS DE REPRODUÇÃO: atividades de desenvolvimento organizacional; 

5- RITOS PARA REDUÇÃO DE CONFLITO: processos de negociação coletiva e 

6- RITOS DE INTEGRAÇÃO: Festas de natal nas organizações. 

Do ponto de vista prático, Sousa (2009, p. 36), reconhece a importância dos ritos 

para o processo de socialização nas organizações, pois fixam, dentre outros, o momento em 

que cada servidor passa a integrar a instituição, e aderem às regras, às normas e aos 

comportamentos, que devem ser internalizados e seguidos e que não podem ser esquecidos, 

sob pena de sofrer sanções, como o isolamento e até a exclusão.  

No campo das diferenças, os ritos conferem à cultura coesão, enquanto tangíveis, 

ao passo que os mitos, referem-se à história, que não são corroboradas pelos fatos (FREITAS, 

1991).  

Sousa (2009) desenvolve uma pesquisa bibliográfica acerca dos ritos e rituais, na 

qual, o autor se inspirou para elaborar o Quadro 08.  

 

 RITUAIS  

 

ANO AUTOR RELEVÂNCIA 

1909 Van Gennep Primeiro autor a se interessar pelo estudo dos ritos. 

Três categorias: Ritos de separação; de margem; agregação. 

Drama Social. 

1974 Turner  Estudo dos rituais de iniciação entre meninas no Zimbabwe 

1982 Deal e Kennedy Estudo no âmbito organizacional 

1993 Trice e Beyer Rito: conjunto de atividades planejadas que consolidam determinado 

número de formas culturais em uma única ocasião. 

Propõe a tipologia de ritos de passagem, de reforço, de degradação, 

de redução de conflitos, de renovação e de integração. 

São indicadores da cultura. 

2004 Paz e Tamayo Os ritos são atividades de natureza social, planejadas e executadas 

por membros da organização, constituindo-se em um evento 

extraordinário e marcante para o individuo na organização. 

1980 Lenhard  Os ritos contribuem para o reavivamento e manutenção dos valores 

dos grupos sociais. 

2006 Galinkin e Paz Ritos ou rituais são atividades simbólicas que permitem a 

identificação e a comunicação sociais indispensáveis à vida em 
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sociedade. 

2004 Silva e Zanelli Elementos importantes que devem ser considerados na análise da 

cultura. 

1997 DaMatta Promovem a identidade social e construção do seu caráter. 

2004 Rodolpho Emprestam formas convencionais e estilizadas para organizar certos 

aspectos da vida social. 

2008 Gastaldo Relaciona-se a comportamentos expressivos e gestos ou ações 

significativas. 

2003 Peirano O mais importante não é o seu conteúdo explicito, mas sua forma, 

convenção e repetição. Ex. gestos e cumprimentos. Delegado: 

Doutor. Hino na academia. Antiguidade. 

2007 Crema Rito e mito são dois lados da mesma moeda. 

Quadro  8 - Ritos e rituais 

Fonte: Elaboração do autor com base em Sousa (2009) 

 

Um dos mitos que se evidencia nas organizações policiais é a construção da 

metáfora do super-herói, onde se observa o cultivo de um perfil profissional, que enfatiza o 

modelo do policial herói, alguém escolhido e apresentado para proteger a sociedade e livrá-la 

dos criminosos (SOUSA, 2009). 

Tal construção envolve muitos riscos (perfeito alinhamento com a pesquisa) e 

alimenta naqueles despreparados, a sensação de serem reconhecidos como heróis, não 

valorando eventual exposição a riscos, que possam comprometer a própria segurança e/ou de 

terceiros.  

Recomenda-se cautela na interpretação dos valores, principalmente quando se fala 

na questão de irradiá-los para os novos membros. Embora não se discuta a importância dos 

símbolos para a existência da Instituição, enquanto contribuição para ressaltar os valores 

positivos, como o comprometimento, o engajamento, o espírito de equipe, deve-se buscar o 

equilíbrio nas ações, discrição e serenidade, tanto para não se arriscar, quanto não colocar 

terceiros e a própria sociedade em perigo, no afã de cumprir suas atribuições ou mesmo 

almejando sobressair e ser recompensado.  

O mito permite o encadeamento das dimensões risco, cultura e percepção, uma 

vez que nutre o sentimento de assumir riscos para o cumprimento do dever ou busca de 

realização, segundo o conjunto de simbolismo presente na organização.  

 

 

2.2.7 A cultura policial  

 

 

Evidencia-se quanto a sua gênese, que a criminalística desenvolveu-se a partir de 

estudos inventariados à medicina legal. Embora, atualmente, as duas ciências, sejam 
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perfilhadas como autônomas e, ambas, com o caráter judicial (RABELLO, 1996, p. 13-14), a 

história delas está vinculada a tradição da polícia, que, atua determinando os aspectos 

culturais.  

Entender a cultura de uma organização representa uma poderosa força para o 

planejamento e o seu diagnóstico auxiliará o planejamento de gestão (MORGAN, 2002, p. 

58), incluindo-se as estratégias de mitigação dos riscos e a eliminação das condições 

inseguras, que determinam instabilidades no ambiente de trabalho.  

Muitos estudos abordam as diferentes culturas organizacionais, em maior número 

no setor privado, onde uma das organizações com menos endereçamento de estudos, que 

merece ampliação de pesquisas, é a organização policial. Monjardet (2012), ao falar da 

cultura profissional da polícia, considera que a sua análise é “o calcanhar-de-aquiles de toda 

pesquisa sobre a polícia, sendo um exercício obrigatório, independente do objeto inicial da 

pesquisa e da precisão de sua destinação”. 

Sousa (2009) explora a dedicação de diferentes saberes ao estudo da atuação 

profissional do policial (HAGEN, 2006 e MARIMON, 2009), assim como Bretas (1997) e 

Bretas e Poncioni (1999) e reconhece progressos no estudo da cultura policial. Contudo, 

lamenta que todos apresentem enfoque sociológico inspirados no trabalho de Skolnick (1966), 

responsável por decifrar a cultura da polícia americana e seus símbolos, na década de 1960. 

Os símbolos, que integram a cultura organizacional da polícia, são interligados e 

constituem uma peculiar maneira de seus servidores perceberem e responderem aos fatos do 

cotidiano (BOAS, 2004; GEERTZ, 2012; VÍCTORA, KNAUTH, e HASSEN, 2000), dentre 

eles, o enfrentamento dos riscos, a normalização do perigo e as tensões relacionadas à 

atividade cotidiana. 

Nesse sentido, Grizza (2012), menciona que a “proximidade com o perigo é um 

elemento cultural da organização Polícia Civil”, reflexo da união de inúmeros símbolos 

culturais. Com destaque para o Hino, o juramento, a oração do policial e o Brasão (recorrentes 

em homenagens e cerimônias), que atestam o compromisso do policial em defesa da 

sociedade, do direito e da legalidade, segundo uma atuação com probidade, lealdade e honra, 

cumprindo com dignidade o seu dever, mesmo que, se necessário, com o sacrifício da vida 

(Juramento do Policial Civil). 

Os valores, incluindo-se os símbolos, compõem parte da cultura institucional, que 

juntamente com as regras, as normas e decretos, definem o comportamento e o modo de agir 

de seus membros (LOPES JÚNIOR , 2011). 
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Na execução de suas tarefas, os diferentes modos de agir dos policiais não são 

submetidos a uma regra, como na medicina ou na engenharia, eles são apreendidos, a partir de 

seus elementos culturais e valores, independentemente se é um delegado, um agente, um 

perito criminal ou um médico legista, é o que Monjardet reconhece, quando afirma que: 

 

[...] no cruzamento da autonomia prática, de sua denegação organizacional e da falta 

de objetivação da tarefa policial se desdobra a “cultura” ou sistema de valores dos 

policiais, como elemento necessário, como os interesses de determinação das 

práticas (MONJARDET, 2012, p. 163). 

 

Como a cultura é um fenômeno dinâmico (SCHEIN, 2007) e a história da 

organização policial está associada a um contexto de burocracia (WEBER, 1991), a 

compreensão dos valores, dos símbolos, dos ritos e dos mitos, permitirão revelar se a cultura 

interfere na percepção dos riscos e na gestão do Instituto.  

 

 

2.2.8 Diagnóstico da cultura organizacional  

 

 

O diagnóstico da cultura organizacional é sempre uma difícil empreitada, e 

quando se trata de uma organização policial, os desafios expandem-se, uma vez que a 

“profissão policial descreve uma dinâmica própria, sem se preocupar se é entendida como 

unitária ou fragmentada, existindo dificuldades em se delimitar, tanto o trabalho policial, 

quanto a própria cultura da organização” (MONJARDET, 2012).  

Entender a cultura em qualquer estudo que aborde o trabalho policial corresponde 

ao ponto sensível a ser enfrentado para investigar a função policial. 

 

A análise da cultura profissional dos policiais é calcanhar de Aquiles de toda 

pesquisa sobre polícia. O exercício é obrigatório, como a revisão da literatura o 

comprova. Qualquer que seja o objeto inicial da pesquisa e a precisão de sua 

delimitação [...], o relatório da pesquisa sempre traz uma exposição sobre a cultura 

profissional. (MONJARDET, 2012, p. 162). 

 

Como uma das dimensões do estudo refere-se à gestão de risco e de pessoas, o 

conhecimento da cultura permitirá ampliar as possibilidades de discussão sobre a missão, as 

metas, a visão e a estratégia da organização na busca de melhores resultados e eficiência, sem 

descuidar da integridade de seus servidores.  
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Schein (2007) confirma o entendimento acima ao mencionar que “se quisermos 

tornar uma organização mais eficiente e eficaz, devemos entender o papel da cultura na vida 

organizacional”, que exige a adoção de método esquadrinhado e orientado para a construção 

de um modelo definidor das características da organização (RUSSO, 2010). 

No caso do estudo, adotou-se um modelo apresentado por Russo (2010), 

intitulado de OCP (Organizational Culture Profile), com adaptação na versão revisada por 

James Sarros et al (2005); que encerra um prático modelo para distinção das organizações, 

com minúcias referentes à confiabilidade (reflete o modelo utilizado) e a validade 

(fundamentada em teoria sólida), além de ser fidedigno (reproduz aplicações por outros 

pesquisadores). 

O modelo proposto remete à origem dos estudos organizacionais, onde os teóricos 

versavam sobre o controle, a hierarquia e a burocracia das organizações, enquanto que os 

atuais modelos, denominados de enfoque pós-sistêmico e contingencial, não definem a 

atuação da organização, mas procura com os meios disponíveis, analisá-la considerando 

variáveis do ambiente, situacionais e das pessoas envolvidas.  

O modelo original OCP contemplava um conjunto de 110 valores, que foi 

reduzido para 54, depois para 40 e, na revisão proposta por Sarros, chegou-se a 28 valores 

agrupados em 7 fatores. Os valores foram ajustados para a realidade do setor público, 

considerando realidades como o controle, a hierarquia, o foco, etc. (RUSSO, 2010), conforme 

ilustra o Quadro 9. 

 

FATORES VALORES 

COMPETITIVIDADE  FOCO NA REALIZAÇÃO 

 ÊNFASE EM QUALIDADE 

 DISTINÇÃO – SER DIFERENTE 

 SER COMPETITIVA
4
 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 
 SER REFLEXIVO-CAUTELOSA SOBRE SUAS AÇÕES 

 BOA REPUTAÇÃO 

 SER SOCIALMENTE RESPONSAVEL 

 CLARA FILOSOFIA DE ORIENTAÇÃO 

APOIO  FOCO EM EQUIPES 

 COMPARTILHA INFORMAÇÕES LIVREMENTE 

 FOCO EM PESSOAS 

 COLABORAÇÃO 

INOVAÇÃO  INOVAÇÃO 

 RAPIDEZ EM OBTER VANTAGEM DAS 

OPORTUNIDADES 

 CORRER RISCOS/OUSAR 

                                                 
4
 A categoria ser competitiva, por falha quando da elaboração do formulário, não integrou a pesquisa e sua da a 

sua ausência durante as análises. Uma vez que tal categoria tem pouca aplicação para o setor público, o 

comprometimento da ausência foi considerado menor, diante dos dados coletados. 
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 ASSUMIR RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

RECONHECIMENTO  JUSTIÇA 

 OPORTUNIDADE PARA CRESCIMENTO 

PROFISSIONAL 

 MAIOR REMUNERAÇÃO PARA ALTO DESEMPENHO 

 RECONHECIMENTO PARA ALTO DESEMPENHO 

DESEMPENHO  EXPECTATIVA POR DESEMPENHO 

 ENTUSIAMO PARA O TRABALHO 

 FOCO EM RESULTADOS 

 SER MUITO ORGANIZADA 

ESTABILIDADE  ESTABILIDADE/CONSTÂNCIA 

 SER CALMA 

 GARANTIA DE EMPREGO 

 BAIXO CONFLITO 

Quadro  9 - OCP Revisado – dimensões e valores 

Fonte: Russo (2010) 

 

Outros modelos existem (HOFSTEDE, 2005; SCHEIN,  2007; Trompenaars, 1994) e 

que permitem o diganóstico da cultrua. Robbins (2010), por exemplo, relaciona sete 

características fundamentais para definir a essência de uma organização, conforme sintetizado 

Quadro 10. 

 
CULTURA ORGANIZACIONAL SEGUNDO ROBBINS 

CARACTERÍSTICA DEFINIÇÃO  

INOVAÇÃO O grau em que os funcionários são estimulados a serem inovadores e a 

assumir riscos 

ATENÇÃO AOS 

DETALHES 

O grau em que se espera que os servidores demonstrem precisão, análise e 

atenção aos detalhes. 

ORIENTAÇÃO PARA 

OS RESULTADOS 

O grau que os dirigentes focam mais os resultados que as técnicas e os 

processos empregados para os eu alcance 

FOCO NA PESSOA Grau em que os gestores consideram o efeito do resultado sobre as pessoas 

dentro da organização. 

FOCO NA EQUIPE É o grau em que as atividades de trabalho são mais organizadas em torno 

das equipes que de indivíduos 

AGRESSIVIDADE E o grau em que as pessoas são competitivas e agressivas, em vez de 

tranquilas. 

ESTABILIDADE É o grau em que as atividades organizacionais enfatizam a manutenção do 

status quo em vez do crescimento. 

Quadro  10 - Características essenciais da cultura organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Robbins (2010) 

 

Os valores estão entre os poucos conceitos sociopsicológicos que têm sido 

adotados com sucesso por quase todas as disciplinas das ciências sociais e de gestão e 

correspondem às crenças organizacionais generalizáveis e duradouras sobre o desejo pessoal e 

social de modos de conduta. (RUSSO, 2010, p. 29).  

Russo (2010) destaca que o modelo OCP, utilizou como instrumento de pesquisa 

um questionário com a escala de Rensis Likert, com o objetivo de minimizar vieses na 

interpretação, aplica os valores validados recorrendo ao uso da técnica Q-sort.  
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Embora para a avaliação da cultura, são apresentados modelos de diagnóstico 

qualitativo, a aplicação de um modelo híbrido (RUSSO, 2010) levaria a uma melhor 

assertividade, reduzindo interpretações equivocadas, onde o nível da análise (população) e a 

metodologia empregada (ferramentas analíticas recorridas para suportar a análise) afetam a 

interpretação dos dados.  

Para Russo (2010), independente do modelo escolhido, é imprescindível que ele 

seja fundamentado em teoria sólida e testado empiricamente; possa ser reproduzido e reflita o 

modelo utilizado. Para tanto, o autor sugere a sequência de cinco passos para o diagnóstico da 

cultura (2010), conforme o fluxograma apresentado na Figura 02. 

 

 

Figura 2 - Etapas para o diagnóstico de cultura organizacional 

Fonte: Adaptado pelo autor baseado em Russo (2010) 

 

A primeira etapa refere-se à definição da amostra (uma parte da população com 

grau de confiança), que permitirá proceder às generalizações. A amostra pode ser 

probabilística ou não probabilística. No primeiro caso, todos os indivíduos da população têm 

uma probabilidade para serem escolhidos, segundo os critérios: aleatório, estratificado e 

amostra conglomerado. As amostras não probabilísticas são obtidas por conveniência, 

intencional ou do tipo bola de neve. O Quadro 11 ilustra as classificações e os tipos de 

amostras. 

 

 



59 

 

AMOSTRA PROBABILÍSTICA 

TIPO DE AMOSTRA CARACTERÍSTICA 

Aleatório simples (com ou 

sem reposição) 

 Todos têm probabilidades conhecidas e iguais para seleção 

 Aplicada para um conjunto de indivíduos para seleção 

 Utilização de ferramentas de sistema 

Estratificado  A população é organizada em subpopulações ou estratos 

mutuamente excludentes e coletivamente exaustivos 

 Seleção aleatória 

 Elementos homogêneos para o mesmo estrato 

 Elementos heterogêneos para estratos diferentes 

Conglomerado (cluster)  A população é organizada em subpopulações ou estratos 

mutuamente excludentes e coletivamente exaustivos para a 

seleção 

 Coleta de informações da seleção  

 Nova seleção aleatória  

AMOSTRA NÃO PROBABILÍSTICA 

TIPO DE AMOSTRA CARACTERÍSTICA 

Conveniência  Conveniência do pesquisador  

 Pouca confiança  

 Menor custo, rápida e simples. 

 Útil em pesquisas exploratórias  

 Não permite generalizações  

Intencional ou julgamento  Amostra obtida pelo julgamento do pesquisador a partir de casos 

típicos da população e com boa representatividade 

 Custo baixo e rápida amostragem 

 Não permite amplitude para as inferências  

Bola de Neve (snowball)  Seleção de um grupo inicial para entrevistas que indicam outras 

pessoas com as mesmas características da população-alvo 

 Para estimativa de características raras na população 

 Potencializa a possibilidade de achar a característica desejada 

 Baixo custo  

Quadro  11 - Tipo de amostras 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Russo (2010) 

 
 

No caso da unidade do estudo, constam 345 servidores, entre peritos criminais 

(199), agentes de polícia (113) e 33 distribuídos entre agentes penitenciários, técnicos, 

carreira de apoio, administrativos e outros, conforme o Quadro 12.  

 

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA - IC – POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF - 

CARGO QUANTITATIVO CEDIDOS EFETIVO (Q-C) 

PERITO CRIMINAL 178 21 199 

AGENTE DE POLÍCIA 113 00 113 

CARREIRA DE APOIO 28 0 28 

OUTROS  05 0 5 

TOTAL 324 21 345 

Quadro  12 - Distribuição de servidores no instituto por cargo 

Fonte: SISCOD. Elaborado pelo autor 

 

A definição da amostra, o instrumento de coleta de dados, o tratamento e o 

relatório são apresentados no tópico que tratou da metodologia. 
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2.3. A polícia em mudança  

 

 

Juro, pela honra, trilhar todos os passos de minha trajetória funcional 

com dignidade, honrando a Instituição Policial: exercerei com 

desassombro e probidade a defesa social do direito, da ordem e da 

lei, dando a minha vida, se preciso for, no cumprimento do dever. – 

Juramento do POLICIAL CIVIL - (História da Polícia Civil de 

Brasília, 1998). 

 

 

Para a compreensão da organização policial atual, não se pode prescindir de uma 

breve revisão histórica, destacando a gênese, os fatos que motivaram o seu surgimento e a sua 

utilização como instrumento de dominação e imposição de modo de governo, que influencia, 

mesmo nos dias atuais, a leitura, que cada cidadão faz da organização.  

Monjardet (2012) introduz o tema sobre as organizações policiais com a frase em 

que Weber (1991) subscreve à afirmação de Trotski que “Todo Estado é baseado na força” e 

para garantir o seu governo, o próprio estado reivindica o “monopólio da violência física 

legitima”, sustentado por ideologia, por meio jurídico, mas, sobretudo pela criação e 

manutenção de uma força física, autorizada a usar a força para conter quem queira recorrer 

à violência para ver satisfeita uma vontade individual. A essa força pública, que o próprio 

Estado autoriza, denomina-se polícia. 

Embora, pareça simples a definição, Monjardet (2012, p. 21) afirma que durante 

muito tempo isso alimentou um intenso debate, que só foi amenizado, com a definição 

proposta por Bittner (2003), considerando a polícia “[...] nada mais é que um mecanismo de 

distribuição, na sociedade, de uma força justificada por uma situação”, que mais tarde, em 

uma proposta mais elaborada, sugere que “o papel da polícia é tratar de todos os tipos de 

problemas humanos quando sua solução necessite ou possa necessitar do emprego da força”. 

A construção de Bittner (2003) sobre o conceito de polícia avança e associa a 

instituição
5
 à figura do martelo, enquanto “instrumento de distribuição da força não 

negociável.” (MONJARDET, 2012, p. 22).  

A definição pode ser associada também ao comportamento dos policiais, 

rigorosos, inflexíveis e detentores do monopólio da força, portanto, austeros e avessos às 

mudanças, tão necessárias nos dias de hoje para as organizações, que buscam ser mais 

                                                 
5
 Uma instituição é um “conjunto de regras estabelecidas com vistas à satisfação de interesses coletivos; o 

organismo que visa a mantê-los.” (MONJARDET, 2012, p. 25). 
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eficientes no embate diário de promoção da segurança pública e estar mais perto dos 

interesses da comunidade.   

Na sociedade moderna, a discussão sobre a credibilidade envolve a segurança 

pública e, especificamente a polícia que tenta recuperar a confiança e a credibilidade, perdidas 

paulatinamente para uns, enquanto que para outros, nunca houve confiança ou credibilidade. 

Neste sentido, tanto o mundo policial (que envolve sua cultura, modo de se apresentar, suas 

ações operacionais e estratégias), quanto a própria polícia no mundo passa por mudanças, 

consideradas imprescindíveis e reivindicadas pela sociedade e pela organização, visando à 

construção de uma “polícia moderna” (TONRY, MORRIS e CARDIA, 2003), com 

parâmetros fundamentados em ações exclusivamente legais. 

Para os mesmos autores (2003), a busca reflete as pesquisas e os estudos 

acadêmicos, em grande parte conduzida e executada pela própria polícia, que lançou dúvidas 

sobre a metodologia historicamente utilizada, com consequências não agradáveis, dentre elas, 

o distanciamento da instituição da comunidade.  

As vivências do “policiamento orientado para problemas” ou “policiamento 

comunitário” estão sendo implantadas, além de técnicas de patrulhamento e de prevenção têm 

sido testadas com respostas favoráveis na redução de delitos, mas, sobretudo, bem sucedida 

na reaproximação com a comunidade.   

Experiências como essas, segundo Lane (2003), revelam que há muitos trabalhos 

sobre a polícia, que buscam alguma contribuição para o conhecimento, porém o campo ainda 

não é muito útil para a implementação de uma política efetiva e com resultados concretos. O 

autor, contudo, se diz animado, ao observar que, nos últimos dez anos, o recurso produtivo de 

outras ciências sociais vem enriquecendo as abordagens tradicionais sobre a polícia.   

A participação de outras ciências, preocupadas em estudar a profissão policial, 

acrescentou contribuições e estimulou as pesquisas, principalmente no campo sociológico. A 

visão puramente instrumental da polícia, preponderante e única, foi cindida em duas 

correntes, uma progressista e outra conservadora. Para a primeira, Monjardet (2012, p. 151) 

esclarece que a polícia é um instrumento de dominação por excelência do poder, enquanto 

que, para a corrente progressista ou apologética, a polícia é vista como um instrumento 

especializado de aplicação da lei (law enforcement ).  

As duas correntes procuram justificar a profissão policial a partir de uma 

dimensão instrumental, que explicava a polícia em seu surgimento, não encontrando, nos dias 

atuais, mais ressonância, considerando que a sociedade evoluiu, passou e passa por mudanças, 

inclusive de regime de governo. Atualmente, formas de governo autoritário e centralizador, 
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não mais encontram dias prósperos e amparos incondicionais e não se admite que se apoiem 

nas organizações policiais como modo de se perpetuar no poder.  

A partir da desconstrução da imagem sobre a profissão policial (violenta e 

corrupta) as ações de seus membros possam favorecer o nascimento de um novo modelo, que 

privilegie o dinamismo, sem descuidar dos aspectos legais e sem inviabilizar a atuação 

Estatal, onde ela for imprescindível, mas sob parâmetros legais.  

A compreensão é necessária para desconstruir o paradigma de polícia corrupta e 

violenta, para avançar em uma modelagem institucional ajustada às exigências 

contemporâneas. Para não apenas zelar e observar garantias individuais e coletivas, mas, 

ativamente participar, com outros segmentos da sociedade, de uma efetiva política de 

segurança pública, somando-se aos demais setores públicos, ações para garantir saúde, 

educação e oportunidades de emprego, combatendo efetivamente a criminalidade, enquanto 

causa, e não o criminoso, mera consequência. 

Neste sentido é que se erguem ideias como accountability
6
, com a defesa de uma 

ampla discussão associada à adequação entre comportamento da polícia, accountability e o 

objetivo da comunidade, privilegiando os mecanismos de controle necessários para a 

atividade policial, que podem ser externos (governo, político, mídia e etc.) e/ou internos, 

passando por enquadramento disciplinar, uso de tecnologia de comunicação, os treinamentos 

e a socialização de valores da corporação. Uma associação entre responsabilidade e o dever de 

prestar contas - accountability, a ética e a gestão (BEATO FILHO, 1999 e THIRY-

CHERQUES, 2008). 

 

 

2.3.1 Aspectos do trabalho policial  

 

 

Uma obra, no Brasil e no mundo, que traz uma extensa abordagem sobre a 

organização policial é tributada ao sociólogo norte-americano Egon Bittner (2003). Seu livro 

abrange 25 anos de pesquisas empíricas em organizações policiais, com informações 

                                                 
6
 Accountability: não há uma tradução para o português. Sua origem é francesa e está associado a fiscalizar, 

controlar, registrar e envolve conceitos éticos. 

Disponível em: 

<http://www.socialiris.org/fncasp/digital/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=23&id=26&Itemid

=146. Acesso em: 23/06/2013. 
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essenciais para a compreensão das transformações pelas quais a polícia vem passando, a partir 

de sua origem e seus desafios.  

A polícia, como vista atualmente, corresponde a uma concepção da sociedade 

inglesa do segundo quarto do século XIX, onde o espelhamento da época correspondia a um 

modelo urbano e industrial, considerado avanço em relação aos outros países da Europa. O 

modelo britânico foi irradiado para outras nações europeias e, mais tarde chegou aos Estados 

Unidos, desde uma iniciativa de uma comissão, que o analisou e o inseriu na cidade de Nova 

Iorque e, mais tarde, para outros Estados (BITTNER; 2003, p. 107). 

Monet (2001) acompanha o desenho feito por Bittner (2003), quanto ao 

surgimento da polícia, burocrática, pública e estatal, especialmente, no ponto em que a origem 

liga-se às condições sociais do início do século XVIII, com o objetivo de combater focos de 

resistências em oposição ao modelo totalitário. 

Do mesmo modo, Reiss Jr. (2003), escreve que a organização policial moderna e 

burocrática teve sua origem na Inglaterra, fruto das ameaças de aumento da criminalidade, 

iminências de distúrbios e perigo de desordem urbana.  

Passados mais de dois séculos de sua criação, a organização policial não se 

afastou de seu modelo original, mantendo seus fundamentos na burocracia centralizadora e 

autoritária (CUNHA, 2012), e, alinhada a sua finalidade primária, enquanto repressora e em 

favor da classe dominante. Com esse passado, não é estranho, que ao longo das décadas, se 

foi edificando o atual legado de isolamento social, imagem de violência e associação à 

corrupção, conferindo o distanciamento e afastamento da sociedade.  

Para Maître e Blanco (2008), a atual segurança pública da América Latina pode 

ser avaliada sob dois ângulos. O primeiro, onde se colocam as  

 

[...] demandas e as expectativas sociais cultivadas num ambiente de degeneração do 

pacto social, que clama por soluções rápidas, até com extrapolação do próprio limite 

legal, como por exemplo, o envolvimento de segmentos da sociedade civil no 

fomento e no financiamento de grupos de extermínio, grupos paramilitares e outras 

formas de expressão do poder paraestatal. (MAÎTRE e BLANCO, 2008). 

 

Por outro lado, encontram-se os gestores e seus modelos de política ultrapassados 

e ineptos,  

[...] imersos numa cultura secular de apropriação do espaço público para a gestão de 

interesses privados, e porque impelidos, conscientemente ou não, pelo mundo 

semiótico, tendem a agir de maneira voluntarista, sem a preocupação com o rigor 

metodológico a que deve ser submetido o planejamento e a execução das políticas 

públicas. (MAÎTRE e BLANCO, 2008). 
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A conciliação destes atributos favorece para que governos descompromissados e 

de turno, apresentem suas promessas com soluções milagrosas para problemas estruturais que:  

 

[...] exigem respostas de longo alcance, e exercem pressão sobre as forças de 

segurança para produzir resultados no curto prazo, sem querer assumir o custo 

político e econômico que implica a implementação das reformas estruturais 

necessárias para modernizar as organizações policiais [...]. (MAÎTRE e BLANCO, 

2008). 

 

No Brasil, não muito diferente da realidade latina, dois aspectos caracterizam a 

imagem que a sociedade tem da polícia. Tais aspectos, ligados a fatores culturais, são 

justificados, muitas vezes, pela falta de preparo e pela ausência de uma política consistente de 

segurança pública, representando excessos, que se manifestam como a violência da instituição 

e as denúncias de corrupção. 

Em resposta a essa percepção (BITTNER, 2003, TONRY et al, 2003, BEATO 

FILHO, 1999, BARRETO JUNIOR, 2009) sugere-se uma reestruturação da organização, com 

aportes de investimentos e modernização de sua estrutura, valorização do profissional, 

aquisições, qualificação, educação e treinamentos para o enfrentamento inteligente do crime. 

Segundo Maître e Blanco (2008, p. 98), o que se observou na década de 1990, foi 

uma marginalizada da reforma em detrimento à ênfase colocada na melhoria das Forças 

Armadas, necessárias para consolidação da estabilidade interna e a consolidação democrática.  

A responsabilidade do descrédito, que se encontram as organizações policiais, é 

contabilizada, em parte, a instituição (BITTNER, 2003; MONJARDET, 2012), ao desgoverno 

e aos próprios policiais pela falta de pesquisa e de interesse em conhecer a sua própria função.  

Neste sentido, Beato Filho (1999), destaca que a “nossa ignorância sobre o 

funcionamento das polícias estaduais, bem como das organizações do sistema de justiça 

criminal, e a forma mistificada do enfoque dado ao problema policial, pode estar na origem de 

algumas prescrições propostas para reforma das polícias.”  

Tonry et al (2003), em uma síntese da história da polícia, critica o fato de que 

diante dos avanços, os primeiros trabalhos acadêmicos sobre a história da polícia não se 

socorreram de modelos das ciências sociais.  

Sobre os primeiros trabalhos, Lane (1967) destaca o papel dos distúrbios públicos 

como iniciador de mudanças, citando a origem da responsabilidade do oficial para trabalhar 

como detetive, a relação do detetive com o submundo, o modelo londrino, a classe social e a 

etnia dos policiais, além da burocracia e necessidade de reforma estrutural. O Quadro 13 

apresenta a evolução das atribuições da polícia americana. 
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Histórico da polícia americana 

DATA DADO 

SÉCULO XIX 

EUA 

Poderes administrativos limitados. 

A própria comunidade, vítima, aplicava a lei criminal.  

Incentivo a recompensa para captura de criminosos.  

Convocação de cidadão para formar posse, grupo para caçar criminosos. 

Vigias, chefes de policia, xerifes e delegados eleitos ou indicados, assalariados ou 

pagos com taxas. 

Vigia passava a noite dizendo as horas, cuidava da iluminação, atento aos incêndios, 

acabavam com brigas e prendiam suspeitos. 

Função policial = administração local. 

1829 – 

Inglaterra 

Criação da Policia Metropolitana de Londres – a primeira nos países de língua inglesa 

(Robert Peel). 

Tumultos públicos levaram as autoridades americanas (Boston, Nova Iorque e 

Filadélfia) a fortalecer suas polícias. 

Década de 1830 A turbulenta época do governo Andrew Jackson que deu origem a polícia. 

Guerra civil. 

1834 Boston comissionou um pequeno grupo de tal polícia. 

1844 Nova Iorque comissiona a sua polícia. 

1854 Filadélfia. 

 A polícia assumia as funções de vigia noturno, orientavam o trânsito, devolviam 

crianças perdidas, auxílio as vítimas de acidentes, escolta de bêbados, abrigo para 

moradores de rua nas delegacias, distribuíam sopa para famintos. 

1846 Parte da polícia de Boston dá origem à primeira turma de detetives. 

1850 Patrulheiros passaram a carregar arma de bolso. 

1853 Primeira tentativa de uniformizar a polícia – Nova Iorque – com protestos públicos. 

1871 Primeira convenção nacional de policia. 

Bons salários que atraiam até burocratas, mas não havia qualificação. 

Atividades comunitárias por conta de departamentos menos especializados. 

Década de 1890 Associação internacional de chefes de polícia.  

Apuração e registros das queixas, manter a ordem com patrulhamento, prover a 

investigação com detetives, regulamentar o trânsito.  

Quadro  13 - Evolução Histórica das atribuições da polícia americana 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em (Tonry, Morris, e Cardia, 2003) 

 

 

2.3.2 O poder da polícia   

 

 

Di Pietro (2004) ensina que a origem etimológica da palavra "polícia" vem do 

grego antigo, politeia, em referência às atividades da cidade-estado (polis), não guardando 

qualquer correlação com seu sentido atual na língua portuguesa.  

Para Meirelles (2004), há uma correlação entre os termos, uma vez que o “poder 

de polícia” surgiu diante da necessidade de o Estado ter que oferecer proteção para os 

habitantes das cidades romanas - polis -, palavra esta que deu origem ao termo politia, do 

qual, teria se originada a palavra "polícia". 

A correlação estabelecida por Meirelles (2004), entre polícia, poder e política tem 

o seu fundamento no fato de que o exercício do poder de polícia origina-se de uma vontade 

política, uma vez que diz respeito ao modo como o poder é exercido pela autoridade. Neste 
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sentido, é pertinente o ensinamento de Weber (1991), tratando do monopólio da força pelo 

estado, enquanto responsável por zelar pela manutenção da ordem pública, policiando, 

julgando e punindo os transgressores dos limites legais, utilizando, se for o caso, a coerção da 

força pública, materializada pela “polícia”. Por isto, o trinômio polícia, força e poder, pois 

falar em polícia é falar em força, é falar em poder, um dos valores presente na organização 

policial.   

Meirelles (2004, p. 129) conceitua “Poder de polícia” como a faculdade que 

dispõe a Administração Pública, portanto o Estado, para condicionar e restringir o uso e gozo 

de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.   

Para Bonfim (2006, p. 28), é necessário entender e diferenciar o poder de polícia 

do poder da polícia. Aquele é uma faculdade e um direito que o Estado tem de, através da 

polícia, garantir a incolumidade pública. Assim, o poder da polícia, que é a ação da polícia, 

ganha legitimidade em virtude do Poder de Polícia, que confere a potestas à polícia. O 

segundo sem o primeiro é exceção e arbitrariedade. 

Monjardet (2002) esclarece que a polícia pode ser vista como instrumento de 

poder, para a corrente conservadora, especializada de aplicação legal, com consentimento da 

sociedade para reprimir comportamentos desviantes. Enquanto que, para a corrente mais 

progressista, a polícia é vista como instrumento de dominação da classe prevalente sobre as 

demais classes. 

A obra de Bittner (2003) além de auxiliar sobre a compreensão da polícia o faz 

também em relação à dimensão do poder, quando trata das concepções populares e o caráter 

do trabalho policial (p. 98), definindo três traços, frequentemente, percebidos pela sociedade, 

como marcantes do trabalho e da atividade policial: 

(1) É uma ocupação corrompida. O estigma é antigo e, não obstante, ações recentes 

para restaurar a imagem, os esforços não foram bem sucedidos, uma vez que o trabalho, 

historicamente, sempre esteve associado ao mal, à repressão e, lado a lado com o crime. 

Durante anos a polícia representou os aspectos subterrâneos da tirania e da repressão, 

sendo os policiais temidos e desprezados, até mesmo por quem se beneficiava;  

(2) É uma atividade restritiva: o trabalho policial não é apenas uma atividade 

corrompida, sempre o agir do policial, mesmo dentro da legalidade, restringirá um 

interesse de alguém, portanto, contrário à vontade de pelo menos uma pessoa. 

(3) O fato associado a sua distribuição ecológica, o que significa dizer que não se 

mostra acessível para todos, sendo mais fácil de ser localizado e encontrado em 

determinados lugares da sociedade e por determinadas pessoas. Tais fatores ou 
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“determinantes estruturais” são profundos e de muita dificuldade para ser revertidos, 

principalmente, pela construção histórica e secular. 

Bittner chama atenção para a posição peculiar e interessante que a organização 

policial ocupa na estrutura moderna do governo, porquanto é ao mesmo tempo a mais 

reconhecida e a menos compreendida (2003). Reconhecida, uma vez que qualquer pessoa com 

o mínimo de informação na sociedade sabe da existência dela e como demandar os serviços 

por ela disponibilizados, com notável competência, onde funciona o repertório da sociedade 

para lidar com problemas, expresso pela frase “chamar a polícia”, pronunciado pelas pessoas, 

quando não conseguem solucionar problemas de diferentes matizes, ou sentem agredidas em 

direito, ameaçadas e/ou desprestigiadas. 

 

O repertório de métodos para lidar com problemas dos moradores das cidades norte-

americana inclui um, bastante conhecido, denominado “chamar a polícia”. A prática 

à qual essa frase se refere é enormemente difundida. Embora seja mais frequente em 

alguns segmentos da sociedade do que em outros, existem muito poucas pessoas 

que, em circunstâncias adequadas, não recorreram ou não recorreriam a ele. 

(BITTNER, 2003, p. 130-131). 

 

A segunda característica, que é a menos compreendida, é pertinente, pois as pessoas 

que demandam os serviços policiais, quando solicitadas para esclarecer sobre as atribuições e 

finalidade deste serviço, não conseguem transpor a barreira do superficial e isto, foi observado 

segundo o autor, não apenas por aqueles que solicitam os serviços, mas até os policiais, não 

sabem informar com qualidade e esteados por uma justificativa consistente, o que eles fazem 

claramente (BITTNER, 2003). 

 

 

2.3.3 A polícia do século XX   

 

 

O modo de agir da polícia está modificando, não apenas por ajuste ao modelo 

legal, mas a própria instituição policial tem enxergado a necessidade de evoluir em suas 

ações. Independentemente, se por provocação externa, de órgãos de controle, ou movida por 

resultados de estudos e trabalhos de iniciativas interna (MONJARDET, 2012). Tais pressões e 

provocações têm lançado um pouco de luz sobre os aspectos da atividade policial, com 

questionamento sobre a eficácia dos métodos clássicos. 
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A polícia foi constituída, no século XVIII, em resposta aos movimentos sociais, 

como uma burocracia e com o objetivo de controlar as ameaças e as insatisfações do povo, 

originando à polícia Anglo-Saxônica, com a principal característica da não militarização e 

baseando-se nos princípios idealizados por Sir Robert Peel (1788-1850), defensor da 

estabilidade, da eficácia e da organização militar, sob o controle do governo. (BONFIM, 

2006).  

O modelo Londrino inspirou a polícia americana, onde de acordo com Reiss Jr. 

(2003), no processo de sua formação, tomou-se o cuidado de transformar a burocracia quase 

militar das organizações policiais em uma burocracia tecnocrata, visando a garantir a 

hierarquia e a disciplina, com o comando centralizado. 

Reiss Jr. (2003, p. 65) destaca que o “policiamento comunitário e o policiamento 

orientado para a solução dos problemas” foram os responsáveis pela renovação do modo de 

conduzir os trabalhos policiais, bem como a implantação de comunicação por rádio e a 

democratização do telefone trouxeram agilidade no acionamento e no atendimento das 

solicitações de serviços.   

Além disso, as instalações de computadores nas delegacias e o desenvolvimento 

de software, possibilitaram o planejamento inteligente e otimizado de alocação das viaturas e 

dos policias, permitindo cobrir uma maior área, a partir da orientação da central de rádio 

comunicação.  

Entretanto, para que se tivesse um policial em cada viatura, sem contratação, 

houve a desativação de postos de atendimentos e o patrulhamento a pé. Com isto, a 

comunidade deixou de ter o policial próximo, que perdeu um canal de acesso. O custo foi um 

distanciamento da população e comprometeu a aproximação arquitetada por décadas (REISS 

Jr.; 2003). 

O caminho de retorno não será fácil e passa, na visão do autor, pela 

reestruturação, modernização e aplicação de políticas de segurança. Neste mesmo sentido 

Bittner (2003, p. 208) comenta como um novo estratagema, defendido vigorosamente pelos 

policiais, e definido como as “Relações Comunitárias”, uma forma especial de relação com a 

comunidade. 

[...] os departamentos criaram as Unidades de Relações Comunitárias ou os Policiais 

Comunitários, cuja tarefa é realizar e manter uma troca ininterrupta de opiniões da 

polícia com todos os segmentos da sociedade, especialmente com aqueles grupos 

cuja injustiça e desvantagem expressam-se nas ondas de demonstrações de 

descontentamento que têm invadido nossas cidades nesta década (BITTNER, 2003, 

p. 208). 
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Schein (2001), afirma que para a organização tornar-se mais eficiente e eficaz, 

deve ser entendido o papel da cultura na vida organizacional. Portanto, conhecer a 

organização e sua cultura é essencial, mas, reside uma dificuldade, uma vez que, segundo os 

pesquisadores a organização policial representa uma incógnita, especialmente para seus 

servidores, que ignoram desde seus valores, suas metas, sua missão, desconhecem seus 

objetivos e a própria história da instituição (REISS JR., 2003; BITTNER, 2003). 

Reiss Jr. lamenta que, seus próprios atores desconheçam a instituição policial, 

assim como a sociedade ignora as atribuições da organização policial: “É surpreendente a 

falta que temos, neste país, de informações sistemáticas a respeito das mudanças nas 

organizações policiais.” (2003, p. 68) 

Beato Filho (2001) comenta que no país, há uma grande ignorância em relação ao 

sistema de Justiça Criminal em geral e às organizações policiais em particular, atribuindo a 

ignorância, primeiro ao descrédito do tópico na academia, segundo por desinteresses das 

instituições relacionadas e ainda, fala que as organizações policiais resistem em se abrir para a 

pesquisa. 

Este desconhecimento não decorre apenas do desprestígio do tema da Justiça 

Criminal nos meios acadêmicos, mas também de certo insulamento das próprias 

organizações do sistema. Nem todas estão dispostas a serem estudadas e avaliadas 

por razões as mais diversas. No caso das polícias, justamente por serem a face mais 

visível do sistema de Justiça Criminal, frequentemente estão presentes na mídia, seja 

através de forma mistificada, seja das sucessivas crises protagonizadas por elas 

devido às situações de brutalidade, violência e corrupção. (BEATO FILHO, 1999). 

 

Júnior (2011) citando o próprio texto de Beato Filho (2001) reforça a necessidade 

de mais estudos e pesquisas, com o objetivo de descortinar a organização, uma vez que elas 

ainda funcionam com as ideias que as originaram, entretanto, os desafios apresentados já 

pertençam ao universo do século XXI. 

 
[...] Não sem razão, em outros países este foco de análise vem passando por diversas 

discussões, seja por profissionais da área ou por estudiosos de administração. Por 

outro lado, o que se verifica é que há pouca produção acadêmica sobre a segurança 

pública com o enfoque da administração no Brasil. Este é um campo de análise a ser 

abordado com maior ênfase, não apenas pela sua relevância socioeconômica, mas 

também pelas contribuições que a análise das organizações pode proporcionar 

(CRUZ e BARBOSA, 2002).   

 

A organização policial moderna, idealizada como solução para a desordem, 

precisava também garantir para a classe dominante, que não haveria por parte dos policiais, 

qualquer simpatia com aqueles a quem eles deveriam contrapor.  
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Para tanto, foi instituída uma estrutura burocrática, com a finalidade (segundo o 

modelo Weberiano) de estabelecer as relações de obediência entre a autoridade constituída, 

legitima e legal e seus subordinados, deixando claro, os direitos e deveres de cada um dentro 

da burocracia. Além disto, a fixação de salários diferentes para cada nível hierárquico com o 

objetivo de assegurar e preservar a autoridade. 

Assim, a burocratização acarretaria algumas consequências para polícia, pois 

visava: 

1- Assegurar neutralidade política e a confiabilidade legal da polícia com o sistema de 

comando e controle hierárquico; 

2- Mudanças na mobilidade do emprego, se observando uma divisão entre pessoal de 

escritório e pessoal da linha de frente, ou como no Brasil é conhecido operacional; 

3- Aumento da complexidade da organização e 

4- Codificação de políticas pessoais, que baseiam as nomeações e promoções mais na 

meritocracia do que na afiliação.  

Reiss Jr. (2003) comenta que a corrupção é um problema central e contemporâneo 

para as organizações policiais, que inquieta a maioria dos administradores, mas reconhece 

como de responsabilidade do administrador adotar todas as medidas que visam à prevenção.  

A própria burocracia seria a solução para o controle da corrupção ao oferecer um 

forte sistema de comando e um rígido controle, com supervisão e disciplina. Entretanto, o 

modelo burocrático idealizado, não considerou o fato de que as organizações administrativas 

passam por adaptação e elaboram unidades administrativas e operacionais, que se mostram 

vulneráveis aos modelos de controle para a corrupção.  

Assim, o que se viu, não obstante os mecanismos rígidos previstos, foram 

recorrentes eventos relacionados à corrupção. Apenas a partir de inovações (TONRY, 

MORRIS e CARDIA, 2003, p. 95-96), com ações preditivas, com inteligência e infiltração 

em unidades suspeitas, observa-se a possibilidade de minimizar os casos, mas, sem a ilusão de 

eliminação absoluta.  

Reiss Jr. (2003), reconhece que as organizações policiais, assim como toda 

organização, são dinâmicas, mesmo que as mudanças sejam quase imperceptíveis, elas 

ocorrem. Ele manifesta esperança que o policiamento comunitário possibilite uma 

reaproximação da organização e a sociedade, estabelecendo confiança e firmando a 

comunicação.  

Para o policiamento orientado para a solução de problemas, o autor enxerga como 

uma atividade reativa ao que o comando da polícia considerava como principal preocupação, 



71 

 

priorizando suas ações sobre os aspectos internos, sobre a administração e na busca de 

eficiência.  

O autor (REISS JR., 2003) denomina de exagerado o contraste entre a retórica do 

policiamento comunitário e a do policiamento voltado para a solução de problemas. Para ele, 

o dilema do policiamento moderno corresponde a ter que decidir se continua sendo uma 

burocracia centrada nos eventos criminosos e no seu controle, ou se muda para um modelo 

burocrático centrado na comunidade e nos seus problemas sociais. 

Neste sentido, a obra de Bittner (2003) auxilia a compreensão das alterações pelas 

quais têm passado o trabalho da polícia. Para ele, o trabalho da polícia proporciona uma 

evolução histórica, que deve ser entendida conforme os imperativos ordenados pela 

sociedade, existindo uma nítida orientação em estruturar um paradigma comunitário 

preventivo substitutivo ao modelo de polícia repressora de outrora. 

 

 

2.3.4 A polícia no Brasil  

 

 

Há um estigma, transmitido desde a sua origem, que associa a imagem da polícia 

à violência e à corrupção, (BEATO FILHO, 1999, p. 17-18):  

 
No caso das polícias, justamente por serem a face mais visível do sistema de Justiça 

Criminal, frequentemente estão presentes na mídia, seja através de forma 

mistificada, seja das sucessivas crises protagonizadas por elas devido às situações de 

brutalidade, violência e corrupção. 

 

Não obstante inúmeros esforços orientados para a qualificação dos servidores, 

controles das ações e dotação de recursos tecnológicos, visando melhorar a área investigativa, 

os setores administrativos e a própria logística de segurança, a imagem associada à 

truculência, com servidores corrompidos e uma estrutura burocrática e ineficiente, ainda 

resiste. 

Essa imagem social é retratada na letra musicada por Herbert Viana, na canção 

Selvagem (Paralamas do Sucesso, 1999): 

 

[...] A polícia apresenta suas armas 

Escudos transparentes, cassetetes, capacetes reluzentes.  

E a determinação de manter tudo 

Em seu lugar [...] 
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Assim como ocorreu na Inglaterra (1829), na França (1791) e nos Estados Unidos 

(1844), a origem da polícia no Brasil está associada a tumultos sociais, temores da classe 

dominante em relação aos movimentos que ofereciam riscos a continuidade do regime 

vigente, associados, ainda, a elevação de registro de crimes.  

Antes mesmo da chegada da Corte Real na Colônia, com a vinda dos primeiros 

exploradores no Brasil, por conta de ameaças de invasões, exploração e contrabando das 

riquezas nacionais, havia uma preocupação com a segurança pública. Naquela época, a 

colônia, submetida ao sistema de capitanias hereditárias, era administrada pelos donatários, 

com títulos de capitão e governador, os quais possuíam, entre outros, poderes para escravizar 

e vender índios e negros, condenar criminosos à morte e cobrar impostos. (CASTRO, 1968, p. 

47-49).  

Objetivando apresentar uma síntese dos fatos, que antecederam a história da 

polícia no Brasil e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), inicialmente na cidade do Rio 

de Janeiro e, depois, em Brasília, o autor procedeu a um levantamento documental, no acervo 

da Biblioteca da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal, localizando relatos e 

documentos sobre a origem da organização policial e o Instituto de Criminalística, resumidos 

no Quadro 14. 

 

A POLÍCIA NO BRASIL 

DATA FATO HISTÓRICO GOVERNO 

1548 Capitão-Mor exercia as atribuições policiais  Capitanias –Colônia 

1808 Criação do cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte do 

Estado do Brasil – é considerado como marco histórico da 

criação da Polícia Civil no Brasil (10/05/1808) 

Corte do Estado do Brasil 

1809 Criação da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia do RJ 

– Origem da Polícia Militar 

Corte do Estado do Brasil 

1825 Criação do cargo de Comissário de Polícia  

1827 Criação da função Autoridade Policial atribuída ao Juiz de 

Paz que julgava as contravenções nos distritos, divididos em 

quarteirões sob a responsabilidade de um Inspetor. 

 

551830 Código Criminal do Império – abolia penas cruéis e definia 

a figura do chefe de policia auxiliado por delegados. 

 

1831 Criada a Guarda Nacional – Milícia Armada  

1832 Aprovação do Código do Processo Criminal  

1866 Divisão da polícia da corte em corpo civil (Guarda Urbana) 

e um corpo militar (Corpo Policial) 

 

1889 Guarda Cívica, formada por voluntários (18 a 40 anos, que 

soubesse ler, escrever e contar) extinção em dezembro do 

mesmo ano. 

República 

1902 Reforma do serviço policial, passando a ter a denominação 

de Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF -, dirigida por 

um chefe de Polícia, com delegados, delegados auxiliares, 

Suplentes, Inspetores e agentes de segurança. 

Rodrigues Alves  

1907 Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF – inspecionada 

diretamente pelo Presidente da República. 

Afonso Pena 
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1944 Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF – passa a ser 

Departamento Federal de Segurança Pública – DFSP – 

dirigida por chefe de polícia – Decreto-Lei 64378/44. 

Vargas 

1946 Institui o “dia do policial Civil e Militar” 21 de abril. Eurico Gaspar Dutra 

1960 Transferência da capital federal do Estado da Guanabara 

para Brasília. 

Juscelino Kubitschek 

1964 DFSP com atuação para todo o território federal – Lei 

4.483/64. 

 

Quadro  14 - Fatos históricos no Brasil que marcaram a polícia no país 

Fonte: Elaborado pelo autor e com base em Miziara (1998) 

 

A Constituição Federal, em seu Título V, que trata da defesa do Estado e das 

Instituições democráticas, capítulo III, e define como uma prerrogativa constitucional o 

direito a segurança pública e como dever do estado a garantia da ordem pública, tendo como 

instrumento para a sua materialização os órgãos policias enumerados no artigo 144 e incisos, 

in verbis:  

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I – Polícia Federal 

II- Polícia Rodoviária Federal 

III – Polícia Ferroviária Federal 

IV – Polícias Civis  

V – Polícias militares e corpos de bombeiros militares 

 

Assim, a definição da estrutura e da função das polícias tem status constitucional, 

cabendo à Polícia Federal a apuração de infrações com repercussão interestadual e também a 

repressão e prevenção ao tráfico internacional e interestadual de entorpecentes. À Polícia 

Civil assiste as funções de polícia judiciária; e às polícias militares o de policiamento 

ostensivo (BEATO FILHO, 1999).  

No mundo, seja qual for a sua orientação política, a polícia se faz presente e em 

sua maior parte, diferentemente do BRASIL, há uma só estrutura com atribuições distribuídas 

internamente. 

Na maioria das democracias, o ciclo policial é realizado por apenas uma organização 

policial, mesmo que naquela sociedade existissem outras organizações congêneres. 

Neste caso, elas de distinguem por vários critérios como território e tipos de crime. 

No Brasil, em linhas gerais, as funções associadas ao patrulhamento ostensivo 

uniformizado e ao controle do trânsito são atribuídas às Polícias Militares, enquanto 

às Polícias Civis são atribuídas as atividades de investigação criminal e o exercício 

de Polícia Judiciária, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. (SOUSA; 2009, 

p. 57). 

 

Barreto Junior (2008), lançando reflexões, no que se refere à organização das 

polícias civis no país, esclarece que para um entendimento apropriado de seu papel no cenário 

das políticas de Segurança Pública, requer uma fundamentação a partir do fato de que, embora 
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enunciados pela Constituição da República, são estruturados pelos estados, significando dizer 

que “são fundadas em nível nacional, mas administradas em nível estadual, o que as define 

como órgãos de operação no campo do Executivo”. A consequência é que:  

 
Essa característica dá a elas uma espécie de blindagem original contra possível 

discricionariedade dos governos estaduais no tocante à quebra do monopólio de suas 

competências jurídicas “duras” e, no limite, à sua própria existência como 

organização. (BARRETO JÚNIOR, 2008). 

 

E, a partir desse cenário, que se ergue a estrutura da organização policial dos 

Estados, que ficam suscetíveis a um considerável poder de manejo sobre suas estruturas 

operativas, onde os Estados possuem razoável capacidade jurídica para promover a 

estruturação lógica de funcionamento. 

Para Barreto Júnior (2008), esta é uma extensão pouco explorada e até certo ponto 

negligenciada para o aperfeiçoamento institucional. O resultado disso é que as polícias civis 

sobrevivem sob a tensão de duas dimensões: uma, que é a sujeição à legislação federal, 

quanto às suas competências formais e técnico-jurídicas e, outra, o potencial de estruturação 

organizacional, sujeita ao estado. Caracterizando a cultura jurídica das polícias civis pelo 

conservadorismo e arcaísmo, onde o inquérito policial é visto como anacrônico (BARRETO 

JÚNIOR). 

Ainda segundo Barreto Júnior (2008), o delegado de polícia, presidente do 

inquérito policial, exerce a função de ordenar os atos apuratórios e articular as evidências do 

comportamento, que são levantadas e produzidas por técnicos especializados, dentre eles, 

investigadores, escrivães, peritos forenses, papiloscopistas, e a respectiva repercussão desse 

comportamento no mundo físico, que é a “autoria e materialidade” em relação às infrações. 

Para Barreto Júnior (2008) o papel de Delegado de Polícia passa atualmente por 

um momento novo em relação à investigação, onde embora a cultura da investigação seja 

persecutória, há a exigência das garantias fundamentais, discutindo-se os aspectos do sigilo e 

da ampla defesa, mesmo na fase denominada de pré-processual. 

A crítica construída é no sentido de que todo o aparato executado pela polícia civil 

é quase que exclusivo para atender às exigências jurídicas da persecução penal, para punir as 

pessoas que estão em conflito com a norma penal. Para ele, o mundo contemporâneo passa 

por um alargamento das fronteiras temáticas do problema criminal, o que vem suscitando uma 

evolução para o modelo da investigação criminal, cobrando uma destinação mais ousada, que 

a de suporte punitivo. “Assim considerando, pode-se dizer que a investigação tem um forte 
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potencial de descrição etnográfica, o que permite a reformulação do lócus investigativo 

segundo novos eixos políticos e operacionais”. (BARRETO JÚNIOR, 2008) 

O mesmo autor (2008) questiona se não caberia uma fusão metodológica entre os 

objetivos descritivos do crime, atendendo o aspecto jurídico da punição com uma descrição 

esclarecedora e científica do comportamento criminal, que se prestaria para formular políticas 

de intervenção preventiva, comunicada com as agendas de outros setores do poder público, 

conforme destaca abaixo: 

 
Essa última orientação se prestaria à formulação de políticas de intervenção 

preventiva, de caráter proativo e articulado às agendas de outros setores do poder 

público, além de movimentos sociais responsáveis e competentes. Ao mesmo tempo, 

contribuiria para certa possibilidade de distensão ou superação dos dogmas penais, 

fortalecendo a viabilização de uma justiça criminal mais apta a promover transações 

ou aplicar o direito segundo causas supralegais, obtidas a partir de prováveis 

consensos interpessoais ou intercomunitários, resultantes de uma investigação mais 

legitimada pelo dia a dia. (BARRETO JÚNIOR, 2008, p. 45). 

 

Segue um imperativo, onde Barreto Júnior indica que as funções da polícia 

precisam ser: 
 

[...] reconceituadas em um processo racional de imbricação técnica e de política de 

gestão. Especialmente a gestão do próprio ato investigatório. Onde o objetivo da 

investigação na elucidação de autoria e materialidade não pode ficar adstrito 

puramente a formação de provas para atribuir a culpa a uma pessoa. Para ele, sem 

desfazer da dimensão, [...] esta dualidade exige uma substancial mudança 

paradigmática que promova uma releitura, bastante crítica de cada crime e, mediante 

uma intervenção pacificadora, a busca de soluções concertadas, com a franca 

participação da comunidade. (BARRETO JÚNIOR, 2008, p. 45). 

 

A superação das tensões internas dos operadores das polícias civis, segundo uma 

visão militar da hierarquização, para Barreto Júnior (2008) é necessária para que se alcance 

um modelo produtivo de investigação pautada em uma agenda de aplicação técnica 

equilibrada e sustentadas pelos recursos das ciências sociais, humanas e naturais.  

Neste alinhamento Zaverucha (2009), comenta a atuação da Segurança Pública, 

que na sua disposição normativo-constitucional, deveria atuar no plano de incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, público e privado, garantindo a natureza da ordem social do Estado, 

além de instrumentalizar os fundamentos para a construção de outras políticas públicas, de 

modo que o estado produza resultados sociais almejados como o crescimento do capital 

social.  

O autor denomina de ineficaz o formato da Segurança Pública, destacando que o 

capital social e a criminalidade são conceitos antagônicos e, por definição, criminalidade é 

exatamente a falta de capital social em seu nível extremo. 



76 

 

O combate à criminalidade pode ocorrer com ações repressivas (a ação da polícia) 

ou com medidas preventivas, que estimulem o crescimento do capital social, políticas de 

inclusão e medidas de prevenção criminal. Concretamente, sem receio de ser exaustivo, mas 

apenas enunciativo, podem ser citadas a educação, o investimento em saneamento básico, o 

fomento para geração de emprego, a distribuição de saúde com qualidade, etc. A polícia, 

entraria, na excepcionalidade, onde as numerosas medidas preventivas, por alguma razão, que 

seria investigada, não solucionaram.  

 

 

2.3.5 A polícia no Distrito Federal  

 

 

Embora a origem da Polícia do Distrito Federal esteja associada à chegada da 

Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, naquela época não se fez qualquer distinção 

entre a polícia militar e a polícia civil, que somente ocorreu em 1809, com a criação da 

Divisão Militar da Guarda Real da polícia do Rio de Janeiro, selando o nascimento da Polícia 

Militar no Brasil (MIZIARA, 1998).  

Com a chegada da Família Real Portuguesa (1808), o Príncipe Regente Dom João 

VI, preocupado com a segurança da corte diante das ideias liberais francesas, criou o cargo de 

intendente-geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, a exemplo do que já existia em 

Portugal. O cargo de primeiro Intendente-Geral de Polícia foi ocupado pelo Desembargador 

Paulo Fernandes Viana, Ouvidor-Geral do Crime e membro da ordem de Cristo, considerado 

o fundador da Polícia Civil no Brasil.  

Ao criar a Intendência-Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, o Príncipe 

regente, em um só ato, instituiu a Polícia da Capital e a Polícia do País. A criação da 

Intendência-Geral de Polícia é considerada o marco histórico da Polícia no Brasil, sendo 

compartilhado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil do Distrito 

Federal. 

Os seguintes fatos assinalam a origem da Instituição Polícia Civil do Distrito 

Federal (PCDF): 

 1830: o Código Criminal do Império do Brasil estabelece em cada município e 

província da Corte, o cargo de Chefe de Polícia, auxiliado por delegados e 

subdelegados; 
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 1871: surge o Inquérito Policial
7
, sendo instituído, como requisito para o exercício 

do cargo de Chefe de Polícia, o “notável saber jurídico”; 

 1889: com a Proclamação da República, os serviços de polícia passaram a ser 

regulamentados por leis estaduais e 

 1902: o Presidente da República, Rodrigues Alves, reformou o serviço policial da 

capital passando a denominação de Polícia Civil do Distrito Federal. 

Em razão da reforma do sistema policial, o Presidente da República Rodrigues 

Alves, conferiu a denominação de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). 

  1944: a Polícia Civil do Distrito Federal foi transformada em Departamento 

Federal de Segurança Pública (DFSP);  

 1946: o Presidente da República Eurico Gaspar Dutra, instituiu o dia 21 de abril 

como dia das Polícias Civis e Militares e, como patrono da instituição, o Alferes 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes; 

 1960: no governo Juscelino Kubitschek, com a mudança da Capital Federal, 

transferiu sua sede para Brasília e incorporou servidores da Guarda Especial de Brasília 

(GEB);  

  1964: no governo Castelo Branco, o DFSP passa por reestruturação, sendo 

acrescida à sua estrutura a Polícia do Distrito Federal, que contava com a Divisão de 

Polícia Judiciária (DPJ).  

 1965: implantação do Regime Jurídico dos Policiais Civis da União e do Distrito 

Federal, marcando a era contemporânea da Polícia Civil do Distrito Federal, definindo o 

dia 21 de abril como dia do Funcionário Policial Civil. 

 Com a transferência da capital para Brasília (Lei nº 3.751, 13/04/1969), o DFSP 

ficou sem funcionar, pois dependia de lei especial e quando foi criado, funcionou 

precariamente com um cargo de Chefe de Polícia, 3 delegados e 3 cargos de escrivão, 

em um galpão da Novacap, de onde foi transferido para a Esplanada dos Ministérios. É 

desta época, que o antigo DFSP seria reestruturado tendo como modelo a estrutura de 

outras polícias como a Inglesa, a Canadense e a Americana. (1998, p. 19). 

Com a criação em 1997, durante o governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), órgão de assessoramento 

do Ministro da Justiça na definição é implementação de política nacional de segurança 

                                                 
7
 O inquérito policial o conjunto de diligências policiais destinadas a reunir os elementos necessários à apuração 

da prática de uma infração penal e de sua autoria.  
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pública, com ações de modernização do aparelho policial e estímulo à capacitação dos 

profissionais da área de segurança pública. 

A Instituição Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF
8
 - segue o princípio do 

respeito irrestrito aos direitos fundamentais, a integração com a sociedade, a honestidade, a 

pro-atividade, a imparcialidade, o absoluto compromisso com o inalienável dever de 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, o que tornam 

as Polícias Civis, verdadeiras baluartes na defesa dos direitos humanos. 

A atual estrutura orgânica e atividades da PCDF encontram-se dispostas no 

Decreto Distrital nº 33.483, de 10 de janeiro de 2012.  

No seu art. 1º, define-se a natureza da organização e a sua direção por delegado de 

polícia de carreira, além de caracterizar a sua relativa autonomia administrativa e financeira. 

Já em seu art. 2º é contemplado a missão da Instituição, com orientação para 

executar suas atribuições legais, preservando os direitos e garantias individuais: 

 

Seção II – Da missão 

Art.2º. A Polícia Civil do Distrito Federal tem como missão institucional promover, 

integrada às instituições congêneres, a segurança pública, visando à preservação da 

ordem pública e à incolumidade das pessoas, por meio da apuração de delitos, da 

elaboração de procedimentos formais destinados à ação penal e da adoção de ações 

técnico-policiais, com a preservação dos direitos e garantias individuais.  

 

Integra o art. 3º as características da instituição, no que se refere aos princípios 

que regem a administração pública como um todo.  

 
Seção III – Dos princípios institucionais 

Art.3º. São princípios institucionais da Polícia Civil do Distrito Federal a hierarquia, 

a disciplina, a unidade, a indivisibilidade, a autonomia funcional, a legalidade, a 

moralidade, a impessoalidade, a participação comunitária e a unidade de doutrina e 

de procedimentos. 

 

Por fim, o art. 4º define as atribuições da instituição: 

 

Seção IV - Das funções essenciais 

Art. 4º. São funções essenciais da Polícia Civil do Distrito Federal: I - Ressalvada a 

competência da União, executar as funções de polícia judiciária do Distrito Federal e 

a apuração de infrações penais, exceto as militares e eleitorais; 

II - Organizar, executar e manter serviços de controle e fiscalização de armas, 

munições e explosivos, na forma da legislação pertinente; 

III - Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo e participando de medidas 

de proteção à sociedade; 

IV - Promover o intercâmbio policial com organizações congêneres; 

V - Colaborar na execução de serviços policiais relacionados com a prevenção e a 

repressão da criminalidade interestadual; 

VI - Executar as atividades de perícia criminal, médico-legal e papiloscópica; 
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 Disponível na página oficial da Instituição <www.pcdf.gov.br>. Acesso em maio/2013. 
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VII - Realizar as identificações civis e criminais; 

VIII - Cooperar com as autoridades administrativas e judiciárias no tocante à 

aplicação de medidas legais e regulamentares; 

IX - Cooperar com os demais órgãos de segurança pública., registrada pela 

literatura.  

 

 

 

2.3.6 Tipologia da polícia  

 

 

Embora, a sociedade considere a polícia como única, Monjardet (2012) fala que 

na França, a unidade da função policial é uma ficção administrativa, pois toda instituição 

policial combina três elementos, que representam suas modalidades e seus alvos de uso de 

força nas relações sociais. Primeiro ela é instrumento de dominação, que dá sustentação ao 

poder político. Segundo é instrumento de luta contra o desvio e, terceiro, é meio de imposição 

das normas coletivas e de socialização dos valores dominantes. 

A partir dos três ofícios da polícia deriva uma repartição entre três policias, uma 

polícia da ordem ou de soberania, uma polícia criminal e uma polícia urbana.  

A polícia da ordem representa um desprendimento do exército, de espionagem e 

de vigilância internacional, representando o braço armado do Estado.  A polícia criminal é 

“que instrumentaliza a força e os meios de ação não contratuais para reprimir os segmentos da 

sociedade que recusam suas leis.” (MONJARDET, 2012, p. 282), enquanto que a polícia 

urbana (municipal, ou comunitária, ou ainda de proximidade), com origem nas localidades, 

tem por papel realizar rondas de guarda e cumprir a função social. 

As três formas podem coexistir em uma sociedade, como também podem se 

apresentar de acordo com o momento político do Estado, onde uma prevalece sobre as outras 

para caracterizar o tipo de sociedade.  

Por exemplo, em uma sociedade totalitária, há a presença marcante da polícia de 

ordem, enquanto que em uma sociedade dividida, prevalece a policia criminal e, por fim, em 

uma sociedade cidadã, sobressai a polícia de segurança ou comunitária.  

As Figuras 2, 3 e 4 trazem as representações sobre os três tipos de polícias e a 

relação com o tipo de sociedade, segundo a visão de Monjardet (2012).  
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Figura 3 - Representações sobre os três tipos de policias e a relação com o tipo de sociedade 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Monjardet (2012, p. 286) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Representações sobre os três tipos de polícias e a relação com o tipo de sociedade 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Monjardet (2012, p. 286) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Representações sobre os três tipos de policias e a relação com o tipo de sociedade 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Monjardet (2012, p. 286) 
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Monjardet (2012, p. 294-295) ao propor a democratização da polícia, lembra que 

dois mecanismos alteraram a relação entre o poder, polícia e a sociedade. Um seria a própria 

democracia, em que a polícia se tornou uma “força pública” instituída pela “garantia dos 

direitos” onde a lei representa sua divisa, não mais a cega obediência ou fidelidade. O 

segundo mecanismo pseria o desencanto com o mundo, que segundo Max Weber, é o primado 

dado à autoridade “racional-legal”. 

Deste modo, a organização policial deve ser eficaz, conhecendo os princípios de 

seu funcionamento. Suas relações devem ser regradas para que a sociedade conheça e avalie 

suas tarefas. Outro ponto forte refere-se à profissão, que deve ser contemplada com os 

recursos necessários “humanos” e materiais que garantam a execução de suas atividades.  

Com isto a sociedade se abaliza para verificar, que oferecidos os meios e as 

condições necessárias, a organização deve funcionar e prestar seus serviços com a qualidade 

esperada.  

Para se entender a complexidade dos aspectos da atividade policial (BITTNER, 

2003), é necessária uma abertura crítica para se debruçar sobre os problemas, sem deles fugir 

ou minimizá-los. Repensar a atividade policial e cada processo que integra a sua rotina, 

desvendando o que a polícia faz (MONJARDET, 2012), pode ser o caminho para que a 

instituição alcance a denominação efetiva de policiamento moderno (TONRY, MORRIS e 

CARDIA, 2003). 

 

 

2.4 História da Criminalística  

 

 

A função pericial requer duas condições ao perito oficial: preparação 

técnica e moralidade. Não se pode ser bom perito se falta uma destas 

condições, onde o dever de um perito é dizer a verdade; no entanto, 

para isso, é necessário primeiro saber encontrá-la e, depois querer 

dizê-la. O primeiro (saber encontrar) é um problema científico, o 

segundo (querer dizê-la) é um problema moral. (NERIO ROJAS
9
)  

 

Atualmente, subsidiado por meios de divulgação e programas midiáticos, é 

comum, a quase toda a população, pelo menos uma noção sobre a criminalística, seja por 

                                                 
9
 Nerio Rojas (1890 – 1971) Médico Legista, fundador da Sociedade de Medicina Legal e Toxicologia de 

Buenos Aires - fonte: http://books.google.com.br/books. Acesso em: 29/06/2013, às 8h10min. 
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meios de leitura de livro, de uma notícia jornalista ou em televisão, ou por ter acompanhando 

um acidente entre veículos, ou por ter estado próximo a uma cena de crime.  

O acesso facilitado pelos meios de comunicação permitiu ao senso comum, 

referência de tecnologias e conhecimentos de diferentes ciências, que sustentam os trabalhos 

da criminalística, antes, restritos ao universo profissional.   

Desde os primeiros registros da humanidade, quando nem ao menos se havia 

definido o objeto da criminalística, já havia registros que, sem receio, permitem associá-los ao 

que hoje, se conhece por ciência forense, medicina legal e criminalística.  

Neste sentido, vale o ensinamento de Montiel Sosa (1993), quando menciona que: 

 

Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones empíricas hasta nuestros 

dias, han concurrido ciencias y disciplinas de investigación criminal, que finalmente 

han venido a constituir la CRIMINALÍSTICA GENERAL. La historia de la 

Criminalística ha registrado a las que precedieron; asimismo, ha definido a las que le 

nutrieron para su nacimiento y ha precisado a las que le permitieron evolucionar 

hasta la actualidad (p. 19). 

 

A criminalística é uma das ciências mais antiga, considerando os relatos 

apontados na Bíblia e no código de Hamurabi, que advertem “que a simples suspeita não era 

condição para que alguém fosse condenado, necessitando de regras, dentre ela, ouvir 

testemunhas, estudar o local de crime e as circunstâncias.” (GARRIDO e GIOVANELLI, 

2009). 

Garcia e Póvoa (2004, p. 1) confirmam o passado remoto da Criminalística e caso 

“se considere que ela surgiu junto com a Medicina Legal, cuja presença está registrada no 

transcorrer da História; sistematizada na Idade Média, citada em Roma Antiga e até mesmo, 

referenciada na lei das Doze Tábuas e no Código de Hamurabi”. A antiguidade ficaria maior, 

pois existem pretensões de que no velho testamento, há uma abordagem específica sobre as 

impressões digitais. 

A alusão à morte de Júlio César (44 a.C.), cujo corpo foi examinado por Antístius, 

que contabilizou 23 golpes e indicou apenas um como mortal (HERCULES, 2008, p. 5), ou o 

relato histórico do século VI a.C., em que Daniel demonstrou ao rei da Babilônia, que as 

oferendas depositadas no altar de adoração eram consumidas pelos próprios sacerdotes, ao 

depositar cinzas no piso do templo e, no dia seguinte, mesmo com as portas lacradas, 

constatar marcas de pegadas compatíveis com as dos sacerdotes (GARRIDO e 

GIOVANELLI, 2009).  

Outro fato, nesse sentido, é representado pelo ensaio que “Arquimedes” (287 a.C.) 

fez sobre a diferença entre a densidade de uma coroa encomendada pelo rei a um artesão, 
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partindo da análise de que o material utilizado, tratava-se de uma liga e não apenas ouro, 

como fora encomendado. 

Uma questão controvertida refere-se à origem da criminalística. Para alguns, ela 

surgiu a partir da Medicina Legal (CODEÇO, 1991 e FRANÇA, 2011), para outros, sua 

origem é fragmentada, recebendo aportes de várias disciplinas independentes, sendo o maior 

deles, atribuído aos conhecimentos da Medicina Legal (GARRIDO e GIOVANELLI, 2009). 

Mas, há quem conteste essa origem, uma vez que não seria possível identificar com clareza a 

precedência de uma em relação à outra (STUMVOLL, QUINTELA, e DOREA, 1999).  

Muitos fatos históricos revelam a lógica atual entre a medicina legal e a 

criminalística. O Quadro 15 ilustra eventos, que admitem associação com a origem da 

medicina legal e da criminalística. 

 

FATOS RELACIONADOS À MEDICINA LEGAL E A CRIMINALÍSTICA 

 

DATA FATO NOME 

1521 Morte do Papa Leão X  Corpo foi necropsiado com suspeita de 

envenenamento, nome não relacionado. 

1563 Estudo sobre impressões digitais, palmares e 

plantares  

João de Barros – Cronista Português  

1575 Estudo da gravidade de ferimentos produzidos 

por arma de fogo - França 

Ambroise Paré – Considerado o “pai da 

Medicina Legal. 

1651 Avanços aos estudos de Ambroise Paré Paolo Zacchias – para muitos considerado o 

“pai da Medicina Legal”. 

1664 Descoberta das papilares epidérmicas  Marcelo Malpighi – Itália 

Século 

XVIII 

Grandes progressos  Herman Teichmeyr (Institutiones Medicinae 

Legalis vel Forensis (1722) 

Primeira revista especializada em Medicina 

Legal (1821) 

1753 Estudos sobre Balística Forense Boucher – França 

1818 - Primeiro Instituto de Medicina Legal 

- Corones – peritos leigos eleitos pela 

comunidade 

 

Joseph Bernt (Viena) 

 

1821 Toxicologia Forense Mathieu Joseph Bonaventure Orfila 

1829 Fundação da Scotland Yard Sir Peel – Inglaterra 

1858 Desenvolvimento da Medicina Legal na Rússia Sergey Gromov e outros 

1852 Marca o inicio do ensino da Medicina Legal na 

Argentina 

- trabalho de toxicologia 

-aperfeiçoamento de microfotografia 

permitindo o estudo hematológico  

Nicanor Albarellos (primeiro professor) 

- Ofilia –  

- Charles Robin. 

1833 Primeira faculdade de Medicina em Colombia Felix Merizalde 

1814 Contestação de laudo médicos  Gonçalves Gomide (senador da republica) 

1864 Sistema Antropométrico para identificação 

criminal 

Lombroso 
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1877 Fim da fase estrangeira na Medicina Legal no 

Brasil. 

Souza Lima 

1893 Manual do Juiz de Instrução – Sistema de 

Criminalística 

Hans Gross – Suíça 

1906 Criação do Instituto de Polícia Técnica  Lausanne (Suíça) – dirigido por Reiss. 

1913 Aula ministrada por Reiss em criminalística  São Paulo 

1922 Criação do Instituto de Medicina Legal de São 

Paulo 

Oscar Freire de Carvalho 

Quadro  15 - Fatos históricos relacionados à medicina legal e a criminalística 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em França (2011), Garcia e Póvoa (2004)  

 

Na visão de Codeço (1991), Hans Gross (1847-1915), considerado o pai da 

criminalística, utilizou o termo Criminalística referindo-se ao “sistema de métodos científicos 

utilizados pela polícia e pelas investigações policiais”, portanto, não haveria dúvida da ligação 

entre a criminalística e a Medicina Legal, Propôs que os métodos das ciências fossem 

aplicados na solução de crimes, ao perceber a decadência das técnicas de investigação, 

baseadas na prova testemunha, muitas vezes tendenciosas ou obtidas mediante tortura.  

Estimulado pelo descrédito e a falibilidade, que passavam o testemunho e a 

confissão, Gross tornou público o livro Systen der Kriminalistik (com data de publicação 

controvertida, se em 1870, ou em 1883, ou, ainda, 1890), com tradução original do Handbuch 

fur untersuchungsrichter als Systen der Kriminalistik.  

A novidade, que conquistou os tribunais da época, consistia em buscar junto aos 

especialistas, dados confiáveis e isentos, para a valoração da materialidade do delito, que 

incluía saberes de artesão, de armeiro, de agricultores, etc.   Muito embora, as leis processuais 

não positivaram uma ordenação lógico-jurídica dos meios de prova (www.jusbrasil.com.b), 

por considerar o princípio da livre apreciação da prova, a prova material, de modo 

pragmático, ganha robustez, por isenção do profissional responsável pela sua avaliação e por 

ter origem a partir de um conjunto de conhecimento, revestido de metodologia e com 

aceitação científica.  

Eraldo (1996), neste sentido, descreve que o Juiz, na busca por esclarecer as 

circunstâncias do fato, a partir da informação técnica de especialistas, estabelece uma conexão 

entre a cena de crime, o autor e o próprio magistrado. O especialista, que detinha 

conhecimentos abrangentes, com ampla cultura e o reconhecimento na sociedade seria o 

profissional médico, que além de atender os requisitos, possuía formação superior com 

equivalência ao magistrado.  
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Tais fatos selam a origem da Medicina Legal, que incorporava os conhecimentos 

e procedimentos técnicos de interesse jurídico à ciência médica, abrangendo, tanto os exames 

do corpo humano, como os exames de fatos relacionados ao local de crime. 

 
 [...] nos primórdios da fase técnica-científica, a partir do século XIX, cabia à 

medicina legal, além dos exames de integridade física do corpo humano, toda a 

pesquisa, busca e demonstração de outros elementos relacionados com a 

materialidade do fato penal, como o exame dos instrumentos do crime e demais 

evidências extrínsecas ao corpo humano. (STUMVOLL, QUINTELA e DOREA, 

1999, p. 11). 
 

Com o avanço tecnológico, a especialização do conhecimento e a dedicação dos 

médicos para as áreas específicas, surgiu a necessidade de autonomização da função de perito 

criminal em relação à medicina legal, acompanhando uma tendência, já operada no cenário 

internacional e sugerida por estudiosos como Edmond Locard (1877-1966), que reclamava 

pela:  

[...] separação da técnica policial da medicina e precisar trabalhos dos laboratórios. 

Pensamento, compartilhado por Alvarenga (1964), que endossava a necessidade de 

separar claramente dois tipos de expertises das armas: a parte médico-legal e a parte 

técnica. (GRIZA, 1999). 

 

A distinção do campo de atuação entre a criminalística e a medicina legal, ocorreu 

por ocasião do 1º Congresso Nacional de Polícia Técnica, quando se definiu a criminalística 

como uma “disciplina que tem por objeto o reconhecimento e interpretação dos indícios 

materiais extrínsecos e relativos ao crime ou à identidade do criminoso, enquanto que os 

vestígios intrínsecos, considerados aqueles relativos à pessoa, ficariam a cargo da medicina 

legal” (STUMVOLL, QUINTELA, e DOREA, 1999, p. 12). 

Definido o objeto e com a autonomia, era necessário conceituar. Neste sentido, 

Garcia e Póvoa (2004), traz o conceito do verbete Criminalístico da Enciclopédia Saraiva de 

Direito, onde a palavra corresponde a um: 

 
Conjunto de conhecimentos que, reunindo as contribuições de várias ciências, indica 

os meios para descobrir os crimes, identificar os seus autores e encontrá-los, 

utilizando-se subsídios da química, da antropologia, da psicologia, da medicina 

legal, da psiquiatria, da datiloscopia etc., que são consideradas ciências auxiliares do 

Direito Penal. 

 

Para Edmond Locard, médico, advogado e estudante de Lacassange, responsável 

pela fundação do Laboratório de Polícia Técnica de Lion (GARRIDO e GIOVANELLI, 

2009) definiu criminalística como a “investigação sistemática de prova do delito mediante o 

estabelecimento de provas indiciárias e o agrupamento das noções num corpo de doutrinas”. 
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Durante a evolução da criminalística, ela recebeu denominações impróprias, como 

Criminologia Científica, Ciência Policial, Investigação Criminal Científica, Policiologia, 

onde, mesmo a denominação de Ciências Forenses, oriundo da escola alemã, não representa 

um termo que substitua perfeitamente a palavra criminalística. (GARRIDO e GIOVANELLI, 

2009, p. 46). 

Na verdade, quando se fala em Ciências Forenses, ela pode ser entendida como a 

aplicação das ciências às matérias legais, incluindo questões civis, criminais ou até mesmo 

administrativos, onde a criminalística seria mais uma das matérias definidas como Ciência 

Forense. Nesse sentido, Porto (1960) apresenta um dos conceitos mais aceitos, que será 

considerado no trabalho, pois define satisfatoriamente o campo de atuação da criminalística. 

Para ele a criminalística  

 

É o sistema que se dedica à aplicação de faculdade de observações e de 

conhecimentos científicos que nos levem a descobrir, defender, pesar e interpretar os 

indícios de um delito, de modo a sermos conduzidos à descoberta do criminoso, 

possibilitando à Justiça a aplicação da justa pena. 

 

 

2.4.1 A criminalística no Brasil  

 

  

Definido o objeto e o conceito da criminalística, para uma melhor compreensão de 

sua origem, é necessário um recorte histórico ilustrativo da evolução, no Brasil, da 

criminalística associada à Medicina Legal.  

No Brasil, o registro de um primeiro trabalho pericial é atribuído ao Senador do 

Império, o médico Gonçalves Gomide, quando contestou o exame realizado por outros dois 

médicos, em 1814. (GARRIDO e GIOVANELLI, 2009, p. 52). 

Em 1832, passou a ser requisito para obtenção de título de doutor, nas faculdades 

de medicina, a apresentação de teses, com o objetivo de estimular a produção de 

conhecimento.  

Hércules Otávio Muzzi, médico da família imperial brasileira, realiza a Autopsia 

do Sr. Regente João Bráulio Moniz, 22 horas depois da morte, em 1835, que representaria a 

primeira necropsia médico-legal do Brasil.  

O conselheiro José Martins da Cruz Jobim, em 1854, foi designado pelo Ministro 

da Justiça para uniformizar os exames Médico-Legais.  
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Em 1856 foi criada a Assessoria Médica, junto a Secretaria de Polícia da Corte, 

transformada em 1900 em Gabinete Médico-legal, sendo que dois anos depois, Afrânio 

Peixoto, competente e reconhecido médico-legista propõe a reforma do Gabinete Médico-

legal, segundo o modelo alemão, por ele conhecido (HERCULES, 2008). 

Na Bahia, em 1911, Oscar Freire, torna-se Diretor do serviço de Medicina Legal, 

mudando-se para São Paulo seis anos depois. Em 1930, o Instituto do Rio de Janeiro volta à 

subordinação do chefe de Polícia do Distrito Federal. 

Em 1941, com a vigência do novo Código de Processo Penal, as perícias passaram 

a ser realizadas por peritos oficiais. Com a transferência em 1960 da capital federal para 

Brasília, o IML do Rio de Janeiro, sofre uma queda de prestígio, sendo que o ano de 1975 

marca o início de uma grande decadência (HERCULES, 2008). 

Os trabalhos realizados pelos pioneiros médicos-legistas no Brasil, a criação das 

faculdades de medicina com contribuições do médico legista baiano Raimundo Nina 

Rodrigues, cujas ideias influenciaram outros médicos, como Afrânio Peixoto, Oscar Freire, 

Leonídio Ribeiro e Flamíneo Fávero, os esforços que resultaram na vinda do professor e 

perito criminal Rudolph Archibald Reiss (1913) para divulgação da criminalística, estão entre 

os principais acontecimentos que marcaram a história, tanto da medicina legal, quanto da 

criminalística no Brasil (GARRIDO e GIOVANELLI, 2009; HÉRCULES, 2008; 

STUMVOLL, QUINTELA, DOREA, 1999). 

Avaliando o processo de incorporação dos saberes técnico-científico da polícia 

técnica do Rio Grande do Sul, Griza (1999), ressalta que com a exigência de conhecimentos 

específicos, a apropriação de teorias e metodologias e práticas de um conjunto de 

profissionais pertencentes ao “mundo jurídico”, impuseram uma segmentação para a atividade 

policial, exigindo novas categorias profissionais da instituição policial, entre eles, médicos 

legistas, peritos criminalísticos, papiloscopistas, etc, com destaque para os peritos criminais a 

partir da década de 1940.  

As décadas de 1940 à 1960, em especial, no estado do Rio de Janeiro, 

representaram para a criminalística e para a medicina legal um ciclo denominado de ouro, 

resultado de esforços de profissionais e do convencimento das autoridades em auxiliar com 

investimentos e estimular a pesquisa. Entretanto, na década de 1960, com a revolução de 

1964, as duas ciências foram afetadas com a redução dos investimentos, a perda das 

condições de trabalho, a desvalorização salarial e as dificuldades e restrições para o 

desenvolvimento de pesquisa (GRIZA, 1999). 



88 

 

O governo na época estava focado em investir nos aparatos de repressão e garantir 

o controle sobre as atividades relacionadas à segurança interna. Durante quatro décadas, a 

ausência de investimentos, levou a medicina legal e a criminalística às condições de penúria, 

com baixos salários, desprestígios profissional, sucateamento da estrutura e falta de material 

essencial para a realização de perícias.  

Griza (1999) ilustra que no Rio Grande do Sul, os peritos criminais do interior do 

Estado trabalham sozinhos, conduzem viaturas, fotografam e digitam laudos. Para Garrido e 

Giovanelli (2009) o mesmo ocorre no Estado fluminense, onde os servidores da Polícia 

Técnica são os mais insatisfeitos no que diz respeito às condições materiais, técnicas e 

ambientais de trabalho na Polícia Civil. 

 

[...] os policiais sofrem com baixos salários, falta de material para realizar exames 

que vai desde equipamentos de proteção individual até o papel para imprimirem os 

laudos, levando às chamadas “vaquinha” para se realizar consertos de equipamentos 

e viaturas, como também aquisição de suprimentos básicos. 

 

Misse (2005) reconhece a estagnação imposta à criminalística nas últimas quatro 

décadas em seu relatório de pesquisa sobre a “Avaliação da formação e da capacitação 

profissional dos peritos criminais no Brasil”, realizada nos Estados do Rio de Janeiro e de 

Minas Gerais, corroborando as constatações de Garrido e Giovanelli (2009) e Griza (1999), 

quando reconhece como notória a carência de materiais e equipamentos; o atraso 

tecnológico e teórico e a desvalorização profissional são tão grandes que se poderia dizer 

que os institutos pararam no tempo há cerca de 40 anos. (grifos do autor). 

Garrido e Giovanelli (2009), na busca das causas da atual crise pericial do país, 

ponderam que as atividades periciais dissociaram-se da produção do conhecimento das 

universidades sob a tutela das instituições policiais. Para Misse (2005), é neste cenário, que 

vários Estados do Brasil apresentam como perspectiva o movimento de peritos e de órgãos 

representativos da sociedade civil em direção à autonomia administrativa, orçamentária e 

técnica-científica dos órgãos periciais.  

O tema é de relevo inquestionável, tanto é que o próprio Ministério da Justiça 

(http://portal.mj.gov.br), em dezembro de 2012, instituiu um Grupo de Trabalho para discutir 

a metodologia de implementação da autonomia das perícias nos Estados e no Distrito Federal, 

seguindo uma recomendação do Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da 

Justiça (Conasp/MJ), a fim de garantir a “modernização” dos órgãos periciais de natureza 

criminal. 
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No mesmo caminho, ecoando a preocupação, França (2011), afirma que a maioria 

dos Institutos Médico-Legais encontra-se no âmbito dos órgãos de segurança pública e nos 

últimos anos, há casos de Institutos, que se desvincularam da segurança (Amapá, Rio Grande 

do Sul e Pará). O autor observa que há mobilização entre os legistas e os professores de 

medicina legal, favoráveis à autonomia, e o próprio Governo Federal, em 1996, preocupado 

com as questões legais, mencionava a autonomia e a independência. Neste sentido, França 

acrescenta que: 

[...] a autonomia se justifica porque a Medicina Legal tem de ser vista como um 

núcleo de ciência à serviço da Justiça [...]. Foi com esse pensamento que a Comissão 

de Estudos do Crime e da Violência, criada tempos atrás pelo Ministério da Justiça, 

propôs ao Governo a desvinculação dos Institutos Médico-Legais e da própria 

Perícia Criminal, dos órgãos de polícia repressiva. (FRANÇA, 2011). 

  

A matéria, por demais importante e contemporânea, merece reflexões, enquanto 

afeta às dimensões do estudo (Cultura, Risco, Percepção e Gestão), por uma natural 

imbricação. Entretanto, por aspectos de delimitação e restrições temporais, não receberá a 

densidade merecida, figurando como tópico sugestivo para abordagem e apontamentos 

futuros.  

 

 

2.4.2 O instituto de criminalística 

  

 

A origem da criminalística no Brasil confunde-se com a própria história da 

medicina legal (GARRIDO e GIOVANELLI, 2009). A mesma ilação é verossímil para a 

criminalística no contexto da capital do país, onde a sua história pode ser cindida, em dois 

períodos. O primeiro, que transcorreu com o Rio de Janeiro como capital, anterior a 1960 e, o 

segundo, marcado pela transferência da sede do governo para o centroeste, contemplando os 

últimos 50 anos.   

Dentre os fatos históricos, já mencionados, que contribuíram para o crescimento 

da criminalística no país, destacou-se a atuação do médico legista Raimundo Nina Rodrigues 

e seus seguidores (Afrânio Peixoto, Oscar Freire, Leonídio Ribeiro), ainda, no Rio de Janeiro.  

Fora do eixo do Rio de Janeiro, mas considerando a sua relevância e repercussão 

para a criminalística, menciona-se a visita, em 1913, do professor Rudolph Archibald Reiss, 

Diretor do Laboratório de Polícia Técnica Suíço, a convite do Secretário de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo, Rafael de Sampaio.  
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No estado de São Paulo, em 1925, foi fundada a Delegacia de Técnica Policial. 

Nesse mesmo período, no Rio de Janeiro, o Gabinete de Identificação, sob a direção do 

professor Leonídio Ribeiro, foi transformado em Instituto, época em que foi fundado o 

Laboratório de Polícia Técnica e da Antropologia Criminal (SOARES e BARBOSA, 1998). 

Antes mesmo da mudança da capital para Brasília, durante a execução de obras 

(1959), algumas perícias relacionadas a acidentes de tráfego foram realizadas por peritos 

criminais lotados no Setor de Trânsito, dentre eles, Aidano José Faria, Júlio César e João 

Dantas. No mesmo ano, os exames criminais foram iniciados com a chegada de Tomaz Neto, 

servidor do governo, que havia aprendido a profissão com o seu irmão, perito criminal no Rio 

de Janeiro (SOARES e BARBOSA, 1998). 

Tomaz Neto e Mauricio José da Cunha foram os primeiros a executarem exames 

criminais, mesmo com limitações de recursos. Soares e Barbosa (1998, p. 5) comentam que:  

 
O trabalho era realizado com dificuldade devido à falta de equipamentos e muitas 

vezes, por não disporem de viatura, chegavam aos locais de ônibus, táxi ou de 

lambreta (pertencente ao fotógrafo profissional Paschoal, do Rio de Janeiro, que 

veio para Brasília, trazendo o seu equipamento).  

 

Com o incremento de número de exames e com a ida de Tomaz Neto para o 

Ministério da Agricultura, os locais de crime ficaram a cargo de Mauricio José da Cunha, que 

recebeu treinamento em São Paulo e no Rio de Janeiro, juntamente com servidores deslocados 

de outros setores, constituindo o grupo pioneiro da perícia criminal em Brasília - Aidano 

Faria, Eldésio Arruda Shelly, Júlio César, Miguel Pires Brazuna, João Dantas de Carvalho. 

(MIZIARA, 1998). 

Com a construção da nova capital, milhares de pessoas de diferentes regiões do 

país motivaram-se para vir para o centroeste, em busca de oportunidades, que a capital 

oferecia. Com elas, o aumento de crimes relacionados a acidentes de trabalho, mortes por 

envenenamento, incêndios nos barracos, apreensões de arma de fogo e homicídios, 

despertando a “necessidade de deslocar servidores de outros setores, com recrutamento de 

outros profissionais e encaminhamento para o Rio Janeiro e São Paulo para cursos 

especializados na área” (SOARES e BARBOSA, 1998, p. 6). 

Miziara (1998) destaca que era comum, naquela época, a nomeação de perito ad 

doc objetivando cobrir as necessidades de perícias, não atendidas diante da insuficiência de 

profissionais. Os poucos peritos, além de responsáveis pelo atendimento, revezavam-se na 

busca de treinamentos, que ocorriam no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele destaca que os 

peritos de laboratório foram recrutados na classe de inspetor Adjunto, com requisito de 
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formação universitária compatível com a área, enquanto que os peritos de local foram 

selecionados entre os Tenentes.  

Com a inauguração da capital do país (1960), o Departamento Federal de 

Segurança Pública (DFSP) que também fazia parte a Superintendência de Polícia 

Metropolitana (SPM), a Divisão de Polícia Científica, formada pelo Instituto de 

Criminalística, o Instituto Médico-Legal e o Instituto de Identificação, foram transferidos 

(MIZIARA, 1998, p. 87).  

Em 1962, com a criação da Divisão de Polícia Técnico-Cientifica, para ocupar o 

cargo de chefe da Divisão foi convidado o perito criminal Antônio Carlos Villanova
10

, até 

então, Diretor do Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro. Tão logo, chegou à Brasília, 

Villanova organizou o primeiro curso de formação profissional, com duração anual, contando 

com a participação de professores americanos.   

Naquela época (1962), a estrutura organizacional do Instituto era constituída pela 

Secretaria, a Seção de Perícia de Laboratório, a Seção de Locais e a Seção de Fotografia 

Judiciária, com atribuições específicas (MIZIARA, 1998).  

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO Instituto de Criminalística - IC – 1962 

SEÇÃO ATRIBUIÇÃO 

SEÇÃO DE 

PERÍCIAS DE 

LABORATÓRIO 

-exames documentoscópicos e grafotécnicos  

-avaliação direta e indireta 

- verificação de mercadorias  

- Exames em petrechos e acessórios de jogo e material usado em estelionato 

SEÇÃO DE LOCAIS - Morte Violenta 

- acidente de tráfego com vítima 

- desabamento e incêndio  

-vistoria em veículos e exames em objetos 

- impressões papilares  

SEÇÃO DE 

FOTOGRAFIAS 

- registro foto dos exames 

Quadro  16 - Estrutura administrativa do Instituto de Criminalística - IC – em 1962 e atribuições de cada Seção 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Miziara (1998). 

 

Além da falta de servidores e treinamento, poucos equipamentos e viaturas 

precárias, insegurança e riscos inerentes à atividade e mesmo com o planejamento de 

execução e construção da capital, o Instituto não foi contemplado com uma sede própria.   

Desde a mudança da capital federal, o Instituto sofre com precárias instalações. 

Funcionou por dois anos, em um barraco instalado na Novacap, atual Candangolândia 

(Brasília), quando em 1962, tanto o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação e o 

                                                 
1. Antonio Carlos Vilanova foi o perito que efetuou exames no Palácio do Catete onde foi encontrado o 

corpo do Presidente da República Getúlio Dorneles Vargas. Vilanova  possuía cursos de especialização no 

Federal Bureau of Investigation –FBI (MIZIARA,1998). 
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Instituto de Medicina Legal, ocuparam uma área cedida no 5º andar do Ministério do 

Trabalho. (MIZIARA, 1998, p. 88). 

Decorridos cinco anos (1967), as atividades do Instituto de Criminalística foram 

transferidas para 712 Sul, e uma segunda área, no mesmo ano, foi ocupada na 412 Sul, 

quando em 1968, em nova movimentação, o Instituto foi para 707 Norte (atual 

estacionamento do CEUB), onde permaneceu até 1972, quando passou a funcionar no prédio 

do DETRAN, permanecendo por quatro anos. Em 1976, foi transferido para o Setor de 

Autarquias e, em 1984, finalmente, obteve uma sede no Complexo de Polícia Especializado, 

Bloco C.  

Ao longo de 24 anos e com pelo menos oito mudanças, desde a transferência do 

Instituto do Rio para Brasília, não resta duvidas quanto ao comprometimento que a falta de 

uma sede representou para os resultados e para os próprios servidores. A falta de um 

planejamento nesse sentido afetou as aquisições tecnológicas, a definição do planejamento de 

médio e longo prazo e, no aspecto organizacional, os prejuízos alcançam a consolidação dos 

valores, a motivação para o trabalho em equipe, a produtividade, o cumprimento de prazos, os 

resultados, a formação da identidade do instituto, o comportamento e o clima organizacional. 

Em relação aos prazos, Soares (2012, p. 147) comenta que os peritos criminais de 

Minas Gerais, alegam para o não atendimento aos prazos. Assim, “a carência de pessoal 

aliada ao aumento da demanda; seguida da carência de recursos materiais – como estrutura 

física dos prédios e, também, de equipamentos e materiais disponíveis, além da falta de 

procedimentos operacionais padrão”.  

O clima organizacional pode ser compreendido como a qualidade dos 

relacionamentos dos membros da organização, da influência destes sobre os comportamentos 

das pessoas e dos resultados que podem ser obtidos através deles (BORGES, 2012). O clima 

organizacional atua como um indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa, 

em relação aos diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização.  

Neste sentido, as constantes mudanças, que se prolongam até o momento atual, 

desestimulam e transparece o sentimento de desvalorização e desprestígios, ao ponto de 

muitos servidores, embora identificados com o serviço, optaram em investir em outra 

atividade fora da organização.  

O que pode ser evidenciado pelo depoimento de um servido em pesquisa recente 

sobre a motivação dos peritos criminais no Estado de Minas Gerais realizada por Soares 

(2012, p. 147). Então R10 diz que “diante das dificuldades enfrentadas no interior, aparente 
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descaso da instituição com as condições de trabalho precárias, permaneço na carreira em 

função do amor que tenho à profissão, apenas”. 

 O problema com a sede, além de recorrente, é atual. O espaço ocupado em 1.984, 

no Bloco C, foi projetado para uma realidade daquela década. Passados mais de 50 anos, 

certamente, o prédio não se alinha às exigências de segurança, de ergonometria, de 

acessibilidade, de arquitetura e de engenharia, o que contribuem para a acentuação de riscos, 

tanto para os equipamentos e documentos, quanto para as evidências armazenadas e, 

sobretudo, para seus servidores.  

A combinação desses fatores de riscos conduziu a um resultado previsível. Em 

janeiro de 2012, aconteceu um histórico incêndio no Bloco C, sede do Instituto de 

Criminalística, que consumiu o alojamento, a Seção de Protocolos (SPAP) e a Seção 

Administrativa (S.A.), e tão apenas, por favorecimento de horário, não resultou graves lesões 

ou mesmo óbito.  

 

Um incêndio ocorrido na noite desta sexta-feira (20/1) no Complexo da Polícia Civil 

do Distrito Federal no Sudoeste destruiu parte do Instituto de Criminalística da 

unidade. Segundo estimativas do Corpo de Bombeiros do DF, pelo menos 25% do 

edifício foi tomado pelas chamas. O fogo atingiu os alojamentos masculino e 

feminino, o protocolo, a copa e a parte de serviços administrativos. [...] O incêndio 

começou por volta das 21h30 e foi controlado uma hora e meia depois [...]
11

.  

 

A partir desta data, ações foram iniciadas envolvendo a Direção da Polícia Civil 

do Distrito Federal e a Direção do Instituto de Criminalística, as representações da sociedade 

e da categoria (associação), com a participação de membros ligados ao executivo e do 

legislativo, e os próprios servidores, resultando em dois encaminhamentos.  

Parte das seções seria realocada juntamente com os servidores, quando da 

inauguração do prédio destinado à Direção Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que 

aconteceu, no mês de junho de 2013. Segundo, assegurados os recursos orçamentários, foi 

elaborado pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia-DAE/Polícia Civil do Distrito 

Federal, um projeto de um novo prédio para a criminalística, contemplando aproximadamente 

10.000 metros de área construída, com a alocação de recursos, a publicação de edital, com a 

primeira etapa da execução da obra já empenhada em fase de iniciação (2013) e, previsão para 

ser concluída em 3 anos. 

Espera-se com isto, finalmente, a conquista por condições físicas que possibilitem 

a execução do trabalho com a qualidade e segurança necessárias. Logicamente, que uma 

perícia não se encerra apenas com o espaço físico. As necessidades da criminalística passam 

                                                 
11

 Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/>.Acesso em: 20/05/2013.  
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por constantes investimentos, por busca de atualização dos conhecimentos, procedimentos 

mais céleres de aquisições com superação burocrática e flexibilização dos processos de 

compras.  

Estabelecida as observações sobre a deficiência estrutural do Instituto de 

Criminalística e retomando a construção histórica, Miziara (1998, p. 88) destaca a criação da 

Secretaria de Segurança Pública e a integração da Polícia do Distrito Federal, marcando o 

surgimento da Divisão de Criminalística, na época chefiada pelo perito criminal Aidano José 

Faria, auxiliado por Cleber Nunes Barbosa, Carlos José Elias e Daniel de Souza Maia, todos, 

patrulheiros com experiência na área pericial, excelente conduta e boas anotações 

curriculares.  

A esse grupo, somaram-se outros sete (Adalberto José Dantas, Elizeu de Almeida 

Sandes, Francisco Monteiro de Souza, Jorge Paulo de Santana, José Caetano de Faria, José 

Cavalcante da Silva e Odilon Ferreira de Araújo) e integraram o grupo denominado de 

Pioneiros da Criminalística no Distrito Federal. 

A síntese do próximo Quadro, elaborada a partir de pesquisa documental, 

contemplam fatos sobre a criminalística em Brasília.  

 

FATOS HISTÓRICOS DA CRIMINALÍSTICA NO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA 

DATA FATO Referência/

observação 

1959 -Primeiras perícias relacionadas a acidentes de tráfego (Aidano José Farias, 

Júlio César e João Dantas). 

 

 

1959 -Primeiras perícias de local de crime – Tomaz Neto.  

1960 - Transferência para Brasília do Departamento Federal de Segurança Pública. 

- Divisão de Polícia Científica – DPC. 

- Portaria 28 

e 30 de 

1/11/1961 

  

1962 - Extinção da DPC e criação da Superintendência de Polícia Técnico-Científica 

e a Divisão de Polícia Técnica-Científica chefiada por Antônio Carlos Villanova 

(Diretor do Instituto de Criminalística - IC do Rio de Janeiro).  

- Primeiro curso de formação profissional de peritos criminais com a 

participação de peritos criminais americanos e organizado por Antônio Carlos 

Villanova. 

-Estrutura administrativa do Instituto de Criminalística - IC : Secretaria – Seção 

de Perícias de Laboratório Seção de Locais e Seção de Fotografia Judiciária. 

- 18/04: Inauguração das instalações do Instituto de Medicina Legal – Instituto 

de Identificação e Instituto de Criminalística - IC -  

- Portaria 19 

e 21 de 

12/03/1962  

- Portaria 25 

de 

06/04/1962 

1965 -Aprovação do Regulamento Geral da Polícia do Distrito Federal.  Decreto-Lei 

56.511 de 

28/06/1965 

1967 -Inclusão na estrutura da Secretaria de Segurança Pública da Polícia do Distrito 

Federal. 

- Criação da Divisão de Criminalística com opção pelo Quadro de pessoal do 

Departamento de Polícia Federal. A divisão seria chefiada pelo perito criminal 

Aidano José Faria, auxiliado Por Cleber Nunes Gonçalves, Carlos José Elias e 

Decreto-lei 

315 de 

13/06/1967 

e s/n de 

08/10/1969 
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Daniel de Souza Maia (grupo dos pioneiros). Decreto 645 

de 

21/08/1967 

1968 -Aprovação do Regimento da Secretaria de Segurança Pública. 

- Ampliação de competência da Divisão de Criminalística com a criação das 

Seções de Perícias Externas, Perícias Internas, Laboratório e Fotografia. 

Decreto 825 

de 

30/09/1968 

1969 -Instituição do arquivo monodactilar – classificação e arquivamento de 

impressões digitais de pessoas submetidas a identificação criminal. O arquivo 

foi implementado pelo perito criminal José Roberto Leitão, com conhecimentos 

obtidos na Alemanha. 

Portaria 79 

de 

26/09/1969. 

1970 -1º Curso de Formação para perito policial com 18 credenciados, dentre eles, 

José Luciano Zeferino, que assinou o laudo de interdição do Cine Brasília, por 

não atendimento aos aspectos de segurança, que colocava em risco os servidores 

e o público (Contribuição do perito policial José Luciano Zeferino – 

outubro/2013) 

- Implantação da Seção de Fotografia (Stuckert). 

Portaria 63 

de 

16/07/1969 

– DFSP. 

. 

1971 - Criação dos cargos perito criminal e perito policial com exigência de curso 

superior para perito criminal. 

Lei 5.771 de 

21/12/1971 

1972 - Divisão de Criminalística eleva-se a categoria de Instituto integrando a 

estrutura da Polícia Civil juntamente com a Coordenação de Polícia Técnica – 

CPT. 

-Instituto era formado pelas Divisões de Perícias, Técnica e Seção de 

Expediente e arquivo. A Divisão de Perícias era integrada pelas Seções de 

Perícias Externas, Perícias Internas, Perícias Grafotécnica e Contábeis, 

Cadastração Técnica, Arquivo Monodactilar, Fotografia e Desenho e Pesquisa. 

Decreto 

2.090 de 

30/10/1972 

1973 - Primeiro concurso público para Perito Criminal, primeiro no país com 

exigência de curso superior. 

 

1974 -Reformulação do Quadro de carreira dos peritos criminais com transposição 

aqueles empossados há pelo menos um ano, os demais continuaram na função 

de perito policial. 

- Apresentação da 1ª fase do trabalho denominado de “Normogramas Miziara 

para investigação de acidentes de Tráfego” proposto pelo perito criminal 

Arnaldo Nadim Miziara.  

 

1975 -Reestruturação do Instituto de Criminalística - IC – Divisão de Perícias passa a 

ser Divisão de Perícias Externa – A Divisão Técnica fica como Divisão de 

Perícias Internas e surge a Seção de Morte Violenta e as Seção de Micro 

vestígios – A Seção de Pericias Grafotécnica e Contábeis e a de Perícia Internas 

ficam como Seção Documentoscópica e Contábeis e Seção de Acidente de 

Tráfego. 

-Continuaram com a mesma denominação: Seções de Fotografia e Desenho; 

Arquivo Monodactilar; Perícias de Laboratório; Merceologia e Cadastração 

Técnica. 

- Extinção do Quadro perito policial com aproveitamento no Quadro de perito 

criminal. 

Decreto 

2868 de 

25/03/1975. 

- Decreto 

3.102 de 

24/12/1975. 

1977 -2º Concurso público para Perito Criminal com exigência especifica nas áreas.  

-O 3º (1979), o 4º (1981), o 5º (1985) , 6º (1991), que permitiu a ampliação do 

Quadro, 7º (2001), 8º (2007) e o 9º (2012). 

 

1979 -Apresentação do curso de Técnicas de Detecção de Veículos Automotores 

Roubados ou Furtados ministrado em todo o pais com a participação do perito 

criminal de Brasília Arnaldo Nadim Miziara.  

 

1983 -Inícios dos trabalhos com retrato falado com kits importados e adequados a 

realidade nacional pelas peritas criminais Ivete Shimabuko e Maria da 

Consolação dos Anjos Alves. 

- Aquisição de equipamentos, microscópico estereoscópio, comparador de 

impressões digitais, estúdio foto, computadores e microscópicos de fibra óptica 

com conjunto de lentes de aumentos de até 1000 vezes, microscópico 

comparador balístico. Espectrômetro na região de infravermelho, cromatógrafo 

gasoso acoplado a espectrômetro de massas. 
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1984 -Nova reestruturação do Instituto de Criminalística - IC – Seção de Morte 

Violenta – SMV -  passou a ser denominada Seção de Crimes contra a Pessoa; 

Seção de Tráfego passou a ser Seção de Delitos de Trânsito – Seção de Delitos 

de Trânsito - SDT ; Seção de Micro vestígios passou a ser Seção Balística e 

Micro vestígios. Suprimidas a denominação Cadastração Técnica da Seção de 

Merceologia e o arquivo monodactilar da Seção de Crimes contra o Patrimônio 

- SCPA  e foi criado o Serviço de Apoio Administrativo. 

-Na Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF – foi criada a Coordenação de 

Polícia Técnica com responsabilidade sobre o Instituto de Criminalística - IC – 

o Instituto de Medicina Legal – IML e o Instituto de Identificação – II. 

 

1990 -Primeiros estudos no país de DNA forense pelos peritos criminais de Brasília 

(Edson Wagner de Sousa Barroso e Mirian Lúcia Takeuchi) que buscaram 

formação na Universidade de Stamford, Califórnia, EUA. 

- Edson Wagner profere palestras sobre a importância dos exames para 

membros do Ministério Publico e a necessidade de implantação de um 

laboratório na Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. 

-Em 1991, Edson Wagner, frequentou o curso de pesquisa de DNA Forense em 

Assunção - Paraguai, elaborando um projeto de instalação de um laboratório, 

entregue ao Secretario de Segurança Pública e em 1992 frequentou juntamente 

com Mirian Lúcia Takeuchi o curso de engenharia genética na UNB. 

 

1991 -Peritas criminais Maria Inês de Oliveira Aguiar Barbosa e Ângela Maria da 

Luz Soares participam do curso de retrato falado com metodologia oferecidas 

pelo extinto Serviço Nacional de Informação. 

-Perito criminal Olegário Versiani participa do curso de analise em explosivo na 

Academia do FBI – EUA. 

-O perito criminal Wanderley Leal Chagas frequenta curso no FBI. 

-Peritos do Instituto de Criminalística - IC – matriculam-se em cursos de 

linguística e fonética no Brasil. 

 

1993 e 

1994 

-Instituição de uma comissão para viabilizar a instalação de um laboratório de 

DNA Forense na Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF.  

-Primeiro laudo positivo para paternidade resultante de estupro sendo o Instituto 

de Criminalística - IC – o responsável pela emissão do primeiro laudo criminal 

de DNA no país. 

-Dezembro do mesmo ano é criado a Divisão de Pesquisa de DNA Forense que 

mais tarde daria origem ao Instituto de Pesquisa de DNA Forense – IPDNA. 

-Cargo de Coordenador de Polícia Técnica passou a ser privativo de perito 

criminal e médico legista e foi exercida pela perita criminal Mirian Lúcia 

Takeuchi. 

-Estudo de Técnica de PCR em Belo Horizonte (perito criminal Luís Carlos 

Taveira de Matos). 

 

1993 -“Caso Ana Elizabeth ”- esposa de um dos envolvidos na “CPI dos Anões”  

Participação do Instituto de Criminalística - IC – na identificação da voz 

realizado na Seção de Perícias Audiovisuais – SPA -. Atuação dos peritos 

criminais: Fernando Bassotelli, Alícia, Danilo e Jabes Ricardo. O trabalho foi 

feito de um trecho de gravação e foi realizado em conjunto com o apoio do 

Professor João Souza Neto e do Engenheiro Eletricista Daniel Galo. Antes os 

exames ficavam mais centrados na UNICAMP. A partir desse exame, 

começamos a desenvolver a área de fonética forense na PCDF, sendo a proposta 

elaborada usada como referência por diversas unidades dos Estados e inclusive 

o INC/DPF. O INC conseguiu dar continuidade nos treinamentos e alocação de 

servidores para a realização dos exames, avançando nos estudos e pesquisas e 

depois (o INC) treinando e capacitando servidores de todo o Brasil, inclusive da 

SPA/IC/Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF - 

Contribuiçã

o do perito 

criminal 

Jabes 

Ricardo 

(setembro/2

013) 

1977 -Curso de Introdução à fonética Forense (peritos criminais Alicia Cristina, 

Flavio Saraiva e Jabes de Lima Ricardo). 

-Curso de contramedidas em incidentes com explosivos (Peritos criminais Celso 

Nenevê e Raul Pithon) EUA. 

 

1997 - Divisão de Perícias Laboratoriais ocupa uma área nova construída para abrigar Contribuiçã
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o DNA Forense 

- Acidente envolvendo um helicóptero da PM causa a morte de três bombeiros 

militares do DF na cidade de Candangolândia. Os peritos Eduardo Felipe Daher, 

José Hadeilson de Vasconcelos e Cássio Thyone Almeida de Rosa assinam o 

laudo, com a participação de outros peritos que colaboram nos exames 

o do perito 

criminal 

Cassio 

Thyone  

(outubro/20

13) 

1998  Criação da Seção de Perícias e Análises Laboratoriais – atual SPAL e a Divisão 

de Perícias Laboratoriais com a sede no bloco E. Até então funcionava 

juntamente com a toxicológica do IML no prédio da medicina legal.  

 

1999  - CASO NOVACAP – Inovação com o recurso de computação gráfica para 

reprodução simulada, com atuação, dentre outros, dos peritos criminais: Mauro 

Yared, Celso Nenevê, Albanisa Assunção. O caso ganhou notoriedade nacional 

e internacional 

 

2001 Concurso público para perito criminal com 25 vagas, depois de 10 anos sem 

concurso, com o ingresso dos servidores em 2002. 

 

2005 a 

2010 

(2006): Atuação do perito criminal Cássio Thyone Almeida de Rosa  no caso do 

acidente que envolve uma aeronave da empresa GOL, num desastre ocorrido na 

selva amazônica, no estado do MT (Serra do Cachimbo) compondo uma equipe 

do DF encarregada de identificar as vítimas do acidente.  

(2007) Peritos Criminais Cássio Thyone Almeida de Rosa e Gustavo Sousa de 

Alencar concluem o curso no CENIPA (Centro de Prevenção e Investigação de 

Acidentes Aeronáuticos) habilitando-se para investigações em acidentes 

aeronáuticos, no mesmo ano eles atuam na perícia da queda da aeronave do 

CBMDF, que vitimou quatro servidores da instituição. 

(2008): Concurso público com ingresso dos servidores em 2009 

(2009): Premiação internacional para os peritos criminais Mauricio Sherceli e 

Juliano Gomes por exames realizados em documentos por espectroscopia no 

laboratório do Instituto. 

(2009 a 2010): Aquisição de equipamentos tecnológicos para a Seção de 

Perícias e Análises Laboratoriais - SPAL – Cromatografo Gasoso acoplado a 

espectrômetro de massas para análises de drogas e Espectrometria Raman. 

(2009) Criação da primeira equipe de perícia sub-aquática com treinamento de 

16 servidores para atendimento à locais de acidentes aquaviários e apoio ao 

locais de homicídios, de meio ambiente, etc. Coordenação do perito criminal 

Jabes Ricardo. 

 

2011 a 

2013 

(2012) - Incêndio no alojamento, protocolo e Seção Administrativa do Instituto 

de Criminalística - IC (janeiro de 2011). 

(2011) – Trabalho da Seção de Perícias e Análises Laboratoriais – SPAL – em 

parceria com o Instituto Nacional de Criminalística - DPF – visando esclarecer 

sobre noticias de circulação de uma “nova droga” em Brasília e no país, 

denominada de OXI – resultando em um relatório conclusivo sobre a sua 

inexistência. Atuação de toda a equipe da SPAL/IC e, especialmente de Breno 

Horta, Eduardo Dias Ramalho e Raimundo Cleverlande Alves de Melo. 

(2012) Peritos Criminais Ivete Shimabuko Silva Rocha, Odair Luís dos Reis, 

Hadeilson de Vasconcelos Monteiro e Cássio Thyone de Almeida Rosa atuam 

no Equador, em missão destinada a colaborar na revisão de assinaturas a pedido 

do Conselho Nacional Eleitoral – CNE. 

- Elaboração do projeto pela DAE para o novo prédio do Instituto de 

Criminalística - IC -. 

-Publicação da Lei 12.803 de 25/04/2013 que trata do aumento do Quadro da 

Policia Civil do Distrito Federal, incluindo peritos criminais, com previsão para 

2014, 2015 e 2016 para o aumento de 100% do atual Quadro. 

- Mobilização para garantir recursos para a construção do prédio  

- Novo concurso público com ingresso de 45 servidores em 2013 

- Inicio das obras para o prédio (agosto de 2013), com cerca de 10 mil metros 

quadrados e com custo estimado em R$ 30 milhões e previsão para conclusão 

em 4 anos. 

Lei 

12.803/13 

Quadro  17 - Principais fatos registrados desde a origem da criminalística em Brasília. 

Fonte: Miziara e Soares e Barbosa (1998) atualizada pelo autor, a partir de 1998, a partir de colaboração de 

servidores do Instituto de Criminalística. 



98 

 

Em sua história recente, a criminalística no Distrito Federal, convive com 

dificuldades comuns à perícia de todo o país. Desde tensões internas com outros cargos, por 

aspectos de atribuição, passando pela falta de investimento, ausência de estrutura, questões 

relacionadas à autonomia, a independência funcional, administrativa e financeira e deficiência 

de pessoal. 

Nesse sentido, no Distrito Federal, o Quadro de pessoal não acompanhou o 

crescimento da população. Em 1992 (http://tabnet.datasus.gov.br), a população residente em 

Brasília era de 1.641.125 habitantes, já em 2010 (ibge.gov.br), dados do censo, apontava 

2.570.160 habitantes, que se soma à pressão das cidades do entorno, que demandam serviços 

públicos no Distrito Federal.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda um perito para cada 5 mil 

habitantes. Mas de acordo com a Associação Brasileira de Peritos Criminais (ABPC) há, em 

todo o país, apenas 6,5 mil peritos criminais, quando pelo menos 38 mil peritos seriam 

necessários, representando um déficit de aproximadamente 30 mil peritos 

(www.abcperitosoficiais.org.br). 

Isto explica, ao menos em parte, porque no país, a cada ano, apenas 5% a 10% dos 

homicídios são solucionados, enquanto que nos Estados Unidos a taxa é de 65%, 80% na 

França e 90% na Inglaterra.  

Em Brasília, para o atendimento de toda a demanda, o IC possui em seus Quadros, 

pouco mais de 178 peritos criminais. Como a população em 2010 era de 2.570.160 habitantes, 

temos um perito para 14.439,10 habitantes, quase que o triplo do mínimo recomendado pela 

ONU, não considerando a população do entorno e o crescimento populacional que ocorreu 

nos últimos anos.  

A expectativa é de um cenário melhor, pois mais de uma década, após ser 

encaminhado para a esfera governamental, um estudo que solicitava a ampliação do Quadro 

de peritos criminais, finalmente em março de 2013, foi aprovado no Senado Federal e seguiu 

para sanção presidencial, conforme comunicação da ABPC aos associados:  

 
Senhores Associados,  

Ontem, o Senado Federal aprovou o aumento de efetivo da PCDF - vai à sanção 

presidencial. Serão 199 novos cargos para perito criminal, sendo que 99 a partir de 1 

primeiro de janeiro
12

. 

 

                                                 
12

 Disponível em: < http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf/detResultado.asp?cs=2673> Acesso em: 

20/05/2013.  

 

http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf/detResultado.asp?cs=2673
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A estrutura organizacional da PCDF esta prevista no Decreto Distrital nº 33.483, de 10 

de janeiro de 2012, contempla seis Departamentos, dentre eles, o DEPARTAMENTO DE 

POLÍCIA TÉCNICA.  

Subordinados ao D.P.T. estão quatro institutos: O Instituto de Criminalística (IC) -, o 

Instituto de Identificação (II), o Instituto de Medicina Legal - IML e o Instituto de Pesquisa e 

DNA Forense - IPDNA. 

 

 

Quadro  18 - Organograma do Departamento de Polícia Técnica – DPT/Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cada Instituto é responsável pelo atendimento de demandas específicas, cabendo 

à Criminalística a responsabilidade pela gestão e realização dos exames e confecção dos 

laudos periciais por requisição da autoridade policial, no âmbito da Polícia Civil, autoridade 

policial militar, do Ministério Público e do Poder Judiciário local, conforme dispõe o artigo 

segundo da Lei Distrital nº 2.217, de 1998:  

 
Art. 2º Ao Instituto de Criminalística compete:  
I - realizar perícias criminais por requisição da Autoridade Policial, Judiciária, do 

Ministério Público e Presidente de Inquérito Policial Militar - IPM.  

II - elaborar e propor normas sobre perícias criminais ou sobre atividades a ela 

relacionadas;  

III - desenvolver projetos e programas de estrutura e pesquisa no campo da 

Criminalística, objetivando aperfeiçoar e criar novas técnicas, de acordo com o 

desenvolvimento tecnológico e científico;  

IV - analisar os resultados das atividades da Criminalística e propor, se necessário, 

medidas visando o seu aperfeiçoamento;  

V - atualizar, ampliar e desdobrar funções, no campo da Criminalística, sempre que 

a estrutura jurídica ou a necessidade de melhor desenvolver o trabalho o exigir;  

VI - realizar exames de corpo de delito;  

VII - desempenhar outras atividades no âmbito de sua competência. 
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O mencionado diploma legal dispõe sobre a estrutura organizacional do IC/PCDF, 

visualizada com alterações no organograma: 

 

 
Quadro  19 - Estrutura administrativa do Instituto de Criminalística – IC 
Fonte: Orientações para Requisições de Exames e Laudos Periciais (IC/PCDF, 2008). 

 

Não é difícil depreender a partir do organograma e da leitura sobre as atribuições 

e dispositivos legais que tratam da carreira de polícia, que a organização inspira-se no modelo 

burocrático (WEBER, 1991), orientado por princípios tayloristas, onde os cargos definidos 

são orientados pelos fundamentos de disciplina e hierarquia, comandos e comunicação, 

segundo uma visão mecanicista (SOARES, 2012, p. 136). 

O IC realizou 120.947 exames em 2012 (SISCOD), que dão sustentação aos 

processos, no que se refere à prova material, representando para o Estado e para a sociedade 

uma garantia do devido processo legal, evitando injustiças irreparáveis, como condenar um 

inocente ou livrar um culpado. Zaverucha (2009) destaca algumas necessidades que visam à 

garantir essa atuação da perícia criminal:  

1- Autonomia na atividade pericial: o autor (2009) considera equivocada a concepção dos 

órgãos periciais dentro das estruturas das Polícias Civis, pois eles não são serviços inerentes à 

Polícia, mas a todos os segmentos do sistema de Segurança Pública e da Justiça, conforme 

determina o Código de Processo Penal. O que se vê, é contrário às práticas já operadas em 

algumas democracias, que desvincularam a Polícia Técnica da estrutura orgânica da Polícia 
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Civil e da Secretaria de Segurança, além de conflitar com a recomendação contida de estudo 

sobre a violência e criminalidade, desde 1979. 

2- Fortalecimento da perícia criminal: com investimentos estruturais e na qualificação 

permanente de seus servidores, em um continuun. Neste sentido é possível refletir-se à luz da 

mencionada fusão da experiência do antes com o depois que possibilita a formação de um 

unificado fluxo da experiência, correspondendo “[...] a maneira do ser do tempo [...] não é 

uma sucessão de momentos, mas um permanente formar-se, tornando o sujeito 

simultaneamente impermanente, enquanto é o que permanece na síntese de transição: futuro – 

presente, e presente – passado” (FRAGA, 2009). 

3- Dotar a sociedade de um mínimo de peritos para que se garanta o serviço dentro dos prazos 

legais e não conduza a processos sem anexação da prova pericial. 

Tais medidas favorecem a redução das instabilidades e tensões presentes no 

serviço pericial e, que certamente, circunscreveriam também os riscos inerentes à atividade, 

que quando não resultam em acidentes diretos, o fazem por via oblíqua, retirando a 

tranquilidade na organização. 

Desde o ingresso dos servidores, há uma etapa de qualificação na Academia de 

Polícia Civil, onde, são repassados os valores da organização, ritos, símbolos, histórias, o 

conjunto de artefatos, crenças e “suposições básicas”, que integram os níveis de cultura da 

organização e dos profissionais da perícia.  

Neste sentido, Schein (2007, p. 19), destaca que o reforço de suas “suposições 

assumidas”, se dá pelas reuniões profissionais e programas de educação continuada, e pelo 

exercício das atividades, que exige com frequência o trabalho em equipe, beneficiando o 

apoio necessário à preservação e à proteção da cultura da profissão. 

A temática sobre os simbolismos que orientam a atividade da organização foi 

considerada relevante para a compreensão da percepção dos riscos e mereceu atenção no 

tópico seguinte, que traça uma abordagem da cultura da polícia.  

 

 

2.5 Risco 

 

 

Tome riscos calculados. Isso é bem diferente de ser precipitado. 

George Patton (1885 -1945). 
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O risco é parte de qualquer empreitada humana, desde as mais ordinárias como se 

alimentar, repousar, trabalhos domésticos, até àquelas de maior complexidade arroladas às 

operações financeiras, à execução de trabalhos e ao lazer (DAMODARAN, 2009). 

Algumas ocupações, denominadas de perigosas, exigem cuidados especiais, 

enquanto expõe o trabalhador ao risco, implicando, por exemplo, contato “permanente com 

certas substâncias inflamáveis, matérias explosivos, substâncias radioativas, radiação 

ionizante ou energia elétrica”  (http://portal.mte.gov.br/portal-mte/). 

A palavra risco tem a sua etimologia cercada de indefinições (DAMODARAN, 

2009), com procedência ao termo latino, riscare, correspondendo à ousadia (BERNSTEIN, 

1996) ou possuindo significação de “presente de Deus”, quando se refere ao árabe risk 

(KHAN, BURNES, 2007). Há outras denotações, ainda, que foram incorporadas como 

ameaça, perigo, incerteza, probabilidade, avaliação da probabilidade, dimensão de uma 

consequência e medidas de dispersão.  

Entre os pesquisadores, dois pensamentos se polarizam, de um lado, alinham-se os 

subjetivistas, de outro, os objetivistas. Para estes, as definições de risco são associadas à 

probabilidade real, onde o risco é mensurável, estimado e precisado por avaliações 

estatísticas. Enquanto, que para os subjetivistas, a probabilidade decorre da crença humana, 

sendo uma característica da própria incerteza e associada à percepção (NETO, 2012).  

Enquanto o tema da pesquisa está associado à percepção, o trabalho se aproxima 

mais da linha subjetivista, onde o modo como os riscos são gerenciados pela organização, 

relaciona-se com a maneira como eles são percebidos pelos servidores. A percepção tem 

contribuições de diversas áreas de estudos. Em especial a Antropologia e a Sociologia 

apontam que a percepção e a aceitação do risco estão associadas a fatores culturais e sociais 

(SILVA, 2011).  

Damodaran (2009), a partir de um ideograma chinês, define risco, associando ao 

termo “perigo” (crise) e a palavra “oportunidade”, representando, tanto o lado de riscos de 

perda, quanto a oportunidades.  

Já Zamith (2007), segundo uma visão objetiva e recorrendo a Broder (1984), 

associa o risco à probabilidade de ocorrer uma perda atual ou futura. Para ele, fatores como a 

ansiedade, o medo e a incerteza, estão presentes no dia a dia das organizações.  

Isso reflete a realidade do Instituto, onde a incerteza, o medo e a ansiedade, 

integram o cotidiano de seus servidores, que além dos riscos relacionados às atividades 

diárias, lidam com os riscos inerentes à atividade policial (MINAYO, 2007; CAVEDON, 

2010).  
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Na visão de Motta (2002), a incerteza, a ansiedade e o medo têm origem com a 

percepção de risco, que corresponde a uma possibilidade de algo danoso ocorrer. Isso se 

alinha com a clássica narrativa de Daniel Defoe (1660 a 1731), onde a personagem de 

Robinson Crusoé (1719) reconhece que desde a sua chegada à ilha, corria riscos e perigos, 

entretanto, passou a se angustiar mais depois de ter consciência de quais os riscos estaria 

exposto, logo a percepção dos riscos, o tornou mais preocupado (DOUGLAS e 

WILDAVSKY, 2012, p. 25).  

Kabat e Veras (2012), neste sentido, na Introdução à edição do livro “Risco e 

Cultura” (DOUGLAS e WILDAVSKY, 2012), estabelecem críticas à forma tradicional e 

metrificada que a ciência aplica, desconsiderando os valores culturais na definição e 

graduação dos riscos.  

A avaliação de riscos não é um processo científico, objetivo, que se possa reduzir 

a uma questão quantitativa. Elementos culturais afetam e devem ser apreciados na avaliação 

de risco. Experts e leigos, gestores e servidores, percebem o risco de maneira diferente, e 

mesmo a ciência, não é neutra e não há verdades absolutas, principalmente, quando se baseia 

em resultados inconclusivos (KABAT e VERAS, 2012). 

A perspectiva do risco na atividade policial é complexa, porquanto, envolve uma 

atividade onde o risco é inerente (CAVEDON, 2010) e, como registrado, pouco, ou quase 

nenhuma publicação existe. Assim, como em termos práticos, não se percebe ações orientadas 

para a gestão de risco, restam para os servidores lidar, empiricamente com os riscos, de igual 

modo que a personagem de Defoe (1719), conforta-se na ignorância.  

 

 

2.5.1 Percepção de riscos  

 

 

 

Segurança é a percepção de se estar protegido de riscos, perigos ou 

perdas
13

.  

 

  

 

 

                                                 
13

 Autor anônimo – acessado em 16/09/2013 - BRASIL, segurança, 2013. 
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Dos trabalhos selecionados durante a pesquisa bibliográfica, uma dissertação de 

mestrado (SILVA, 2011), estabelece uma análise da percepção do trabalhador sobre os 

riscos no setor de energia no Estado do Rio de Janeiro, que mereceu destaque, pelo 

alinhamento, atualidade e raridade.  

A compreensão da cultura da organização mantém relação com o entendimento 

das suposições básicas, onde se insere a compreensão da dimensão da percepção, cujo 

entendimento será útil para o deslinde da pesquisa e compreensão dos valores, dos artefatos e 

das suposições básicas que constituem a cultura da organização (SCHEIN, 2007).  

Silva (2011) destaca, em relação à percepção, as contribuições de diferentes 

saberes, como a Geografia, a Sociologia, a Ciência Política, a Antropologia e a Psicologia, 

especialmente, na Antropologia e na Sociologia, a percepção e a aceitação do risco estão 

associadas a fatores culturais e sociais.  

Em 1969, um estudo desenvolvido por Chauncey Starr, investigou os riscos, que a 

sociedade estaria disposta a aceitar à medida que se associava benefícios (SILVA, 2011), 

onde Slovic (2002) denominou de percepção de riscos o senso comum, que a maioria das 

pessoas recorre para avaliar intuitivamente os riscos que se apresentam.  

Bowditch (2004) menciona, que um dos principais determinante de como e 

porque os indivíduos assumem e mantém comportamentos de risco está associado à forma 

como sentem e percebem as coisas ao seu redor.  

Em sua perspectiva, a sensação está relacionada aos estímulos físicos dos sentidos 

(visão, olfato, audição, paladar e tato), enquanto que a percepção refere-se ao modo 

interpretativo das mensagens de nossos órgãos de sentidos. Isso justifica o motivo de uma 

pessoa perceber algo de modo diferente de outra, ainda que diante de um mesmo objeto, pois 

está sendo interpretado. 

A fenomenologia, por sua vez, reconhece a unicidade da percepção, onde a 

significação de algo se revela para o sujeito de modo singular, aferindo significado a algo do 

mundo, que está aguardando uma interpretação (FRAGA, 2009).  

Importa, nesse sentido, o pensamento de Spiegelberg, destacado por Fraga, que 

entende a percepção como um ato de ver um “sentido imanente surgindo de uma constelação 

de dados”, estimado para a gestão, tanto pelas possibilidades, como pelos riscos, ao mesmo 

tempo em que é marcante para “o agente na ação-administração e suas implicações com a 

dimensão temporal, o vir a ser decorrente se seus atos perceptivos.” (FRAGA, 2009, p. 124). 

A percepção adquire relevo para a pesquisa, uma vez que o erro ou falha humana 

pode ser associado a esse fenômeno. Kant (1724 – 1804), em estudo sobre a sensação e a 
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percepção ressalta que as sensações ganham forma a partir da percepção, onde as sensações 

uma vez identificadas passam a ter significado por meio de um processo associativo entre a 

intuição e as noções já adquiridas e armazenadas pelas pessoas que percebem objetivando dar 

forma e sentido àquela sensação. 

Husserl (1859 – 1938), que estabeleceu as bases da corrente filosófica da 

Fenomenologia esclarece que para perceber e apreender um objeto é necessário a sua inserção 

no mundo, o que implica em multiplicidade de relações e significados, uma vez que aquilo 

que se percebe no mundo depende da forma como esse algo é apreendido por cada um de nós 

no momento de percepção, portanto, não existe uma percepção mais autorizada do que outra. 

Os estudos de Husserl foram ampliados por filósofos no século XX, com destaque 

para as pesquisas no campo de artes cênicas e artes visuais e, também, no ensino de artes.  

Merleau-Ponty (1908 – 1961) compreende a percepção a partir de sua perspectiva de não 

neutralidade, imparcial ou pura, pois é influenciada por aspectos culturais e sociais e é sempre 

uma consciência perceptiva de alguma coisa, onde na percepção as decomposições analíticas 

são precedidas pela imagem do todo. Em toda percepção, segundo o autor, tem-se o paradoxo 

da imanência (o imediatamente dado) e da transcendência (o além do imediatamente dado). 

Imanência e transcendência são os dois elementos principais e estruturais de qualquer ato 

perceptivo (CHRISTOV, 2013).  

Nesse ponto, o breve recorte sobre o pensamento de Merleau-Ponty alcança 

significado ao consubstanciar a tese de que a percepção é única e universal (FRAGA, 2010) e 

é influenciada por valores da cultura organizacional, uma questão central na abordagem dessa 

dimensão para o deslinde da pesquisa. 

Em termos práticos, na atividade pericial, a percepção se reveste de caráter 

essencial e constitutivo, pois está presente no exercício cotidiano do servidor, estimulada cada 

vez que se examina uma cena de crime, exigindo uma interação com os vestígios, que 

permitirá ao profissional perceber e construir uma relação com o objeto (desvendando o 

significado e o significante dos vestígios) para estabelecer, a partir da percepção, uma 

comunicação intertemporal, entre o que ocorreu (passado), o que está acontecendo (presente) 

e o que se pode extrair (futuro).  

É pertinente o pensamento de Fraga (2009, p. 91), aludindo Merleay-Ponty, 

denominativo de “corpo-próprio”, constitutivo de uma ambígua relação, “onde se é sujeito e 

objeto simultaneamente, se deixa ver e é visto; sentir e ser sentido; tocar e ser tocado, estar 

dentro e estar fora, ser figura e ser fundo, perceber e ser percebido”.  
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Silva (2011), fazendo referência a Wiedemann (1993), comenta que a percepção 

de riscos, baseia-se em imagens e crenças, com raízes em alguma experiência e informações 

probabilísticas. Enquanto, Dook e Lognecker (2004) afirmam que a percepção seria possível 

de determinação, por uma série de fatores, dentre eles, a motivação, experiência e suposições.  

Slovic (1987), valorizando a intuição, comenta que os analistas empregam 

técnicas sofisticadas para avaliar riscos, enquanto que as pessoas de senso comum recorrem à 

intuição para decidir sobre quais riscos preferem correr.  

Bley (2007) destaca o significado, pois para ele, a percepção de riscos está 

associada à capacidade de identificar os perigos e reconhecer os riscos, atribuindo significado. 

Diante das diferentes abordagens sobre o risco, Silva (2011) com base em estudo de Slovic 

(2002), estabelece três paradigmas sobre a percepção de riscos abordados na atualidade.  

 

Quadro  20 - Mostra as características dos enfoques dos estudos sobre a percepção de riscos 

Fonte: Elaborado pelo autor e com base em Silva (2011) 

 

Slovic (2002) reconhece que o paradigma psicométrico é a estratégia mais usual, 

que recorre a “escalas psicofísicas e técnicas de análise multivariadas”, que possibilitariam 

representar quantitativamente os riscos segundo “mapas cognitivos de atitudes e percepção”. 

A avaliação quantitativa dos riscos atuais e desejados permitiria a adoção de medidas de 

regulação em níveis desejados para cada risco.  

Alinhado com o enfoque da pesquisa, Silva (2011), nomeando Masini (2009), 

defende que o paradigma psicométrico é uma abordagem adequada para demonstrar que os 

indivíduos sofrem influências por fatores psicológicos, sociais, institucionais e culturais. 

Para MacDonald (2006), a mensuração da percepção representa um tema 

complexo, porquanto envolve aspectos difíceis de quantificar, segundo a qual, nenhuma 

abordagem consegue relacionar com propriedade, como os riscos são percebidos por cada 

pessoa, assim como e quais influências atuam sobre a percepção.  

ABORDAGEM PARA A PERCEPÇÃO DE RISCOS 

PARADIGMA CARACTERISTICA 

DA MEDIÇÃO 

AXIOMÁTICA 

- O FOCO É O PROCESSO DE MUDANÇA DOS ELEMENTOS 

SUBJETIVOS EM INFORMAÇÕES OBJETIVAS DE RISCO. 

- O IMPACTO NA VIDA DA PESSOA QUE ENVOLVA PERDAS 

ASSOCIADAS À PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA. 

SOCIOCULTURAL - O IMPACTO DAS VARIÁVEIS DO GRUPO E DE NÍVEL CULTURAL NA 

PERCEPÇÃO DE RISCOS DO INDIVIDUO. 

PSICOMÉTRICO - IDENTIFICA, ALÉM DA CONSEQUÊNCIA OBJETIVA, A REAÇÃO 

EMOCIONAL DO INDIVÍDUO EM UMA SITUAÇÃO DE PERIGO QUE 

AFETA A CAPACIDADE DE JULGAMENTO SOBRE OS RISCOS. 



107 

 

Isto porque, é emaranhado medir os sentimentos, as experiências e os fatores 

socioculturais, que interferem no processo de avaliação dos riscos, logo, não é tão simples a 

apresentação de um modelo. Douglas & Wildavsky (2012, p. 4), concordam e acrescentam 

que “a busca por um método objetivo esta fadada ao fracasso” e consideram audaciosa a 

pretensão de se definir uma classificação precisa para os riscos: 

 

A esperança de que seja possível produzir uma taxonomia, uma avaliação e, por fim, 

uma solução técnica para o problema dos riscos é, em essência, tão ambiciosa 

quanto à proposta de submeter toda a experiência e valores humanos a uma escala 

capaz de medir seu grau de manipulação matemática ou política.  

 

Além disso, os riscos, em termos conceituais, são incontroláveis, pois não há 

medidas suficientes para evitar que um dano concretize-se. Mesmo após ocorrer, ainda é 

difícil prever as ações razoáveis e com abrangência para que se evitem novos eventos. A 

questão que se apresenta é como diante de possibilidades infinitas de risco, calcular as 

probabilidades de dano que podem estar associado a inúmeras variáveis, dentre elas, o erro 

humano (DOUGLAS & WILDAVSKY; 2012). 

A não percepção dos riscos pode resultar em acidentes laborais, que em sua maior 

parte guarda relação com a falha ou com erro humano (SILVA, 2011). O estudo dos acidentes 

exige a identificação de suas causas, para é claro, corrigir os erros e as falhas, de modo a 

evitar repetições.  

A abordagem das causas dos acidentes a partir da falha ou erro humano deve 

considerar a percepção como uma variável determinante para o acidente, e do ponto de vista 

pragmático, o estudo, partindo da percepção dos servidores, poderá subsidiar medidas de 

gestão para mitigação desses riscos.  

 

 

 

2.5.2 Risco e cultura  

 

 

Douglas e Wildavsky (2012) ponderam o quanto é difícil avaliar os riscos sem 

considerar aspectos culturais que permeiam o cenário da organização, bem como os valores 

do próprio analista, já que as diferentes metodologias aplicadas na avaliação de riscos 

desprezam, invariavelmente, os aspectos culturais e interesses subliminares. 
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A ABNT/ISSO/IEC Guia 73 (2009), define percepção de risco como a maneira 

que se apreende o risco de acordo com os valores e interesses da pessoa. A norma associa, 

expressamente, a percepção de riscos com os valores e os interesses de cada pessoa, de cada 

cultura e de cada organização (BOAS, 2004; GEERTZ, 2012; VICTORIA, KNAUTH e 

HASSEN 2000).  

Douglas e Wildavsky (2012) defendem que o regramento objetivo para mensurar 

os riscos presentes, não prospera diante de argumentações mais consistentes, uma vez que, 

para o estudo dos riscos, os aspectos culturais, os valores da organização policial, dentre eles, 

a disciplina, a hierarquia e o próprio poder, devem ser considerados. Os doutrinadores 

afirmam que “[...] qualquer estudo sobre a cultura da percepção de riscos se banalizaria caso 

não se considere a distribuição de poder em relação ao padrão de riscos corridos”. (2012, p. 

7). 

Os riscos que uma organização estaria disposta a enfrentar, não se sujeitam a um 

regramento, pois são eleitos, segundo interesses de seus membros, alinhados com a cultura da 

organização e de quem classifica os riscos. No caso da instituição policial, alguns riscos são 

potencializados e outros rebaixados a quase inexpressividade.  

Douglas e Wildavsky (2012, p. 8) reconhecem o fato como um viés cultural 

inerente à organização, que exclui certas categorias e inclui outras, por conveniência, definem 

que tipos de riscos a organização se dispõe a correr. Em síntese, a forma como se percebe o 

risco depende de quem o seleciona que por seu turno, depende de aspectos culturais e dos 

valores da organização. Assim, alterar a seleção e a percepção dos riscos dependeria de 

mudanças na organização (DOUGLAS e WILDAVSKY, 2012).  

Os autores citam que há uma corrente de avaliadores de riscos, que apresentam o 

mundo cada vez mais perigoso e com riscos potencializados. Motta (2002, p. 37), reconhece 

que na sociedade atual há um maior cultivo do risco, com o desenvolvimento de um sentido 

de desproteção social e uma crescente conscientização sobre ameaças da vida diária.  

Não há nada que comprove que a vida está mais perigosa, Douglas e Wildavsky 

(2012), defendem que há indícios sinalizando o contrário e citam o fato de a expectativa de 

vida estar aumentando e as condições de saúde melhorando.  

Os riscos são selecionados a partir de critérios sociais e, até mesmo os critérios de 

seleção de riscos, possuem vieses relacionados aos pressupostos sociais de quem elabora, 

definindo uma seleção social. Esta mesma construção tem paralelo na criminologia, segundo a 

qual um fato delituoso representa eleição de determinado segmento da sociedade, de regra a 

classe dominante (BARATTA, 2011). 



109 

 

Deste modo, pragmaticamente, o que se pode extrair é a aquiescência quanto à 

dificuldade em mensurar os riscos, posto que a percepção está condicionada aos valores 

culturais, que, por sua vez, representam caracteres individuais orientados pelos interesses da 

organização, de sua cultura e da tradição de quem se propõe a identificar e classificá-los. 

Pode se afirmar que, em certa medida, as decisões sobre riscos, são baseadas em 

uma conjugação do pensamento subjetivista e ideias objetivistas, uma integração e 

aproximação entre a percepção e a probabilidade.  

Douglas e Wildavski (2012) são categóricos em afirmar que a avaliação de riscos 

não pode prescindir dos valores culturais e, Mota (2002, p. 37), salienta o caráter particular 

com que cada um percebe os riscos, quando destaca que “[...] apesar de existirem situações 

materiais de perigo, o risco é, antes de tudo, uma percepção individual e uma construção 

mental”.  

Reflexão que a fenomenologia aborda, à sua maneira própria, ao considerar a 

percepção como “individual e única” (2009). É provável, que uma mesma lógica, de 

aproximação e consenso, possa ser aplicada, pois as abordagens, muitas vezes enxergadas 

como excludentes, poderiam ser entendidas sob uma ótica complementar, onde o enfoque de 

mediação axiomática se somaria à ideia sociocultural e assim, as distorções eventuais seriam 

menores e menos representativas.  

No caso da pesquisa, embora, valorando aspectos socioculturais da percepção, não 

se desprezou, por exemplo, a qualidade do recurso de um questionário na busca de se 

quantificar a percepção de riscos, correlacionando esta com os aspectos culturais. 

O modelo obtido mostra-se fidedigno, pois partiu da orientação dos próprios 

servidores e poderá ser útil para compreender a percepção dos riscos, considerando as 

individualidades culturais e particularidades do humano, vistas não como dissensos, mas 

como virtudes a serem consagradas pela administração e vantagens para a gestão e para os 

servidores.  

 

 

2.5.3 O risco na atividade pericial  

 

 

Nas atividades ocupacionais, o risco emerge como uma das causas de acidentes. 

Entretanto, quando se trata da atividade policial, o raciocínio não se aplica, uma vez que o 
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risco não é mero acidente, mas desempenha um papel estruturante das condições laborais, 

ambientais e relacionais (CONSTATINO, 2012). 

Não obstante, o risco, para a atividade policial, representar um elemento 

intrínseco à profissão (MINAYO, 2007; CAVEDON, 2010), aspectos associados à cultura 

organizacional, à inexistência de um Programa de Gestão e Mitigação de Risco (PGMR), bem 

como à ausência de estudos empíricos sobre os acidentes na atividade, agem, de maneira a 

reduzir a percepção dos servidores sobre os riscos e favorecendo a aceitação de perigos, assim 

como a normalização de riscos.   

Extremamente pertinente com o estudo e ilustrativo das consequências por não se 

observar os riscos na atividade policial, seguem três recortes de notícias, onde, em dois deles, 

houve óbitos, decorrentes de acidentes relacionados ao exercício profissional. 

O primeiro caso é de fevereiro de 2009, onde durante exames laboratoriais na 

Polícia Federal, no Estado do Amazonas, ocorreu uma explosão, que resultou em três óbitos, 

sendo que um quarto servidor sobreviveu com lesões.  

 

Uma explosão no laboratório de perícia da Polícia Federal em Manaus matou na 

sexta-feira, 28 [...]. A explosão, que não foi seguida de incêndio, aconteceu, de 

acordo com a PF, por volta das 17h30 (horário local) durante a realização de perícia 

técnica em equipamentos apreendidos em uma operação. [...] Em nota oficial, a PF 

se limitou a explicar as circunstâncias do acidente e afirmou que a "explosão no 

laboratório do setor técnico-científico" vitimou quatro peritos
14

. 
 

O segundo fato ocorreu em Brasília, em janeiro de 2012, quando um incêndio 

consumiu o setor de Protocolo (que abrigava material explosivo para exames), administrativo 

e o alojamento dos servidores do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito 

Federal.  

Um incêndio ocorrido na noite desta sexta-feira (20/1) no Complexo da Polícia Civil 

do Distrito Federal no Sudoeste destruiu parte do Instituto de Criminalística da 

unidade. Segundo estimativas do Corpo de Bombeiros do DF, pelo menos 25% do 

edifício foram tomado pelas chamas. O fogo atingiu os alojamentos masculino e 

feminino, o protocolo, a copa e a parte de serviços administrativos
15

.  

 

O terceiro caso ocorreu em dezembro de 2012, no Estado de Alagoas, com 

repercussão nacional e retirou a vida de um policial civil, que se encontrava de plantão, vítima 

de explosão na delegacia, que abrigava em suas dependências fogos de artifícios e material 

explosivos. “Uma policial morreu e outros quatro agentes ficaram feridos nesta quinta-feira 

                                                 
14

 Disponível em: <www.estadao.com.br>. Acesso em: 24 de mai. de 2013. 
15

 Disponível em: <correiobraziliense.com.br>. Acesso em: 24 de mai. de 2013. 
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após uma forte explosão ocorrida em uma delegacia em Maceió, informaram fontes oficiais 

[...]”. (Gazeta do Povo). 

Os fatos noticiados chamam atenção, uma vez que, tanto o Instituto Nacional de 

Criminalística da Polícia Federal, quanto o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do 

Distrito Federal. Cada um, em seu campo de atuação e competências no setor público, são 

referências no país, pelo recurso de alta tecnologia e por inovações metodológicas em seus 

exames. Contudo, precisam ainda despertar para a necessidade de estudos quanto ao 

enfrentamento de riscos inerentes ao exercício profissional.  

O que se observa, em grande parte, são respostas reativas, quando a lógica para a 

gestão de risco é a prevenção, visando a salvaguardar, não apenas, os altos investimentos 

públicos, mas principalmente, garantir as vidas de servidores, onde o “valor do humano” não 

está sujeito à precificação e indenização.  

Vale lembrar que a Norma OHSAS 18.001/2007
16

, constitui como dever para a 

organização a necessidade de programar e manter procedimentos para identificação contínua 

dos perigos, avaliação dos riscos e a determinação dos controles necessários (MORAES, 

2010). 

De regra, as organizações, que lidam com atividades perigosas e de riscos, 

possuem um programa de gerenciamento, que incluem, dentre outros, o mapa de risco, um 

banco de dados para comunicação de riscos, sistema de comunicação dos acidentes e medidas 

de mitigação dos riscos.  

Como a unidade de estudo não dispõe de um programa que contemple seus riscos, 

o autor, adotou, para fins de referência, a classificação apresentada na NR-9, que fixa, dentre 

outros, a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte dos administradores a 

instituição do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

Os artigos 175 a 178 da CLT concedem embasamento jurídico à NR-9 e classifica 

os riscos em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, atribuindo a eles cores 

para fins de padronização. 
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Figura 6 - Tabela com os riscos ambientais segundo a NR-9 

Fonte: Disponível em: <http://portal.mte.gov.br>; Acesso em: 27 de maio de 2013 

A existência de qualquer uma das categorias pode conduzir a ocorrência de 

acidentes, que é o que se deseja evitar. Neste sentido, os conceitos de acidentes, de acidente 

de trabalho, investigação de causas, que compõem os aspectos legais sobre os acidentes são 

enfocados no tópico seguinte.   

 

 

2.6 Aspectos normativos da segurança do trabalho 

 

 

Desde a origem do homem na terra, ele convive com o risco, que pela ausência de 

controles efetivos, o sujeitava a todo tipo de acidente (CAMPOS, 2012). Com a evolução do 

trabalho, novos riscos emergiram, exigindo das organizações e do Estado, ações concretas 

para a proteção do trabalhador.  

A modificação do modelo social, decorrente da Revolução Industrial, estimulou a 

migração da mão de obra tradicionalmente rural para a cidade, que submetia o trabalhador a 

uma elastecida jornada, com exposição a diferentes riscos (ruídos, vibração, ar contaminados, 

manipulação de máquinas e péssimas condições do ambiente de trabalho), ocasionando um 

aumento do número de acidentes e de doenças ocupacionais (SILVA, 2011). 

As primeiras medidas de prevenção de acidentes no mundo datam do século XIX, 

com a publicação, na Inglaterra, da primeira lei de proteção ao trabalhador acidentado (1802). 

No Brasil, apenas em 1919, se deu a divulgação da primeira lei de Acidentes do Trabalho 
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(CAMPOS, 2012). 

Dois anos depois da fundação da OIT (1919), um comitê encaminhou 

recomendações de medidas preventivas com a finalidade de melhorar as condições 

trabalhistas (PAOLESCHI, 2012), contudo, apenas na década de 1970, provavelmente em 

razão de o Brasil ter sido reconhecido como o campeão mundial em acidentes de trabalho, é 

que a legislação prevencionista alcançou um período promissor (SILVA, 2011). 

Ainda durante a Revolução Industrial, uma forte mobilização entre os 

trabalhadores, contribuiu para a edição da primeira legislação de proteção do trabalhador, que 

fixava os conceitos de: acidente de trabalho, riscos, métodos de investigação de acidentes, 

causas e consequências de acidentes. Tais definições passaram a integrarem a legislação 

trabalhista, contribuindo para a instituição normativa para os diferentes ambientes de 

trabalhos, bem como construção do conceito legal de acidente.   

 

2.6.1 Acidentes  

 

 

Visando contribuir, brevemente para a conceituação de acidentes, Silva (2011, p. 38) 

apresenta o pensamento de três autores do século passado, que relacionam o conceito de 

acidente aos efeitos produzidos e as causas do acidente. 

   
ACIDENTE-CONCEITO 

AUTOR/ANO VARIÁVEIS DO 

SISTEMA 

PONTO FORA DA 

NORMA 

EFEITO/RESULTADO 

WINSEMIUS,1958 Interação da pessoa e seu 

ambiente 

Perturbação 

inesperada 

Lesão e/ou danos 

HAGBERG, 1960 Interação entre o 

indivíduo, ferramentas, 

materiais de trabalho e 

ambiente. 

Interrupção da 

sequência esperada 

de trabalho 

Resultado/poderia ter 

como resultado dano 

pessoais 

HEINRICH ET AL., 1980 Ação ou reação de um 

objeto, substância, pessoa 

ou radiação 

Falta de 

planejamento e 

descontrole 

Resulta em lesão ou 

probabilidade de 

ocorrência da mesma. 

Quadro  21 - Conceitos de acidente na literatura sobre investigação de acidentes 

Fonte: Silva (adaptação de KJELLÉN, 1984) 

 

Os acidentes, por definição, constituem fenômenos complexos, onde a sua 

ocorrência está associada a fatores variados (FERREIRA NETO, 2012), de regra, com 

conexão ao erro humano e relacionado à falha na percepção. 

Além de complexo, Moraes (2010, p. 121-122) ressalta o aspecto dinâmico do 

acidente, enquanto um “evento específico não planejado e indesejável, resultante de uma 
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sequencia de incidentes que se combinam no tempo numa dinâmica própria, resultando em 

impactos negativos às diversas partes interessadas”. No caso de não existir perdas humanas, 

lesão ou dano material, são reconhecidos como “quase acidentes” ou “quase perda”. 

Objetivando atuar na prevenção, em 1944, o Decreto-Lei nº 7.036, de 10 de 

novembro, determinou que as empresas com mais de 100 funcionários constituíssem uma 

comissão para estimular a prevenção de acidentes, originando a denominada Comissão 

Interna de Prevenção de Acidente (CIPA).  

O mesmo instrumento contemplou a definição de acidente de trabalho, com atual 

amparo na Lei nº 8.213/91, artigo 19, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência 

Social. 

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa 

ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 

(segurado especial) desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional 

que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade 

para o trabalho (PORTAL BRASIL, 2013). 

O IC, que tem atribuição legal para realizar exames em locais de acidente de 

trabalho utiliza o conceito contido na Lei nº 8.213/91 e na norma NBR 14280 (2001). Para 

redação dos laudos de acidentes de trabalho, é informado o conceito de acidente de trabalho, 

em uma abordagem legal e prevencionista, conforme anotações abaixo. 

 
O conceito legal de acidente de trabalho (Lei 6.367/76) é “aquele que ocorre pelo 

exercício do trabalho e a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que causa a morte ou perda, ou redução permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho”.  

O conceito prevencionista do acidente de trabalho corresponde a “uma ocorrência 

não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal 

de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil e/ou lesões nos trabalhadores 

e/ou danos materiais”.  

 

Ainda para efeito de laudo, consideram-se como atos inseguros e condições 

inseguras os fatores que, combinados ou não, ocasionam os acidentes de trabalho:  

 

Ato inseguro é a maneira como as pessoas se expõem ao perigo de acidentar-se. 

Podem ser conscientes (sabem que estão se expondo ao perigo); inconscientes 

(desconhecem o perigo a que se expõem) e circunstancial (as pessoas podem 

conhecer ou desconhecer o perigo, mas algo mais forte as leva a prática da ação 

insegura). Condições inseguras nos locais de trabalho são aquelas que comprometem 

a segurança, são as deficiências técnicas na construção e instalações, na 

maquinaria/ferramentas e na proteção do trabalhador, etc., que põem em risco a 

integridade física e/ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e 

equipamentos. 
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2.6.2 Causas de acidentes no trabalho  

 

 

No Brasil, a NBR nº 14.280 de fevereiro de 1999, reconhece como causas de 

acidentes: a) do fator pessoal; b) de ato inseguro e c) da condição ambiente de insegurança. 

A primeira relaciona-se ao comportamento humano; já o ato inseguro decorre de uma ação ou 

omissão contrária ao preceito de segurança, que pode contribuir para a ocorrência do acidente, 

enquanto que a causa relacionada ao ambiente, remete a uma condição do meio, do espaço, 

que ensejou ou que contribuiu para o fenômeno do acidente (CAMPOS, 2012). 

Nos processos de investigação de acidentes, o erro humano aparece como fator 

principal de causa de acidentes, isto porque, segundo Silva (2011) na investigação para 

atribuir uma responsabilidade, a averiguação quase sempre, acabava por encontrar alguém na 

ponta. 

Este paradigma, nos últimos anos, vem experimentando mudanças. Com o 

advento da portaria nº 5, da CIPA, ficou fora de moda falar em ato inseguro, sendo preferível 

tratar de ato inadequado, pois, se buscava através de sua definição, achar um culpado, que de 

regra, encontrava na pessoa do trabalhador o responsável (CAMPOS; 2012). O termo foi 

retirado em 2009, representando um progresso no entendimento de Campos (2012), uma vez 

que a cultura no país induzia os prevencionistas para longe das causas e origens dos acidentes. 

Silva (2011) confirma a mudança e acrescenta que a atenção nas investigações 

passa da pessoa para fatores relacionados às condições de trabalho, incluindo-se a gestão, 

responsável pela tomada de decisões e a adoção de estratégias de segurança, hábeis para 

impedir à ocorrência dos acidentes.  

Não se evitando o acidente, é necessário perquirir a sua causa, que sempre vai 

existir, pois todo acidente tem uma (CAMPOS, 2012), que pode ser imediata ou gerencial. 

Esta, diz respeito às medidas de ordenação de meios de ação, que busquem a prevenção de 

algo indesejável (o acidente ou a doença ocupacional). Já as causas imediatas estão 

relacionadas ao ato inseguro e a condição insegura.  

O ato inseguro, como visto, é a não observância de um preceito ou a violação de 

um procedimento, como por exemplo, não manipular reagentes químicos em capela, não 

utilizar protetor auricular em ambientes com barulhos severos, deixar de usar luvas de 

proteção na coleta de material biológico, etc.  

Já a condição insegura, pode ser comparada a uma armadilha, que existe no 

ambiente (CAMPOS, 2012) e atua de modo a comprometer a integridade física do servidor. 
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Por exemplo, falta de sinalização nos ambientes, ausência de saídas de emergência, falta de 

chuveiros de emergências e lava-olhos no laboratório, etc. 

No desempenho de suas atividades podem ocorrer erros, que é característico da 

ação humana. Os erros podem ser Ativos, Latentes, ou Pré-existentes, todos, devem ser 

previstos pelo sistema de defesa da organização, com o objetivo de evitar os acidentes. 

Entretanto, quando as defesas não são suficientes para elidir a sequência de erros 

desencadeada, ocorre o evento do acidente (STEFAN, 2009), ou que simplesmente a 

prevenção falhou, exigindo uma investigação das causas que concorreram para o 

acontecimento do acidente para assim, rever os processos e tentar evitar novos acidentes. 

 

 

 

2.6.3 Teorias de investigação de acidentes  

 

 

Ocorrendo o acidente com o objetivo de identificar suas causas, instaura-se um 

procedimento de investigação. A origem da investigação de acidentes está associada à 

Revolução Industrial, que juntamente com o desenvolvimento econômico, carregou fatores 

negativos para o trabalhador, impondo-lhe uma jornada prolongada, um ambiente sujo e 

perigoso com máquinas sem proteção e que favoreciam a ocorrência de acidentes, muito deles 

com mutilações (PORTAL BRASIL, 2013). 

Invariavelmente, os primeiros modelos de investigação, individualizavam como 

causa do acidente o erro ou falha humana. Uma das abordagens iniciais sobre o erro humano 

foi proposta por Heinrich (1931) e difundida como a “Teoria do Dominó”, que se seguiu do 

estudo de Rasmussen (1987) e do modelo de Reason (1990), esse denominado de teoria do 

“Queijo Suíço” (SILVA, 2011). 

 

 

2.6.3.1 Teoria de Heinrich  

 

 

Uma das primeiras teorias para a investigação de acidentes, onde de acordo 

Heinrich (1931), haveria cinco fatores desencadeantes da sequência do acidente (SANTOS 

SILVA, 2010): 
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 ambiente social (as condições que nos levam a aceitar o risco);  

 falhas individuais;  

 atos ou condições inseguras (fraco planejamento, equipamento inseguro, 

ambiente perigoso, etc.);  

 o acidente e, 

 a lesão. 

 

 

 

Figura 7 - Eventos sequências dos acidentes 

Fonte: Santos Silva (2010) 

Figura 8 - Eventos sequências dos acidentes 

Fonte: Santos Silva(2010) 

 

De acordo com o modelo, os cinco fatores se apresentariam sob uma dinâmica de 

dominó, onde a queda da primeira peça levaria à queda da sequência. Esta teoria implica que 

o acidente seria provocado por uma única causa, que se eliminada, o acidente não ocorreria. A 

crítica ao modelo, diz respeito ao fato de que se reconhece que os acidentes possuem 

múltiplas causas, e não apenas uma. 

A Teoria de Heinrich (1931), embora criticada, foi muito empregada para 

identificar as atividades, que potencialmente, importam risco elevado, com a finalidade de se 

propor um modelo preventivo capaz de perceber e corrigir os erros, antes que eles 

ocasionassem acidentes, com a redução dos atos inseguros (falha de conhecimento, atitude, 

aptidão ou habilidades) e das condições inseguras (SILVA, 2011).  

Já no modelo proposto por Rasmussen (1987), os erros estariam divididos em três 

níveis: 

 o nível de habilidade: relacionado à execução automática de uma atividade muito 

familiar;  

 o nível de regras: a atividade é desenvolvida por meio de regras ou procedimentos e, 
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 o nível de conhecimento: ocorre quando embora se exija o treinamento do pessoal para 

desempenho da atividade, isto não é feito. 

 

 

2.6.3.2 Teoria sociotécnica  

 

 

Os limites observados a partir do modelo proposto por Heinrich, principalmente, 

no que se refere a cenário complexo, com grande interação entre o humano e a tecnologia, 

exigiu a construção de uma nova teoria. Segundo a teoria sociotécnica, os agentes humanos e 

as instituições sociais representam partes integrantes de sistemas técnicos, onde para a 

concretização dos objetivos organizacionais é necessário harmonizá-los (SANTOS SILVA, 

2010), exigindo uma compreensão das interações entre os fatores técnicos, humanos, sociais e 

organizacionais do sistema.  

De modo pragmático, o Instituto de Criminalística, segundo a teoria sociotécnica, 

representaria um sistema de prestação de serviço público, dotado de artefatos tecnológicos 

como equipamentos laboratoriais de última geração, viaturas policiais, insumos para análises, 

reagentes químicos, computadores com software para gerenciar a cadeia de custodia de 

vestígios, rádios de comunicação, entre outros e, todos esses artefatos, intimamente 

relacionados com as diferentes pessoas que exercem suas atribuições nos setores.  

Para Santos Silva (2010), os artefatos possuem várias interconexões e relações, e 

todos, desempenham um papel essencial para o funcionamento do sistema, operando em um 

ambiente “socioorganizacional” constituído por políticas e procedimentos e enlaçado pela 

cultura de seus membros. Neste contexto, o funcionamento do sistema, dependeria da 

harmonização dos elementos sociais e do comportamento das pessoas, não apenas das 

máquinas (SANTOS SILVA, 2010). A harmonização desses fatores (humanos e tecnológicos 

e do ambiente) é que reduziria os eventos de sinistros. Ocorrendo um acidente, as causas, se 

mostrariam em um ou em mais desses fatores. 

 

 

2.6.3.3 Teoria do “Queijo Suíço” 
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O modelo desenvolvido por Reason (1990) tenta explicar a causa dos acidentes, 

orientado também para sistemas tecnológicos complexos, onde os acidentes decorrem da 

interação entre vários fatores, comunicáveis em níveis diferentes na organização (SANTOS 

SILVA, 2010).  

Para Reason (1990) a segurança organizacional é representada pelas defesas 

(barreiras de proteção materiais, humanas e de procedimentos), que podem falhar e resultar os 

acidentes.  

Os acidentes são vistos sob uma ótica em que as categorias latentes surgem, a 

partir de práticas dos gestores ou por influências culturais relacionadas aos eventos (como o 

clima, a localização, o ambiente, ou ainda, às falhas ativas, os erros e/ou à violação de 

procedimentos), efetuados por indivíduos ou pelas equipes nos limites para resultar em 

acidente.  

As falhas ativas corresponderiam aos atos inseguros (erro humano), como 

descuidos, esquecimentos e violação de procedimentos.  

As condições latentes são inevitáveis no sistema e podem estar associadas às 

decisões adotadas pelos gestores, pelos idealizadores e os responsáveis pelos projetos. 

(REASON, 1997).  

As falhas e as condições são responsáveis pela produção de dois tipos de efeitos 

adversos, um relacionado às condições que provocam o erro no local de trabalho (por 

exemplo, pressão para atendimento de prazos, falta de pessoal, equipamento inadequado, 

cansaço e inexperiência) e outro, que pode provocar “buracos” por muito tempo ou fraquezas 

nas defesas (alarmes e indicadores ineficientes, procedimentos disfuncionais, deficiências em 

nível da concepção e construção, etc.).  

As condições latentes podem permanecer “adormecidas” antes de se combinarem 

com as falhas ativas e iniciar um acidente. Ao contrário das falhas ativas, em que a 

investigação é difícil, as condições latentes podem ser identificadas e remediadas antes que 

um evento adverso ocorra (SANTOS SILVA, 2010). 

Moraes (2010) ampliou o modelo proposto por Reason (1990), acrescentando 

outros fatores potenciais de acidentes, que auxiliam para avaliar a consistência da 

implementação e funcionamento das rotinas, reduzindo o tamanho e a quantidade de 

“buracos” no modelo do “queijo suíço”.  

Ele considera que o acidente tem uma dinâmica própria, que é potencializado pelo 

tempo, segundo decisões equivocadas, pela ineficácia ou inexistência de rotina de segurança, 

e pela baixa percepção de risco, assim explicados (MORAES, 2010, p. 36):  
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1- Deficiência no atendimento ou entendimento da legislação, que afasta ou reduz a 

eficácia dos procedimentos internos; 

2- Perda de informação decorrente da ineficácia ou inexistência de instrumentos 

para investigação de acidentes; 

3- baixa percepção ou subavaliação dos riscos, que podem resultar em deficiências 

na implementação de controles (rotinas de segurança, proteção individual ou 

coletiva, etc.); 

4- pressão da administração sobre desempenho positivo do sistema de gestão, que 

pode resultar na escolha e acompanhamento de indicadores reativos de acidentes 

focados em acidentes com lesão e fatalidades; 

5- baixa percepção do todo pela administração que pode ser potencializada pela 

inexistência de indicadores proativos ou reativos, que possam minimizar a 

possibilidade de interpretação equivocada ou manipulada dos dados estatísticos; 

6- deficiência do programa de gestão de pessoas relacionados à qualificação, 

treinamentos e familiarização de novos funcionários com as tarefas relacionadas a 

funções com riscos; 

7- distração e limitações pessoais diante da inexistência ou ineficácia de ferramenta 

de inspeção e auditoria comportamental; 

8- deficiência na implementação de rotinas de permissão para trabalho e programa 

de manutenção e inspeção associadas a paradigma da gerência operacional e 

profissionais de segurança. 

9- Deficiência no programa de manutenção e inspeção dos equipamentos com 

relação á verificação e testes de dispositivos de proteção (paradas de emergências, 

alarmes etc.).  

 

No caso da pesquisa, a unidade de estudo, possui uma estrutura para atendimento 

das demandas e atividades de seus servidores, que relacionam ambientes essencialmente 

administrativos com laboratórios e áreas externas.  

Abrangendo, por exemplo, equipamentos, estação de gases (incluindo gases 

inertes, inflamáveis e explosivos), tanque balístico (onde se efetuam disparos de arma de 

fogo), e ambientes externos, frequentados pelos servidores para realização dos exames, que 

incluem diferentes cenas de crimes (áreas abertas ou confinadas relacionadas a homicídios, 

atropelamentos, acidentes de trabalho, afogamentos, choques elétricos, roubos, furtos, 

latrocínios, crimes ambientais, etc.). 

O atendimento externo apresenta-se sob uma perspectiva de variáveis complexas e 

de difícil controle e com margem elevada de imprevisão, pois relacionam locais com riscos 

ignorados e não facilmente dimensionados.  

Tanto no ambiente externo, quanto no interno, há inúmeros riscos associadas a 

condições e atos inseguros, com possibilidades reais de acidentes, potencializados, dentre 

outros, por ausência efetiva de medidas de gestão, por inexistência de rotina de segurança 

(MORAES, 2010) e por influência cultural (organização policial), que por sua vez, afeta a 

percepção de risco.  
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2.7 Breves aspectos históricos, éticos e fenomenológicos da gestão pública 

 

 

A preocupação com a gestão no setor público, assim como outros enfoques 

relacionados à administração pública, é relativamente recente e com rara prospecção. Essa é a 

percepção de Tenório (2005), ao argumentar que o ensino e a pesquisa na administração 

pública não figuram como tópico habitual para o mundo acadêmico, justificado pela 

relevância econômica do setor produtivo, onde o setor público é visto, pelo próprio governo, 

como não eficiente e alternativa de cortes para ajustes orçamentários.  

Paula (2005) consente que no campo empresarial há uma hegemonia na 

elaboração de conhecimento comparativamente com o setor público. Já Pereira (2012) 

enfatiza que o legado patrimonialista, onde os cargos eram considerados prebendas, seguido 

da ineficácia da burocracia weberiana, comprometeram a imagem da administração pública.  

Objetivando romper com essas imagens e buscando se inspirar nas reformas 

observadas no Reino Unido e na América do Norte, na década de 1980, emergiu um 

movimento com a responsabilidade de implantar as bases para o que se denominou de nova 

administração pública, ao mesmo tempo em que procurava atender às reivindicações da 

sociedade, que postulava transparência, inovação, qualidade e eficiência, na gestão dos 

recursos públicos (PAULA, 2005).  

Em termos históricos, a administração pública brasileira pode ser descrita sob três 

dimensões. Uma dimensão patrimonialista ou clientelista (1508 a 1930); que foi sucedida 

pela dimensão burocrática ou procedimental-formal (1930 a 1985), perdurando até a década 

de 1980 e, por fim, a dimensão que se intitulava como a “nova gestão pública ou gerencial” 

(PEREIRA, 2012).  

O período patrimonialista é assinalado pelo clientelismo, a prevalência do 

interesse privado, pela troca de favores e não distinção entre o público e o privado. 

Contrapondo-se ao clientelismo e rompendo com as práticas imperialistas e guiado pelo 

modelo Weberiano, emergiu a burocracia, centralizada em rigorosos procedimentos 

normativos, que objetivavam delinear os atos e os fatos da administração pública, regrando o 

comportamento dos administradores e dos administrados (CAMPELO, 2010).  

A reconfiguração dos países do ocidente, exigência da reestruturação produtiva e 

da globalização, associada à crise do fordismo, a decadência da socialdemocracia e o 

renascimento do empreendedorismo, favoreceram a inserção do novo modelo para a 
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administração, orientado pelos princípios da administração (legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade), aos quais se somou a busca pela eficiência e qualidade na 

prestação pública (PAULA, 2005).  

O imperativo de reduzir custos e assegurar a qualidade dos serviços prestados 

convergiram para orientar a reforma do aparelho estatal e inscrever na agenda pública a 

preocupação com a eficiência, a eficácia e a efetividade, assim como a necessidade de 

definição de foco, da visão, estabelecimento de metas e busca por resultados. Tais conceitos 

somados alimentaram as regras para o planejamento do setor público, com ênfase na 

qualidade (PEREIRA, 2012).  

As transformações econômicas e sociais testemunhadas nas últimas décadas 

colocaram o tema de reforma do Estado e da administração na pauta política, ordenando a 

transformação do modo de gerenciar os recursos públicos e estimulando um novo paradigma 

de gestão pública, fundado na participação, no planejamento, na qualidade, segundo duas 

vertentes, uma gerencial e outra apelidada de societal (PAULA, 2005).  

As duas correntes, embora reconhecidas dentro da nova gestão pública, 

apresentam distinções em vários aspectos, quando comparadas em relação à origem, ao 

projeto político, às dimensões enfatizadas, à organização estatal, ao tipo de participação social 

e à ênfase do modelo. O cotejo dessas categorias pode ser observado no Quadro 22. 

 
VARÍAVEL ADMINISTRAÇÃO 

GERENCIAL 

ADMINISTRAÇÃO 

SOCIETAL 

ORIGEM 
Movimento Internacional Pela 

Reforma Do Estado (1980). 

Modelo americano e inglês. 

Movimentos sociais brasileiros 

(1960 e décadas seguintes) 

PROJETO POLÍTICO 
Ênfase na eficiência, baseando no 

ajuste estrutural  

Ênfase na participação social e 

estimula a reflexão do modelo de 

desenvolvimento atual, a 

estrutura do estado e o modelo 

de gestão. 

DIMENSÕES 

ESTRUTURAIS 

ENFATIZADAS 

Econômico-financeira e 

institucional-administrativa 

Sociopolítica 

ORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA  

Separação de atividades 

exclusivas e não exclusivas do 

estado. 

Não apresenta uma proposta para 

a estrutura estatal. 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
Modelo centralizador para a 

tomada de decisão. 

Estimula a participação popular. 

ABORDAGEM DE GESTÃO 
Gerencialismo.  Estimula a elaboração de 

experiências de gestão. 

Quadro  22 - Cotejo das categorias 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paula (2005, p. 175) 
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A avaliação dos dois modelos comportam críticas, onde, por exemplo, na 

abordagem gerencial observa-se a concentração de poder, enquanto que no modelo societal 

não se evidencia uma inovação em sua proposta. Assim, tanto o modelo gerencial, quanto o 

societal necessitam evoluir, para que se aproximem do que Paula (2005) denomina de 

paradigma “Co-Gestionário, caracterizado por:  

 

[...] arranjos institucionais capaz de inserir a participação popular na definição de 

programas, projetos e gestão de serviços públicos, o que implica reformular a 

organização do Estado e elaborar novos arranjos institucionais que estimulem 

práticas democráticas. (PAULA, 2005). 

 

A gestão pretendida deve ainda superar o distanciamento observado entre o 

pensamento Administrativo e a Ciência Política, evidenciado pelo descompasso entre as 

Dimensões Econômico-financeira (questões fiscal, tributária e monetária), Institucional-

Administrativa (conexa aos aspectos organizacionais, dos servidores, e da gestão) e 

Sociopolítica, que abrange a relação do Estado com o cidadão e a participação destes na 

gestão. Da harmonização entre elas dependem o que a autora adjetiva de Gestão Democrática 

(PAULA, 2005, p. 22). 

No âmbito Democrático, a estabilidade das instituições é garantida pela 

legitimidade pública, obtida pela construção cotidiana das organizações, de regras e da 

negociação de interesses. Um equilíbrio, que é visto como “o grande desafio”, tanto para os 

governantes, quanto para os pesquisadores, intelectuais e docentes, porquanto representa a 

combinação ajustada entre a Administração e a Humanização do management e a preservação 

do caráter crítico das ciências sociais (PAULA, 2005, p. 180).  

A Gestão Democrática sugere uma menção à fenomenologia, conquanto a 

Democracia não encerra apenas o contexto de regime político, ou um modo de condução do 

governo, ou a chamamento de vésperas eleitorais, muito menos os apelos ao exercício da 

democracia pelo sufrágio de representantes.  

Para o pensamento fenomenológico, a Democracia na Gestão, liga-se ao princípio 

de que “[...] nenhum homem ou grupo humano é suficientemente sábio para regulamentar a 

vida de outros sem o consentimento dos mesmos [...]”, requer, portanto, uma efetiva 

participação daqueles que serão afetados pelas decisões, não como simples integrantes, mas 

como sujeitos essenciais e verdadeiramente interessados nos rumos da organização e na 

construção de uma “nova gestão”.  

Paula (2005) comenta ao mencionar a “Nova Gestão” a necessidade de desapego 

ao sentimento de apropriação, já que se observa uma intenção de tomar para si o termo, 
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significando que, embora, o movimento “gerencialista” tenha assumido o desígnio de 

inaugurar uma “nova administração”, genuinamente, ela corresponde a um projeto em 

construção.  

O mesmo raciocínio aplica-se à vertente societal, uma vez que, a disputa pelo 

rótulo de “nova administração pública” é antiga, porquanto Guerreiro Ramos, há cerca de 30 

anos, já debatia a questão, e reconhecia como um processo dinâmico e constante a 

modernização da administração pública.  

  

 

[...] a nova administração pública é aquilo que quotidianamente ignoramos como 

administradores públicos. Ela deve ser essencialmente não prescritiva e se orientar 

para o curso de ações e necessidades dos cidadãos em um dado momento evitando 

os enfoques normativos e subordinado a teoria das organizações à teoria do 

desenvolvimento humano. Em outras palavras, a nova administração pública está 

sempre em processo de reinvenção e enquanto houver vitalidade democrática 

permanecerá como um projeto inacabado (PAULA, 2005, p. 180).  

 

O entendimento que Guerreiro Ramos esquadrinhou para a administração pública, 

como um projeto inacabado, edificado com a participação e a valorização das pessoas, 

evidencia-se na abordagem fenomenológica da Gestão proporcionada por Fraga (2009), desde 

as linhas inaugurais da obra até às reflexões últimas, ao concluir em aberto.  

Donzelli (2009), já no prefácio, menciona que “[...] o critério da relevância do 

humano significa, fundamentalmente, a valorização da consequência e não do simples 

resultado,” conquanto, a Gestão pretendida não se funda em pensamentos preconcebidos, mas 

em constantes retomadas dos fatos com motivação.  

Fraga (2009) reconhece que a Gestão pela Formação Humana não corresponde a 

um preciso sistema normativo com ideias preestabelecidas, mas uma construção associada a 

um dinâmico processo de retomada dos fatos na motivação essencial que os tornam possíveis, 

considerando o tempo e o espaço fenomenológico, vale dizer, as possibilidades e as 

consequências.  

A relevância do humano, em sede de planejamento, representa o ponto de partida, 

de chegada e de retomada, onde, de acordo com o modelo multidimensional sugerido por 

Fraga (2009) para a administração da educação fica evidente a relevância do humano na 

gestão, “[...] considerado o critério mais nobre e abrangente, seja porque se refere ao 

humano, seja pela sua centralidade, quando se trata de gestão, de ensino ou quando se 

aborda a teoria da administração, ou ainda por ter sido concebida como critério de natureza 

filosófica[...]”. Além disto, o critério de relevância do humano enfatiza com plenitude, as 

questões éticas de todos os agentes da organização.  
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Donzelli e Fraga (2003) elucidam que os problemas organizacionais, 

independente do contexto ou momento, jamais deixam de incluir questões éticas, visto que 

são inerentes ao humano. Por conseguinte, o resgate do humano na gestão, compreende a 

discussão ética, compreende a sua avaliação e abrange a manifestação com orientação ética 

(CASTRO, 2009).  

A orientação ética exige mudanças de comportamento, que quase sempre requer 

aprofundadas discussões e engajamento em busca de um caminho, muitas vezes não linear, 

percurso de pouco conforto, com resistências internas e externas (ZAJDSZNAJDER, 2001).  

Mesmo com idas e vindas e sem a garantia de sucesso, uma vez decidido pela 

orientação ética, deve refletir com clareza e precisão o planejamento estratégico da 

organização, para que se reduzam eventuais instabilidades presentes.  

Para Zajdsznajder (2001), há pelo menos duas hipótese que explicam presença das 

questões éticas na agenda das organizações. A primeira, denominada de apocalíptica, associa 

o momento aos processos históricos de reconstrução da sociedade, onde aqueles com 

orientação ética poderiam sobreviver e garantir um recomeço. A outra hipótese, mais 

pragmática, vincula a ética a uma exigência moderna de uma sociedade mais participativa, 

atuante e que exige ação governamental responsável, não apenas para os momentos extremos, 

de instabilidades, mas para o cotidiano, que obriga às tantas decisões, de muitos riscos e com 

muitas incertezas, requerendo uma vida com qualidade, individualmente ou nas organizações, 

onde o gestor decide de modo estratégico, mas segundo princípios éticos.  

A ideia de valorizar os princípios éticos alinha-se ao pensamento de Thiry-

Cherques (2008), ao reconhecer que o gestor utiliza o conhecimento da ética para 

fundamentar as decisões relacionadas às pessoas, orientar o planejamento e a condução da 

vida na organização.  

A ética como ciência (THIRY-CHERQUES, 2008) tem por objeto as ideias 

morais justificadas, enquanto que a moral denota a boa conduta segundo preceitos 

socialmente aceitos.   

Quando se fala em ética, não devem ser estabelecidas fronteiras, porquanto não se 

pode transigir com parcialidade. Ser ético (ZAJDSZNAJDER, 2001) é uma integralidade, é 

para a vida, como bem ilustrado por Fraga (2009), ao citar o depoimento de um gerente e 

mestrando na FGV que manifestou ao seu chefe que o reconhecia como um profissional ético. 

Este, respondeu-lhe assim: “não me considero um profissional ético, mas uma pessoa ética” 

(FRAGA, 2009). 
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A abordagem desses valores, no contexto da pesquisa, estabelece interseções com 

a ação fenomenológica e, identificar essas ações na organização pode facilitar o 

reconhecimento das ações éticas e suas implicações para o momento atual e para o futuro da 

organização. 

Para identificação da ação fenomenológica na organização, Fraga (2009) destaca 

alguns aspectos facilitadores. Primeiro, a atuação dos gestores deve ser inclusiva, significando 

que a ação deve manter relação com as pessoas e não sobre elas. Segundo, as singularidades 

devem ser enxergadas como vantagens, autênticos estímulos para a busca de soluções e não 

como uma fonte de tensões. Terceiro, a intersubjetividade deve ser baseada na pré-sença, que 

precede qualquer outro conceito e deve ser reconhecida, prestigiada e valorizada. Quarto, a 

abordagem fenomenológica revela o social como uma dimensão essencial do ser humano, 

assumida com plenitude de consciência e de modo perene, não como uma conveniência 

modista ou um interesse temporal.  

A identificação de ação fenomenológica na organização permitirá a inclusão de 

medidas de gestão, que visem a uma melhor compreensão das atribuições atuais de seus 

servidores e uma melhor inclusão do tempo e do espaço de atuação dos servidores, uma 

melhor apreensão dos riscos e seus aspectos culturais.  

O estudo da gestão de riscos para a criminalística compreende o estudo dos 

valores organizacionais, conforme tratado no capítulo sobre a cultura, relacionando-se, 

também, com a ética em suas várias dimensões (ciência, gestão, setor público, organização 

policial, família e sociedade).  

Questões como a percepção, o tempo e o espaço fenomenológico, a coexistência 

dos objetos e das pessoas, mesmo que pareçam secundárias e distantes do cotidiano, 

impactam e promovem consequências sobre a organização, porquanto: 

 

[...] as ações presentes e passadas vão sendo dispostas pelas ações e se dispondo 

pelo movimento natural na organização, construindo e reconstruindo seu tempo e 

contribuindo com a vontade dos envolvidos, no sentido de agregá-los ou desagregá-

los na orientação desejada para o futuro. Neste ponto, a percepção humana é 

fundamental. (FRAGA, 2009). 

 

Embora, com o recurso de tecnologias de última geração para as análises na 

atividade pericial, a percepção do servidor reveste-se de caráter singular e representa o 

diferencial, revelando, o que se observou desde o nascimento da criminalística (Hans Gross, 

XIX), com o estudo da fenomenologia do crime e dos métodos práticos de sua investigação 



127 

 

(COSTA FILHO, 2010), quando o profissional se orientava por princípios e segundo a sua 

percepção para a solução dos casos, mostrando a relevância do humano.  

Os mesmos princípios que abalizavam os resultados dos exames, que associados à 

percepção dos servidores e conhecimentos e técnicas disponíveis, orientam ensaios, cujos 

resultados são apresentados nos laudos. Os ensaios seguem protocolos e metodologias, que 

cobram de quem executa isenção e imparcialidade, portanto, comprometimento ético.  

Uma das posições defendidas pelos pesquisadores no século XX, quando se 

tratava de aspectos éticos, referia-se à suposta neutralidade, que, em muitos casos, restou 

caracterizada não existir, onde muitos cientistas, contrariamente, atuavam em casos com 

parcialidade e movidos por interesses econômicos, ou outros valores (ZAJDSZNAJDER, 

2001), de sorte, que se passou a caracterizar a ciência, dentre os vários campos éticos, como 

um setor eticamente instável.  

Zajdsznajder (2001) sugere, objetivando reduzir as instabilidades, que cada passo 

nas áreas de maior risco seja avaliado e acompanhado por comitês de ética, de acordo com 

protocolos e segundo metodologia validada, a fim de que o interesse econômico ou outras 

influências não seguestre e violente os princípios da ciência.   

Fraga (2009) recomenda que as questões moral, ética e de valor na gestão devam 

sejam abordados suficientemente com estratégia para administrar cada uma das dimensões do 

humano no trabalho, adotando os denominados códigos de ética, mas com restrições, pois é 

pretenciosa a ideia de que se consegue hierarquizar os valores e ignorar as singularidades do 

humano.  

Nesse contexto, Reis (2005, p. 4) enfatiza que a metodologia é a mais poderosa 

arma ou ferramenta na mão do Perito Criminal e do Médico Legista para chegar a um 

resultado real e convincente.  

Somando-se ao pensamento de Reis (2005), a abordagem fenomenológica 

acrescenta e fortalece a confiança na metodologia, representada no Quadro 45, onde se 

destaca as implicações que a fenomenologia desperta para Gestão.  

 

GESTÃO PELA FORMAÇÃO HUMANA E SUAS IMPLICAÇÕES 

1- Ação com as pessoas e não sobre elas. Não se trata de domínio, mas de ação em comum.  

2-  As singularidades não são problemas, mas grandes oportunidades para resolvê-los.  

3- A intersubjetividade, baseada na pré-sença, precede o aprendizado, a socialização 

4- A abordagem fenomelógica revela o social como dimensão do ser humano, devendo a 

essencialidade ser assumida com consciência e de modo perene. 

5- O ato de retomada, que assume o compartilhamento autêntico de todas as possibilidades, deve 

favorecer uma relação mais compreensiva do que a colaboração e a interdependência. 

6- Exige do agente um permanente engajamento, que enxergue muito além dos resultados. 
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       7 O resultado que a abordagem clássica considera, embora importante indicador para a organização 

pode esconder consequências. Com a possibilidade do retorno ao “mundo da vida”, as 

consequências garantirão ou não as ações, quando o questionamento filosófico investigará se a 

relevância do humano orientou as dimensões da ação, segundo os critérios de eficiência do 

método de trabalho, eficácia dos resultados, efetividade no atendimento ético aos envolvidos, na 

verdade, o respeito à questão social.  

Quadro  23 - Gestão pela formação humana e suas implicações 

Fonte: Fraga (2009) com adaptação pelo autor 

 

De modo prático, os conceitos apresentados sobre gestão, ética e o pensamento 

fenomenológico, acarretam reflexões sobre a organização policial e o próprio Instituto de 

Criminalística, responsável pela produção da prova material
17

, que, de acordo com a 

perspectiva de futuro, necessitam individualizar o seu planejamento, rever sua missão
18

, 

segundo uma orientação participativa, com progressos para a Gestão Democrática e com 

responsabilidades compartilhadas
19

.   

A Gestão pretendida passa pelo resgate da valorização e pelo reconhecimento do 

humano e sua inclusão nos processos de decisão (FRAGA, 2009), mesmo em uma área 

fundamentalmente técnica, como é a atuação do Instituto, a valorização da ciência, dos 

métodos, da tecnologia, não pode prescindir da valorização do humano e sua essencialidade. 

Independentemente qual a orientação, seja a gestão de riscos, a definição de estratégias ou a 

supervisão de projetos, todas, representam afluentes que deságuam na gestão de pessoas e que 

podem favorecer as mudanças.  

Em se tratando de mudanças de cultura, sempre é útil, observar a organização 

como um conjunto de ritos, hábitos e rotinas independentes (DENISON, HOOIJBERG, 

LANE e LIEF, 2012), porquanto, qualquer que seja a motivação, as mudanças possuem uma 

característica comum, que é afetar as pessoas e promover rompimento com seus paradigmas, 

destarte, será natural a resistência, pois afetam a maneira como as coisas são feitas e retiram 

as pessoas de uma suposta “zona de conforto” (GONÇALVES e CAMPOS, 2012).  

A questão da mudança é enfatizada na gestão e mesmo com resistência, pode ser 

necessário buscá-la, não apenas com o objetivo de alterar os processos, mas com o 

compromisso de intencionar as ações e o modo de prestar o serviço, como especifica Fraga 

(2009, p. 114) mudança sem transformação ou é um conceito vazio, que não se concretiza 

autenticamente, ou é um processo violento que volta a coisificar o agente.  

                                                 
17

 Prova é todo meio de percepção empregado com a finalidade de comprovar a verdade de uma alegação 

(COSTA FILHO, 2010). 
18

 Missão é a razão de ser da organização (OLIVEIRA, 1998).  
19

 Para Tenório (2005, p. 100), a estratégia participativa objetiva com que todos gerenciem o processo de 

trabalho e atuem de modo propositivo para melhorar os resultados, onde o sucesso da organização guarda relação 

direta com a participação orgânica de cada um.  
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Em especial, para as organizações do setor público, o desafio das mudanças ainda 

tem que conciliar e integrar a perspectiva relacionada ao âmbito governamental, que envolve 

o planejamento, a contratação de resultados, a avaliação de políticas públicas etc., com a 

perspectiva de âmbito organizacional, onde se destaca a política estratégica da instituição e a 

política de programas para desenvolvimento (PEREIRA, 2012; PAULA, 2005). 

As mudanças devem ser orientadas, de modo, que não se descaracterize a 

organização, distanciando-a de sua missão, de sua visão e de seus objetivos, o que requer uma 

consistente estratégia e uma profunda mobilização (PEREIRA, 2012), mas, sobretudo, 

segundo a visão fenomenológica, um permanente engajamento e comprometimento das 

pessoas, para a construção de uma relação compreensiva e não apenas colaborativa, uma 

convivência estimulante e não apenas Inter-relacional ou de interdependência, com inserções 

participativas e não apenas intervenções burocráticas, estabelecendo alianças entre gestores e 

administrados segundo uma mesma orientação e intenção (FRAGA, 2009). 

Preocupado, com as intervenções meramente burocráticas, Tenório comenta sobre 

a razão instrumental, que orienta as organizações e burocratiza o processo decisório, que 

impede a participação do administrado, negado a ele a própria cidadania (FRAGA, 2009, p. 

118).  

O envolvimento dos administrados no processo de decisão favorece a articulação 

entre os critérios científicos da administração – eficiência, eficácia, efetividade – com os 

critérios filosóficos da relevância e essencialidade do humano e da legitimação da ação no 

mundo da vida, além de fundamentar o engajamento com responsabilidade social (FRAGA, 

2009). 

A responsabilidade social equivale ao grau com que os administradores e 

administrados de uma organização realizam atividades que protejam e importe melhoria para 

a sociedade, superando o exigido para atender aos interesses econômicos e técnicos da 

organização (CERTO e PETER, 1993). 

Uma efetiva contribuição, que se alinha a responsabilidade social pode ser 

enunciada pelas ações da equipe do laboratório do IC, com atribuição legal de examinar as 

drogas de abuso, na capital do país, promover palestras preventivas, junto à rede pública de 

ensino do Distrito Federal, escolas privadas e segmentos da sociedade, prestando 

esclarecimentos a diversos públicos (jovens em situação de vulnerabilidade e adultos) com 

abordagem de casos concretos e explicações técnicas, destacando os riscos do uso de 

substâncias entorpecentes e drogas de abuso e suas consequências físicas, psíquicas e sociais.  



130 

 

 

 

2.8 A experiência no laboratório  

 

 

A Seção de Perícias e Análises laboratoriais é responsável pela produção de 1/3 

de todo os laudos do IC e tem suas atribuições definidas no Decreto-Legislativo 2170/98. Em 

linhas gerais, seus profissionais são responsáveis pelos exames de substâncias entorpecentes, 

drogas de abusos, fármacos, materiais biológicos e eficiência em instrumentos de crimes. 

Em 2009, possuía uma equipe com 12 peritos criminais e 12 agentes de polícia e 

agentes penitenciários, que se somavam com 02 servidores da carreira de apoio. No ano 

seguinte, 03 peritos, por definição superior, deixaram a seção, sendo que havia a expectativa 

de mais uma aposentadoria. No mesmo ano, mais cinco servidores (3 agentes penitenciários e 

2 agentes de polícia) foram requisitados pela direção do Instituto e pela Direção da polícia. A 

possibilidade de chegada de novos servidores para preenchimentos das vagas, só ocorreria em 

2013.  

Os servidores preocupados com a situação e pressionados pela carga de 

protocolos começaram a manifestar adoecimentos, que resultaram em afastamentos e pedidos 

de licença médica. Além disso, nesse período, aumentou o número de registros de pequenos 

acidentes, como cortes, perfurações e um caso de intoxicação, que resultou no isolamento do 

laboratório, por mais de uma semana.  

Os afastamentos com problemas de saúde tendiam a aumentar, assim como os 

registros de acidentes. À frente da seção, na época, e em sucessivas reuniões com a equipe, 

objetivando identificar as possibilidades e as alternativas viáveis. Uma das opções representou 

o planejamento denominado de “contingenciamento”, que em linhas gerais, correspondeu a 

oportunidade de “humanizar as normas de distribuição de protocolos”. Essa denominação em 

referência ao modelo proposto por Beccaria (2008) para a “humanização das penas”, no 

século XVIII, que defendia, dentre outros, a proporcionalidade e moderação das penas. 

A primeira etapa representou um levantamento histórico de atendimentos, 

chegando-se a uma média, que passou a ser considerada como indicador para a distribuição 

dos protocolos de exames. A lógica adotada e apresentada para a Direção partiu da premissa 

de que com menos 7 servidores, não se poderia ser exigido o atendimento da mesma 

quantidade de protocolos e, uma vez recomposta a quantidade de servidores a proporção seria 
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retomada. Alternativamente, passou a dirigir esforços para rever os processos e com o apoio 

da informática investir em melhorias no sistema de registros dos dados.  

As desvantagens concentravam-se no acumulo de protocolos e materiais sem 

exames, além de atrasos na remessa dos laudos para as autoridades requisitantes, com isto o 

laboratório passou a trabalhar com a pressão de prazos mais apertados, mas por outro lado, 

como vantagem, o servidor passou a ter a tranquilidade de trabalhar com a quantidade de 

protocolos fixos e possíveis de abordagem e o passivo gerado ficou na conta do gestor da 

seção e não na carga do perito, que, até então, além de pressionado pelos prazos e pela 

demanda crescente, sofria com uma distribuição diária, acima de sua capacidade de 

atendimento e absolvia o quantitativo de protocolos de colegas que saiam de férias, de licença 

ou que fossem deslocados para outros setores.  

Os protocolos, mesmo sem condições de receber atendimento, até então, eram 

distribuídos e na data de distribuição, inaugurava o prazo para o perito. Essa quantidade não 

atendida, não poderia ser responsabilidade do perito, ficar na “conta do perito”, mas sim da 

administração. O prazo, entre os peritos, representa uma das principais tensões, que afeta a 

tranquilidade dos servidores e a percepção em relação aos riscos. Soares (2012), em seu 

trabalho sobre Gestão de Pessoas na Perícia Criminal de Minas Gerais, comenta que o 

atendimento das demandas dentro do prazo legal, não é observado em razão da carência de 

pessoal, do aumento de demanda e quando se tem que atender dentro do prazo uma grande 

quantidade de protocolos, há o comprometimento da qualidade. 

A experiência relatada representou um desafio, quer foi superado a partir da 

participação da equipe e o engajamento de cada um com a orientação comum para equacionar 

as dificuldades.  

 

 

2.9 Gestão de Riscos  

 

 

Objetivando cumprir esta etapa, será apresentado um modelo com orientação para 

a prevenção de acidentes, a partir dos princípios e das diretrizes de um Sistema de Gestão de 

Riscos (SGR) baseado em normas técnicas como a OHSA 18.001/2007
20

.  

                                                 
20

 A Norma OHSAS 18001/2007 (Occupational Health and Safety Assessement Series) orienta as organizações, 

dentre outros, quanto à implantação de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, para controle 

dos riscos.  
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A Gestão de Risco é bem compreendida na inciativa privada, encontrando na 

Economia e Finanças, suas raízes mais profundas (DAMODRAN, 2010), onde desde cedo, se 

percebeu que para garantir o retorno de grandes investimentos, ter segurança para avaliar e 

viabilizar os projetos, ou mesmo para assegurar competitividade, seria imprescindível o 

investimento no estudo dos riscos.  

Por sua vez, no setor público, tão somente na década de 1980, após a ocorrência 

de graves acidentes, as autoridades governamentais, da indústria e segmentos da sociedade, 

despertaram para a necessidade de estabelecer “[...] um sistema de gestão de risco visando 

minimizar a probabilidade de ocorrências catastróficas” (MORAES; 2010, p. 17). 

O conceito de Gestão de Risco surgiu na década de 1950, quando grandes 

empresas pressionadas pela alta dos preços das seguradoras americanas desenvolveram suas 

próprias formas de segurança (PAULSSON, 2004). Em 2009, a Intenational Organization of 

Standardizacion (ISO) publicou um conjunto de princípios e diretrizes (ISO 3100) 

objetivando permitir às empresas de qualquer natureza, tamanho, ou nível estratégico, tático 

ou operacional, um alinhamento comum para o gerenciamento do risco (MORAES, 2010).  

Para Moraes (2010), a Norma (ISO 3100), define gestão de risco como “[...] a 

identificação, avaliação e priorização do risco através da aplicação econômica e coordenada 

de recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade e/ou impacto de eventos 

indesejados, ou para maximizar a realização de oportunidades”. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), orientada para os investimentos, 

relaciona Gestão de Risco ao “processo no qual são adotadas decisões para a análise do risco 

ou programar ações mitigadoras para reduzir as consequências de probabilidade de ocorrência 

do risco”. 

A Norma OHSAS 18.001/2007, com enfoque para a saúde ocupacional, informa 

que o objetivo de um Sistema de Gestão eficaz de Risco é reduzir a probabilidade de 

acidentes ao identificar eventuais falhas latentes e viabilizar mecanismo de controle ou 

barreiras, que dificultem a difusão das falhas, interrompendo a cadeia de eventos acidentais 

(MORAES, 2010).  

Para Borges (2001), no campo das oportunidades, a Gestão de Risco é avaliada 

como “ações deliberadas para mudar a probabilidade a seu favor, ou seja, aumentar a chance 

de um resultado positivo e diminuir a de um resultado negativo”. Assim, gerenciar o risco não 

é apenas evitar o perigo, mas avaliar as oportunidades. Khan & Burnes (2007) percebe que há 

uma tendência das empresas associar a Gestão do Risco à redução de perdas, ao invés de 

procurar por vantagens.  
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Considerando os conceitos apresentados, com destaque para a definição arrolada 

pela OHSAS 18001/2007, nota-se que é obrigação da organização estabelecer, implementar e 

manter procedimentos para identificar os perigos e avaliar os riscos e determinar controles 

suficientes para amenizá-los (MORAES, 2010). 

Preliminarmente, para se pensar um Sistema de Gestão de Risco (SGR) é 

necessária a análise de riscos, que é a identificação de perigos e a avaliação dos riscos. A 

análise de riscos objetiva identificar os perigos e estimar os riscos, determinando a 

probabilidade e as consequências de um acontecimento perigoso.  

Para Moraes (2010), não existe uma metodologia universal para identificação dos 

perigos e avaliação dos riscos, mas sugere uma baseada em duas etapas. Uma de análise de 

riscos (onde se identifica os perigos e são estimados os riscos, determinando-se a 

probabilidade e as consequências do evento perigoso) e, outra de valoração do risco, que é a 

comparação do valor do risco obtido com o risco aceitável, compreendendo o risco que se está 

disposto a correr diante de um evento.  

De acordo com a Norma Internacional OHSAS 18.001/2007, risco aceitável 

corresponde ao risco minimizado a níveis aceitáveis pela organização, apreciando-se aspectos 

legais, a política interna da organização e a limitação tecnológica (CAMPOS, 2012). 

Parte dos riscos é controlada. Para isso é necessário avaliar o ambiente e a 

capacidade das pessoas em lidar com eles no desempenho de suas atividades e evitar falhas, 

que é um dos elementos potenciais de perigo, onde cada pessoa está sujeita a tomar decisão 

equivocada (MORAES, 2010).  

O modelo proposto por Moraes (2010) relaciona cinco etapas. A primeira é 

precedida de uma Fase de Preparação, que visa à contextualização da organização. Na fase 

de identificação do contexto, recorre-se a diagramas e figuras para caracterizar o layout da 

organização e as instalações, identificando os processos de trabalho, as práticas, as atividades 

e as tarefas analisadas para compor o processo de Gestão de Riscos, onde são consideradas: a 

qualificação, as experiências e as habilidades das pessoas responsáveis pela execução das 

tarefas. 

O modelo, representado na figura 09, ilustra um fluxo para a Gestão de Riscos: 

 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, constatando se há Regulamento Técnico e Legal 

(normas, códigos, regulamentos etc.).  

 AVALIAÇÃO DOS RISCOS e o estabelecimento de prioridades de risco.  

 TOMADA DE DECISÃO sobre medidas para controlar o risco.  

 IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE ADEQUADAS e, por fim,  
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 MONITORAMENTO E A REVISÃO DOS RISCOS. 

 

Figura 9 – Fluxo para a Gestão de Riscos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moraes (2010) 

 

Identificar as falhas e considerar o aspecto humano é essencial para minimizar os 

eventos de acidentes com lesões ou fatalidades. Nesse sentido, Moraes (2010) acrescenta que 

a falha humana envolve erros, desvios e limitações, associados à memória, à percepção, à 

concentração e ao raciocínio lógico, conforme ilustra a Figura 10 (grifos do autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Fatores relacionados à falha humana  

Fonte: Elaborado pelo autor e com base em (MORAES, 2010). 
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Além do conceito de falha humana, é importante estabelecer a diferença entre 

risco e perigo. O PERIGO é algo com potencial de causar um dano, como por exemplo, os 

exames realizados no laboratório, que envolvem manipulação de reagentes, ou no caso de 

sistemas energizados, onde há o perigo de incêndios, explosões, intoxicação e choque elétrico. 

Já o RISCO está associado à frequência e à probabilidade que o dano, a doença, o acidente, a 

lesão ou até a morte pode resultar devido ao perigo (MORAES, 2010).  

Daí a responsabilidade na identificação dos riscos e dos valores da organização, 

sendo todos chamados a participar na construção do planejamento para o enfrentamento dos 

riscos, em direção à ação participativa, intencional e inclusiva na gestão, em especial de 

riscos. Para tanto, o primeiro passo é a identificação e mapeamento dos riscos presentes na 

atividade pericial. 

 

 

2.10 Mapa de risco  

 

 

A identificação dos riscos presentes na atividade pericial integrou um dos 

objetivos específicos da pesquisa, onde o mapa encerra uma técnica para coletar o maior 

número possível de informações sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, 

considerando-se a percepção dos próprios servidores, consentindo um diagnóstico fidedigno 

para os riscos na organização (CAMPOS, 2012).  

O mapa de risco passou a constar na NR-9, em 1992, a partir de uma alteração 

proposta pelo Ministério do trabalho acrescentando o mapa através da Portaria nº 5, formado 

por cinco grandes grupos: Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos e Mecânicos. 

Posteriormente, a Portaria nº 25 manteve os nomes, com exceção dos riscos mecânicos, que 

passaram a se denominados Riscos de Acidentes (CAMPOS, 2012). 

Para efeito da norma, considera-se risco “uma ou mais condições de uma variável 

com potencial para causar danos.” O dano, diz respeito à gravidade da lesão ou à perda física, 

funcional ou econômica, enquanto que perigo é a expressão da exposição a um risco que 

tende a causar danos (PAOLESCHI, 2012).  

Por exemplo, no IC, a Seção de Balística Forense realiza disparos de arma de fogo 

em um tanque para coleta de material padrão, logo, há o barulho proveniente dos disparos. 

Caso, não se tenha abafadores, os servidores poderão ter a audição afetada. Assim, o risco 
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corresponde ao ambiente ruidoso, enquanto que o perigo é estar na área de risco sem o 

equipamento de proteção, exposição ao risco e, o dano será a perda da audição. 

O mapeamento de riscos de uma organização objetiva (CAMPOS, 2012):  

 

I. Reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de 

segurança e saúde do trabalho.  

II. Possibilitar a troca e a divulgação de informações sobre os riscos ambientais, bem 

como estimular a participação em medidas preventivas. 

 

Para definir o mapa de risco, seguiu-se um modelo avaliativo a partir da 

percepção dos servidores, segundo quatro princípios (CAMPOS, 2012):  

 

 Habilidade, perícia, prática do trabalho (o levantamento deve expressar a 

realidade);  

 Consenso do grupo (as informações devem ser validadas pelo grupo);  

 Grupo homogêneo (os responsáveis pelo levantamento devem manter união e ser 

homogêneo) e,  

 Responsabilidade da CIPA (o mapeamento deve ser realizado pelos responsáveis 

da montagem da estrutura). 

 

Baseado nas normas NR-9 e NR-5 (PAOLESCHI, 2012) e com as anotações de 

Moraes (2010), o autor, considerando a estrutura administrativa do IC, procedeu ao 

mapeamento de riscos nas diferentes seções. A estrutura administrativa do IC possui 04 

Divisões e 18 Seções. Para cada uma delas foi elaborada uma planilha, considerando suas 

especificidades. O mapeamento segue um conjunto de etapas com vistas a garantir os 

resultados e auxiliar na identificação dos riscos, conforme Quadro 24.   

 

ETAPAS DO MAPA DE RISCO 

PASSO ANOTAÇÃO 

CONHECER O PROCESSO DE 

TRABALHO 

Elemento humano, elemento trabalho, elemento material, 

elemento meio ambiente.  

IDENTIFICAR OS RISCOS 

AMBIENTAIS 

(NR-9). 

IDENTIFICAR AS MEDIDAS 

DE CONTROLE EXISTENTES  

(medidas de proteção coletiva, medidas de organização do 

trabalho, medidas de proteção individual, medidas de higiene e 

conforto). 

IDENTIFICAR OS 

INDICADORES DE SAUDE 

(queixas frequentes, acidentes de trabalho ocorridos, doenças 

profissionais diagnosticadas, absenteísmo).  

CONHECER OS 

LEVANTAMENTOS 

AMBIENTAIS 

(conceitos e definições, avaliação ambiental). 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE 

RISCOS 

(critérios utilizados, relatório dos riscos encontrados). 

Quadro  24 - Etapas do mapa de risco 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moraes (2010) 
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Com o roteiro estabelecido e as planilhas elaboradas, constando as atribuições 

legais de cada setor
21

·, foi encaminhada comunicação eletrônica para os responsáveis pela 

seção, agendando a entrevista.  

Com a finalidade de aplicação do questionário, recorreu-se à classificação contida 

na OHSAS 18001/2007, onde a avaliação se baseia na valoração da probabilidade e da 

severidade para identificar o nível de risco que o trabalhador está exposto. A probabilidade 

recebe três níveis de gradação, BAIXA, MÉDIA e ALTA, conforme o Quadro 25.  

 

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE – SEGUNDO OHSAS 18001/2007 

CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIO 

BAIXA (01) Há registro de ocorrência, é improvável ocorrer o perigo. 

MÉDIA (02) Não existe registro de ocorrência ou já houve, mas sem reincidência, sendo 

pouco provável ocorrer à consequência do perigo. 

ALTA (03) Existe registro recente de ocorrência. É provável a ocorrência da consequência. 

Quadro  25 - Classificação de probabilidade de perigo, segundo a OHSAS 18001/2007 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moraes (2010) 

 

A severidade diz respeito à gravidade da lesão ou doença que os riscos podem 

causar, sendo graduada em BAIXA, MÉDIA e ALTA. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE SEVERIDADE – SEGUNDO OHSAS 18001/2007 

CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIO 

BAIXA Riscos relacionados a perigos sem potencial de causar danos graves ou acidentes 

com afastamento ou doença do trabalho (pequenas lesões). 

MÉDIA  Riscos relacionados a perigos com potencial de causar danos graves e/ou 

acidentes com lesões ou doenças do trabalho reversíveis ou não, mas não 

incapacitantes (lesões como pequenas fraturas, perda da capacidade auditiva, etc). 

ALTA Riscos relacionados a perigos com potencial de causar mortes ou acidentes com 

lesão ou doença do trabalho, irreversíveis, amputações, fraturas graves, etc 

Quadro 26 - Classificação de Severidade da lesão, segundo a OHSAS 18001/2007 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moraes (2010) 

 

No mesmo formulário, foram identificadas as medidas de proteção individual 

(EPI‟S) disponibilizadas. O resultado compôs um relatório e foi encaminhado para a Direção 

do Instituto em 02/08/2013, por intermédio do Memorando nº 4299/2013- I.C. O mapa 

integrou o trabalho de pesquisa e constituiu o APÊNDICE ÚNICO.  

 

                                                 
21

 Lei Distrital nº 2.217/98. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Pesquisar é ver o que outros viram, e pensar o que nenhum outro 

pensou. (Albert Szent-Gyorgyi)
22

 

 

Marconi e Lakatos (2010, p. 139), procurando apresentar uma definição para a 

pesquisa, a qualifica como procedimento formal “com métodos de pensamento reflexivo, que 

requer um tratamento científico, constituindo um caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais”. 

Gil (2010, p. 1) em uma visão pragmática, compreende que a pesquisa integra um 

“procedimento racional e sistemático” e Minayo (2010), refere-se à pesquisa como o ponto de 

partida, de onde as ciências buscam respostas para indagações e descobertas baseadas na 

realidade.  

De modo geral, percebe-se que a pesquisa é um caminho metodológico, que 

permite uma leitura da realidade em busca de respostas às indagações, contribuindo para a 

construção e evolução de uma área de conhecimentos. 

O conhecimento evolui com o preenchimento de lacunas, ausências de 

comprovações empíricas, ou questões não respondidas, a serem supridas por contribuições em 

parcelas ao que já era conhecido (Kuhn, 1975; Popper, 1993). 

Neste sentido, a completude de uma teoria, de regra, não é alcançada de um dia 

para outro, ou mesmo executado por uma só pessoa. São necessários anos de pesquisas até a 

contribuição para a teoria ser considerada abrangente e exaustiva. Consequentemente, não se 

pretendeu o esgotamento do tema, tão menos gerar algo não pensado ou mesmo inovar 

conceitual e textualmente sobre o tema, tanto pela complexidade, quanto pelas limitações do 

pesquisador e pelos próprios balizes definidos na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Bioquímico húngaro (1893 – 1986) Prêmio Nobel de Fisiologia e da Medicina em 1937 pela descoberta do 

papel de certos compostos orgânicos, especialmente a vitamina C na oxidação dos nutrientes celular. Disponível 

em <http://www.infopedia.pt/$albert-szent-gyorgyi>. Acesso em 08/07/2013.  
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3.1 Definição de pesquisa  

 

 

A pesquisa é antecedida de uma etapa de planejamento ou projeto, que representa 

um desenho lógico e associativo do conjunto de etapas com o fim de integrar os dados 

empíricos às perguntas iniciais e às conclusões (YIN, 2010).  

O próprio Yin (2010) acrescenta que o projeto de pesquisa é modelo lógico de 

provas, atestando ao pesquisador fazer as inferências relativas às relações causais entre as 

variáveis investigadas.  

As variáveis são definidas como uma classificação ou medida, uma quantidade 

oscilatória e que pode assumir a qualidade de dependente ou independente, influenciando ou 

afetando outra variável (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 121). 

Nesse sentido, Vieira e Zouain (2006, p. 19), afirmam que as definições 

constitutivas e operacionais de termos ou variáveis representam um elemento essencial na 

avaliação da exatidão da pesquisa qualitativa, agregando uma respeitável etapa metodológica 

desta modalidade de pesquisa. 

Abordando a tipologia de pesquisa, Moresi (2003) ressalta que são múltiplas as 

modalidades ou forma de classificá-las, que segundo Gil (2010) são atribuídas ao fato de 

possuírem objetos e objetivos diferentes.   

Desse modo, as pesquisas podem ser reunidas em relação a sua natureza, quanto à 

forma de abordagem; quanto aos objetivos e os meios de investigação. No primeiro caso, ou 

seja, quanto à natureza ou finalidade, ela pode ser básica ou aplicada, diferenciada pelos 

aspectos pragmáticos presente na aplicada, que possui interesse local, conforme ilustra o 

Quadro 27. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO À NATUREZA 

BÁSICA APLICADA 

O
B

J
E

T
IV

O

: 
 

GERAR CONHECIMENTO UTIL PARA A 

CIÊNCIA SEM APLICAÇÃO.  

O
B

J
E

T
IV

O

: 
 

GERAR CONHECIMENTOS COM 

APLICAÇÃO PRÁTICA.  

INTERESSE UNIVERSAL INTERESSE LOCAL. 

Quadro  27 - Classificação da pesquisa quanto à natureza 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moresi (2003) 

 

Quanto ao modo de abordagem do problema da pesquisa, ela pode ser qualitativa e 

quantitativa, conforme ilustra a Quadro 28. 
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Quadro  28 - Classificação da pesquisa quanto à forma de abordagem do problema 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moresi (2003) 

 

Em relação aos fins ou objetivos que se propõe, a pesquisa pode ser classificada 

em exploratória, descritiva e explicativa, conforme ilustrado no Quadro 29.  

 

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO AOS OBJETIVOS 

EXPLORATÓRIA  DESCRITIVA EXPLICATIVA 

-PROPORCIONA MAIOR 

APROXIMAÇÃO COM O 

PROBLEMA, FAVORECENDO A 

CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES 

-DESCRIÇÃO DAS 

CARACTERÍSTICAS DA 

POPULAÇÃO, DE UM 

FENOMENO OU 

ESTABELECER RELAÇÕES 

ENTRE VARIÁVEIS 

-FOCO É IDENTIFICAR AS 

CAUSAS 

CONTRIBUITIVAS PARA 

UM FENOMENO 

Quadro  29 - Classificação da pesquisa quanto à forma de abordagem do problema 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Gil (2007) 

 

Considerando-se os meios ou métodos de investigação, a pesquisa pode ser: de 

Campo, de Laboratório, Telematizada, Documental, Bibliográfica, Experimental, Investigação 

ex pos facto, Pesquisa Participante, Pesquisa-ação e o Estudo de Caso, de acordo com a 

ilustração no Quadro 30.  

 
CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO AOS MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 

Nº MÉTODO  CARACTERÍSTICA 

1 PESQUISA DE CAMPO Investigação empírica no local onde ocorre ou ocorreu um 

fenômeno.  

Entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não.  

Ex. Levantar com os servidores a percepção que tem dos 

riscos. 

2 PESQUISA DE 

LABORATÓRIO 

Realizada em local circunscrito, por dificuldades de realizar 

no Campo.  

3 TELEMATIZADA Computador e as telecomunicações. 

4 DOCUMENTAL Documentos de órgãos públicos e privados de qualquer 

natureza, ou com pessoas:  

5 BIBLIOGRÁFICA Estudo sistematizado em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, acessível ao público em 

geral. 

6 EXPERIMENTAL Investigação empírica onde o pesquisador manipula e 

controla variáveis independentes e observa as variações que 

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO À FORMA DE ABORDAGEM DO PROBLEMA 

QUANTITATIVA  QUALITATIVA 

-CONSIDERA QUE AS INFORMAÇÕES 

PODEM SER QUANTIFICADAS. 

-USO DE FERRAMENTAS ESTATISTICAS 

(MÉDIA, DESVIO, PERCENTUAL, ETC) 

-SUSTENTAR TRABALHOS EMPÍRICOS 

- CONSIDERA QUE HÁ UMA RELAÇÃO 

DINÂMICA ENTRE O MUNDO REAL E O 

INDIVIDUO. 

-VINCULO ENTRE O MUNDO OBJETIVO E A 

SUBJETIVIDADE. 

- FUNÇOES BÁSICAS: INTERPRETAÇÃO 

DOS FENOMENOS E A ATRIBUIÇÃO DE 

SIGNIFICADOS. 

-FOCO NO PROCESSO E O SEU 

SIGNIFICADO. 
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tal manipulação e controle produzem em variáveis 

dependentes. Variável é um valor que pode ser dado por 

quantidade, qualidade, característica, magnitude, variando 

em cada caso individual. 

7 INVESTIGAÇÃO Ex post 

facto 

Refere-se a um fato já ocorrido. 

8 PESQUISA DE 

PARTICIPANTE 

Participação de pessoas implicadas no problema, fazendo 

que a fronteira pesquisador/pesquisado, ao contrário do que 

ocorre na pesquisa tradicional, seja tênue. 

9 PESQUISA-AÇÃO É um tipo particular de pesquisa participante que supõe 

intervenção participativa na realidade social. 

10 ESTUDO DE CASO Circunscrito a uma ou poucas unidades, como uma pessoa, 

uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, 

uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de 

profundidade e detalhamento. Pode ou não ser realizado no 

campo. 

Quadro  30 - Classificação da pesquisa quanto à forma de abordagem do problema 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moresi (2003) 

 

Em se tratando da forma de abordagem, há três tipos de projetos de pesquisa, um 

denominado de qualitativo, um quantitativo e outro misto, que não devem ser entendidos 

como abordagens opostas ou dicotômicas, mas com finalidades diferentes (CRESWELL, 

2010). 

Vieira (2006) reconhece como falsa a dicotomia apresentada por autores entre a 

pesquisa qualitativa e quantitativa, pois elas devem ser vista como um continum. Para o autor 

a versão qualitativa garante a riqueza de dados por enxergar o fenômeno como um todo, 

enquanto que a modalidade quantitativa privilegia a objetividade, a possibilidade das relações 

causais e extrapolação dos resultados. 

Uma abordagem qualitativa, na visão de Creswell (2010) encerra um meio para 

explorar e entender o significado atribuído a um problema social ou humano. O Quadro 31 

contempla as diferentes estratégicas e suas principais aplicações para cada caso: 

 

ESTRATÉGIA CARACTERÍSTICAS 

ETNOGRAFIA  Estudo de um grupo cultural preservado 

 Cenário natural 

 Tempo prolongado 

 Coleta de dados: observação e entrevistas 

 Processo flexível 

TEORIA 

FUNDAMENTADA 
 Teoria formulada é derivada de um geral, abstrata e de um processo. 

 Vários estágios de coleta de dados e exige refinamento 

 Constante comparação dos dados com as categorias emergentes 

 Diferentes grupos de amostragens para maximizar as semelhanças e 

diferenças entre as informações 

ESTUDO DE CASO  Exploração com profundidade de um programa, evento, atividade, 

processo ou um ou mais indivíduos. 

 Casos relacionados pelo tempo e pela atividade 

 Coleta de dados por tempo prolongado e procedimentos diferentes 

para coleta 
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OLHAR 

FENOMENOLÓGICO 
 Identifica a essência das experiências humanas em relação a um dado 

fenômeno 

 Distinção da Fenomenologia como método e como filosofia 

 Estudo de um pequeno grupo com engajamento prolongado e 

extensivo para obter padrões e relações significativas 

 Inclusão ou não da experiência do pesquisador 

PESQUISA 

NARRATIVA 
 Estudo das vidas dos indivíduos  

 Audiência dos relatos de vida dos indivíduos  

 Narrativa colaborativa da vida dos indivíduos e da vida do 

pesquisador 

Quadro  31 - Estratégicas e principais características da abordagem qualitativa 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Creswell (2010) 

 

Embora, a pesquisa qualitativa representava inicialmente um modelo alternativo 

ao paradigma clássico ou quantitativo nas áreas Antropológica e sociológica, alcançou, a 

partir da década de 1960, outras áreas como a Psicologia, a Educação e a Administração 

(NEVES, 1996).  

Em especial, nos estudos organizacionais, a abordagem qualitativa começa a se 

delinear a partir dos anos de 1970 (GODOY, 1995), epoca em que se registrou uma 

valorização da pesquisa nas ciências sociais.  

Observa-se, a partir do repasse histórico, que mesmo se observando uma 

inclinação para uma ou outra modalidade, o tipo de pesquisa, não é necessariamente 

excludente, sendo, frequente o emprego de vários métodos inter-relacionados.  

No caso concreto, o estudo teve o propósito de investigar “como se dá a 

percepção dos riscos por parte dos servidores do Instituto de Criminalística, levando-se em 

conta os aspectos culturais” significando o entendimento das dimensões Risco, cultura, 

percepção e Gestão, apesar de uma propensão para a abordagem qualitativa, ela não foi 

exclusiva, requerendo uma contribuição da análise estatística.   

Desse modo, a pesquisa considerando sua proposta metodológica, recebeu a 

seguinte classificação, aplicada, quanto a sua natureza, seguindo uma abordagem mista, com 

objetivos exploratórios e descritivos e quanto aos métodos de investigação, tratou de uma 

pesquisa de campo (investigação de um fenômeno, que é a percepção dos servidores sobre os 

riscos); documental (utilizou dados da unidade pesquisada), telematizada (combinou a busca 

de dados armazenados em meio virtual); bibliográfica (o referencial é baseado em livros, 

publicações e redes eletrônicos, acessível ao público), a partir de estudo de caso (possibilitou 

evidenciar descobertas sobre um fenômeno contemporâneo em um contexto real). 

Mesmo não se tratando de uma abordagem eminentemente qualitativa, o estudo 

buscou, também, em Vieira e Zouain (2006) suporte metodológico, reconhecendo a 
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complexidade no campo dos estudos organizacionais, o desafio da quantidade de dados e de 

como lidar com eles para obtenção de resultados significativos e confiáveis.  

Além disso, essa alternativa metodológica constituiu-se em uma opção adequada a 

investigação dos aspectos de cultura organizacional, que neste caso específico, referiu-se à 

questão de “como se dá a percepção” e “como lidar com os riscos intrínsecos à atuação 

pericial”, quer em ambientes internos (como laboratório), quer em cenários externos (como os 

locais de morte violenta, acidentes de trabalhos, delitos de trânsito).   

Vieira (2006) reconhece as críticas dirigidas à pesquisa qualitativa, quanto ao grau 

de objetividade presente na abordagem quantitativa, mas esclarece que isto pode ser 

contornado com a definição explícita das perguntas, dos conceitos e das variáveis, e com o 

detalhamento das etapas de pesquisa de campo, conferindo certa “objetivação” ao fenômeno 

pesquisado.  

A pesquisa assume, inicialmente, uma abordagem exploratória
23

 visando a 

encontrar a presença talvez, em parte, velada, de uma cultura própria da Polícia Civil do 

Distrito Federal, na qual o IC se insere funcionalmente, bem como de uma cultura própria do 

mesmo, a fim de destacar essa última sobre a qual recairá a pesquisa de campo, visando a 

caracterizá-la em suas peculiaridades. Essa abordagem favoreceu a clarificação da cultura da 

organização policial e suas principais características, para beneficiar a um melhor 

entendimento de conflitos entre as diferentes culturas em convívio: uma da polícia e outra, 

particular do IC. 

 

 

3.2 Definição da abordagem  

 

 

O estudo de caso foi considerado um método em condições de levantar nesta 

pesquisa, “como se dá a percepção dos riscos no Instituto de Criminalística - IC – por parte 

dos servidores que atuam na perícia criminal, considerando a cultura da organização”, 

conduzindo-o de forma estruturada e documentada. 

É compreendido, como uma das muitas maneiras de realizar pesquisa social, ao 

lado do experimento, de levantamentos, histórias e da pesquisa econômica (YIN, 2010). 

                                                 
23

 Para Gil (2010, p. 27) a pesquisa exploratória tem “como propósito proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses.” Seu planejamento tende a ser bastante 

flexível, enquanto interessa avaliar os aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. 



144 

 

Apresentando vantagens e desvantagens, passíveis de serem utilizadas, desde que envolvam 

questões do tipo “como” ou “por que”; o controle que o pesquisador tem sobre os eventos 

investigados seja reduzido e o foco do estudo recaia sobre fenômenos contemporâneos e 

inseridos em contexto do mundo da vida.  

Yin (2010) considera o estudo de caso como uma forma de se fazer pesquisa 

social empírica, adequada para investigar um fenômeno atual da vida concreta, onde as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto estudado não são claramente definidas e que 

apresenta variadas fontes para coleta das evidências. O autor esclarece que considerando o 

tipo de questão da pesquisa, há métodos mais adequados, cujas possibilidades são sintetizadas 

no Quadro 32 (YIN, 2010, p. 29).  

 

MÉTODO QUESTÃO DE 

PESQUISA 

CONTROLE DOS 

EVENTOS 

COMPORTAMENTAIS  

FOCO NOS EVENTOS 

CONTEMPORÂNEOS  

EXPERIMENTO COMO, POR QUÊ? SIM SIM 

LEVANTAMENTO 

(survey) 

QUEM, O QUÊ, ONDE, 

QUANTO (S) 

NÃO SIM 

ANÁLISE DE 

ARQUIVOS 

QUEM, O QUÊ, ONDE, 

QUANTO (S) 

NÃO SIM/ NÃO 

PESQUISA 

HISTÓRICA 

COMO, POR QUÊ? NÃO NÃO 

ESTUDO DE 

CASO 

COMO, POR QUÊ? NÃO SIM 

Quadro  32 - Situações relevantes para aplicação do método de pesquisa (adaptação) 

Fonte: COSMOS Corporation 

 

Uma vez que a proposta do estudo é esclarecer “como os servidores, que atuam 

na perícia criminal percebem os riscos em suas atividades, considerando os aspectos 

culturais da organização”, tanto o experimento, a pesquisa histórica, quanto o estudo de caso, 

poderiam ser úteis. Contudo, como o enfoque está em um evento contemporâneo, a pergunta 

tem um caráter exploratório e o pesquisador não possui controle sobre os eventos, o estudo 

de caso apresentou-se como o método a ser enfatizado (YIN, 2010). 

Com a intenção de planejar as etapas do estudo de caso, Yin (2010), sugere um 

modelo logico e linear, com cinco etapas que incluem: o projeto, a preparação, a coleta, a 

análise dos dados e o compartilhamento.  

Como o projeto de pesquisa cumpre uma concepção lógica, que une os dados 

coletados (de onde se tiram as conclusões) à questão proposta, a qualidade do projeto pode vir 

a ser afetada, prejudicando a confiança nos constructos. Para evitar que isto ocorra, Yin 

(2010) estabelece quatro medidas, que devem ser observadas para garantir a pesquisa, 

conforme se apresenta no Quadro 33. 
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Quadro  33 - Condições críticas para garantir a qualidade dos projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em (YIN, 2010) 

 

Em termos concretos, os critérios foram adotados objetivando salvaguardar a 

lógica entre as evidências coletadas e à questão proposta:  

 

Validade/confiabilida

de 

ETAPA DA PESQUISA 

DESIGN UNIDADE DE 

ESTUDO  

COLETA DE 

DADOS 

ANÁLISE DE 

DADOS 

Validade de 

constructo 

Conceitos das 

dimensões 

Risco e sua 

Teoria  

Cultura 

organizacional 

Valores  

Gestão. 

 

 Recurso à fontes  

múltiplas de pesquisa;  

Estudo de caso único; 

Questionário 

abrangente e disponível 

para a população. 

 

Utilização de 

software Excel e 

SPSS para análise 

dos dados. 

Validade interna  Descrição do 

critério de seleção 

para unidade de 

estudo e aplicação 

do questionário. 

Uso de estudo de caso 

único, mas com 

abrangência de 

atividades interna e 

externa, onde há riscos. 

Questionários 

registrados on line 

e divulgados e 

redivulgados em 

diferentes canais 

de repercussão. 

Validade externa Uso de banco de 

dados e 

protocolo para a 

definição 

precisa da 

unidade de 

análise e a 

Questão de 

pesquisa. 

Critério da 

escolha para 

aplicação dos 

questionários. 

  

Confiabilidade Protocolo 

definido e uso 

de banco de 

dados. 

Abrangência 

dentro da unidade 

de análise – 

respondentes com 

experiência e 

conhecimento 

práticos. 

Encaminhamento do 

questionário aos 

entrevistados com a  

carta de apresentação e 

com antecedência dos  

dados do questionário. 

Disponibilização 

do processo de 

pesquisa e dos 

resultados  

Preservação dos 

dados e 

confidencialidade. 

Quadro  34 - Critérios de validação e confiabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor com adaptação ao modelo proposto por Neto (2012) 

 

CONDIÇÃO CRÍTICA MAXIMIZAÇÃO 

VALIDADE DO 

CONSTRUCTO 

Identificação das medidas operacionais corretas 

VALIDADE INTERNA Definir os tipos de causalidade e distingui-las de relacionamentos espúrios 

VALIDADE EXTERNA Garantir a generalização analítica da pesquisa visando à replicação 

CONFIABILIDADE  Repetitividade: garantir que o método utilizado reproduzirá os mesmos 

resultados  
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3.3 Procedimentos adotados na pesquisa  

 

 

A etapa seguinte refere-se à obtenção de fontes confiáveis para a construção do 

suporte teórico, ensejando a pesquisa bibliográfica, baseada em matérias publicadas e 

tradicionais, que inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e 

anais de eventos científicos (GIL, 2010, p. 29; YIN, 2010, p. 126). 

Na utilização de múltiplas fontes deve se adotar medidas para que se consulte 

banco de dados confiáveis e que garanta o encadeamento lógico das evidências (YIN, 2010). 

Nesse sentido, foi feito um estudo bibliométrico, por meio de análises de citação e 

co-citação com artigos relacionados ao estudo, utilizando as seguintes palavras-chaves: Risco 

(risk); Percepção de Risco (risk of perception), Gestão de risco (risk management), Cultura 

organizacional (organizational culture) e Cultura da polícia (police culture).  

Embora as palavras, não comportem uma hierarquia, porquanto possuem 

individualmente relevância, o termo CULTURA, representou a conexão para o termo 

Percepção e Risco, originando uma primeira palavra-chave
24

, a ser investigada nos bancos de 

dados.  

 

 
Figura 11 – Dinâmica inicial  entre os eixos teóricos da pesquisa  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                 
24

 Palavra que resume o significado de uma obra, de uma política, de um texto, etc. Fonte: Disponível em 

<http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/palavra-chave;jsessionid=pAnbZjL6LvmH8gGDuQOGIQ>. 

Acessado em 07/07/2013. 
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Além da expressão percepção de riscos, as seguintes palavras-chaves foram 

pesquisadas: percepção, riscos, cultura, cultura organizacional, cultura da polícia, perícia, 

gestão, gestão de riscos, gestão de segurança, acidentes e acidentes de trabalho.  

 

 
Figura 12 - Mostra o ramo construído a partir das palavras-chaves, constituindo as dimensões da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

As dimensões “PERCEPÇÃO DE RISCO” “CULTURA” e “RISCO” representaram 

os critérios para correlação com outras palavras, que possibilitou a pesquisa em bancos de 

dados, conforme Figura 13. 

 

 
Figura 13 - Mostra o ramo construído a partir do tema central de pesquisa e dois dos três eixos teóricos, que se 

relacionam com a temática secundária da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Duas estratégias foram adotadas para a pesquisa e composição de publicações 

com o tema e os subtemas. A primeira foi a busca na base de dados por publicações 

internacionais de trabalhos relacionados ao tema na base da EBSCO HOST, disponível para 

assinantes e acessado pela VPN da Fundação Getúlio Vargas para os docentes e discentes e 

em sítios de publicação acadêmicas de instituições públicas e privadas (UnB, UERJ, UFRJ, 

FGV, UFRGS, etc.).  

Objetivando ampliar as fontes, associou-se à primeira estratégia à criação de 

“alertas eletrônicos” (ANEXO G), usando grupos de palavras-chaves, na base de pesquisa 

disponibilizada para o público em geral pelo endereço eletrônico <www.google.com>.  

As estratégias garantiram o retorno de artigos e de publicações com afinidade ao 

tema e as palavras-chaves, que compuseram uma fonte, refinada por títulos e resumos. 

Selecionando os trabalhos de interesse e que revelavam pertinência ao tema da pesquisa para 

a construção e utilização de banco de dados, com a finalidade de garantir a validade externa 

do protocolo de pesquisa (YIN, 2010). 

Os Quadros 32, 33 e 34, construídos a partir dos retornos em consulta no banco de 

dados, ilustram a coleta, os resultados e o processo de refinamento. O Quadro 35 mostra um 

primeiro refinamento, com seis grupos e os resultados, de acordo com as palavras-chaves.  

 
PALAVRAS-CHAVES – FONTE: EBSCO 

PALAVRAS-

CHAVES 

RETORNO  PERÍODO ACESSO(s) TIPO DE FONTE 

Revista 
científica 

Publicação 
comercial 

Revistas Relatório Novidades 

1 PERCEPÇÃO 

DE RISCO 

2.584 1957/13 03/13 

05/3 

1729 180 207 55 15 

2 CULTURA 376.273 1890/13 03/13 
05/13 

36.404 36.001 30.544 18.747 3.937 

3 CULTURA 

POLICIAL 

1.411 1945/13 03/13 

05/13 

16 8 9 1 52 

4 ACIDENTES 307.979 1887/13 03/13 
05/13 

10.100 26.092 21.359 550 15.181 

5 PREVENÇAO 

DE 

ACIDENTES 

2.584 1957/13 03/13 

05/13 

1729 207 180 55 15 

6 GESTÃO DE 

RISCO 

72.794 1898/13 03/13 

05/13 

28.718 13.124 12.217 3.070 412 

Quadro  35 - Resultados das buscas em Banco de Dados da EBSCO, disponibilizados por acesso a FGV 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os 763.625 trabalhos publicados retornaram a partir da consulta à base de dados da 

EBSCO HOST (Percepção De Risco; Cultura; Cultura Policial; Acidentes; Prevenção De 

Acidentes; Gestão De Risco).  

Desse total, 376.273 relacionados, exclusivamente à Cultura; 307.979 à Acidentes; 

72.794 à Gestão De Risco e aproximadamente 1%, relacionado às associações Percepção De 

Riscos, Cultura Policial e Prevenção De Acidentes.  
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PALAVRA-CHAVE RETORNO  % 

PERCEPÇÃO DE RISCO/PREVENÇAO DE 

ACIDENTES/CULTURA POLICIAL 
6.579 1% 

CULTURA 376.273 49% 

ACIDENTES 307.979 40% 

GESTÃO DE RISCO 72.794 10% 

TOTAL 763.625 100 

Quadro  36 - Retorno de trabalhos publicados no Banco de Dados da EBSCO, em relação às palavras-chaves 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Gráfico  1 - Retorno com seis grupos de palavras-chaves de publicações no Banco de Dados da EBSCO HOST 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O retorno de trabalhos com a palavra-chave PERCEPÇÃO DE RISCO totalizou 

2.584 publicações, desde o ano de 1957 até maio de 2013. Os artigos, a maior parte, 1.729 

eram vinculados à publicação científica, 207 associadas às revistas, 180 em publicação 

comercial, 55 relatórios e 15 classificadas como novidades.  

Em uma análise preliminar, a partir dos temas relacionados, do título da obra e das 

referências, os vínculos observados estavam associados às diferentes áreas do conhecimento, 

principalmente, saúde, economia, finanças, agricultura, biologia e psicologia, com raras 

publicações associadas à organização policial.  

Em uma nova busca, utilizando a palavra-chave PERCEPÇÃO DE RISCOS, 

como primeiro critério e, com associação a outras palavras-chave, como ACIDENTES, 

CULTURA, POLÍCIA, GESTÃO DE RISCO e de SEGURANÇA, foram observados os 

seguintes resultados, constantes no Quadro 37. 
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PALAVRAS-CHAVES – FONTE: EBSCO 

PRIMEIRA PALAVRA-CHAVE PERCEPÇÃO DE RISCO 

SEGUNDA 

PALAVRA-CHAVE 

TERCEIRA 

PALAVRA-CHAVE 

RETORNO PERÍODO 

CULTURA  POLICIAL 0  

CULTURA 

ORGANIZACIONA 

 18 1995 

ACIDENTE  TRABALHO 56 1989 – 2013 

ACIDENTE DE 

TRABALHO  

POLÍCIA 0 - 

GESTAO  1026 1957 – 2013 

GESTÃO POLÍCIA 5 1997 – 2012 

GESTÃO SEGURANÇA 153 1982 -2013 

GESTÃO POLÍCIA 1 2011 

Quadro  37 - Retorno de trabalhos publicados no Banco de Dados da EBSCO, em relação às palavras-chave 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A pesquisa em banco de dados (EBSCO HOST) com o termo PERCEPÇÃO DE 

RISCO retornou 2.584mil trabalhos e como o número ainda se mostrava alto, um novo 

refinamento foi feito associando outras palavras-chave presentes na pesquisa. A primeira 

tentativa foi com a palavra CULTURA (considerada uma questão central da pesquisa) e o 

retorno foi de 116 trabalhos publicados entre o ano de 1974 e ano de 2012. Em seguida, 

acrescentou-se a palavra POLÍCIA e desta vez, nenhum trabalho foi retornado, confirmando a 

escassez de estudos.  

Associou-se ainda, as palavras-chave ACIDENTE e TRABALHO, com retorno de 

56 trabalhos produzidos, entre os anos de 1989 e 2013 e quando se acrescentou a palavra-

chave POLÍCIA, nenhum trabalho foi localizado.  

Correlacionado à palavra-chave GESTÃO observou-se 1.026 trabalhos entre os 

anos de 1957 e de 2013. Quando se acrescentou a palavra-chave SEGURANÇA e a palavra 

POLÍCIA, os resultados, individualmente, foram 5 trabalhos relacionados à POLÍCIA e 153 à 

SEGURANÇA. Associando ao mesmo tempo as duas palavras-chave (POLÍCIA e 

SEGURANÇA) apenas 1 trabalho foi observado.  

A pesquisa em banco de dados atestou que os trabalhos com o tema Percepção de 

Risco na atividade policial, praticamente inexistem, comprovando que as publicações são 

escassas e “em se tratando de pesquisas relacionadas às organizações policiais, elas são 

raras” (BITTNER, 2003). 

Das publicações pesquisadas, após os refinamentos, àquelas que tinham 

alinhamento com a pesquisa (PERCEPÇÃO de RISCOS, GESTÃO de RISCOS, CULTURA 

ORGANIZACIONAL) foram selecionadas e utilizadas para a fundamentação teórica.  
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Objetivando a coleta de dados, um questionário foi disponibilizado para os 

respondentes/colaboradores em 03/07/2013, eletronicamente, em três canais de repercussão:  

1) convite com o link foi encaminhado pela página (www.abpc.com.br) da Associação 

Brasiliense de Peritos Criminais (ABPC), que conta com 248 associados, entre servidores em 

atividades e aposentados;  

2) convite com o link foi encaminhado pelo endereço ic.pcdf@gmail.com, que integra 

os peritos criminais em atividade no Instituto de Criminalística (250 e-mails) e  

3) convite com link divulgado, na página oficial do Instituto, em sua rede interna de 

computadores para registros dos documentos – SISCOD.  

A utilização dos meios de divulgação foi previamente autorizada pelos 

responsáveis, o Diretor do Instituto (I.C) e o Presidente da Associação (ABPC). 

Estabeleceu a estratégia de semanalmente reenviar, os convites com o link com 

chamadas para sensibilizar quanto a adesão. Pessoalmente, o pesquisador, durante o período 

em que o link esteve no ar, realizou o reforço para adesão, destacando a contribuição valiosa e 

enaltecendo a participação.  

Visando garantir a confiabilidade do estudo foi definido o protocolo de pesquisa, 

que em geral, deve oferecer uma visão com os objetivos, o assunto e as leituras relevantes, 

previsão de análise e um guia para elaboração do relatório (YIN, 2010, p. 106; GIL, 2010, p. 

120), conforme consta no Quadro 38. 

 
PROTOCOLO DE PESQUISA 

ITEM DETALHAMENTO  

PROBLEMA DE 

PESQUISA 

“Como os servidores que atuam na perícia criminal do Instituto de 

Criminalística – Instituto de Criminalística - IC -, percebem os riscos em 

suas atividades, considerando os aspectos da cultura da organização”. 

OBJETIVO GERAL “Analisar, empiricamente, considerando os aspectos culturais da 

organização, como os servidores do Instituto de Criminalística - IC – 

percebem os riscos em seu ambiente de trabalho?” 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Caracterizar, por categorias, a cultura organizacional do Instituto de 

Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. 

Identificar, dentre os riscos classificados pela NR-9 aqueles presentes na 

atividade pericial, segundo a percepção dos servidores. Comparar os 

diferentes riscos identificados pelos servidores em relação aos setores com 

os quais mantém vínculo 

Mapear, segundo a percepção dos servidores, os riscos presentes na 

atividade pericial na unidade de estudo. 

Caracterizar, segundo a percepção dos servidores, se a instituição tem 

definição de sua missão, visão,  metas e estratégicas. 

Identificar e mapear os acidentes decorrentes da atividade pericial no 

Instituto de Criminalística da PCDF nos últimos dois (02) anos. Subsidiar a 

implantação de procedimentos operacionais para um Programa de Gestão e 

Mitigação de Risco (PGMS). 

- Propor medidas de orientação para a Comunicação, Investigação e 

prevenção de Acidentes.  
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Propor interlocução entre os sujeitos que atuam na perícia criminal, de 

modo multidisciplinar e como ação preventiva e mitigadora de acidentes, a 

instituição de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA -. 

NR-5. 

Subsidiar o planejamento estratégico dos gestores do Instituto de 

Criminalística no que se refere à Gestão Humana de prevenção de acidentes 

e a redução dos riscos inerentes à atividade pericial. 

CLASSIFICAÇÃO DA 

PESQUISA 

Quanto à natureza Aplicada, com abordagem predominante Qualitativa, 

mas com elementos Quantitativos. Quanto aos objetivos: Exploratória e 

Descritiva Quanto aos métodos de investigação: Pesquisa de campo, 

documental, telematizada; bibliográfica e de estudo de caso. 

UNIDADE-CAS0 INSTITUTO de CRIMINALÍSTICA - IC – da Polícia Civil do Distrito 

Federal - PCDF -. 

UNIVERSO 324 servidores lotados no Instituto de Criminalística - IC -  

AMOSTRA 20%. – 70 servidores. 

Pesquisa de Campo - 

PUBLICAÇÃO - 

QUESTIONÁRIO 01 e 

REFORÇO 

03/07/2013  - CORTE PARA ANÁLISE DOS DADOS: 23/07/2013 

- Incentivo e reforço em 10/07/13 – 15/07/2013 

PUBLICAÇÃO - 

QUESTIONÁRIO 02 

15/07/2013 – CORTE PARA ANÁLISE DOS DADOS: 23/07/2013 

ANÁLISE DOS DADOS E 

CONSTRUÇÃO DE 

TABELAS E S 

23/07/2013 – 30/07/2013 – elaboração das tabelas e análise estatísticas. 

INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS E 

DIGITAÇÃO 

01/08/2013 – 07/08/2013 – construção dos gráficos e análises dos 

resultados  

DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

10/08/2013 – Envio para os colaboradores da previa dos resultados. 

Encaminhamento para avaliação preliminar para a orientação, criticas e 

sugestões  

FINALIZAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DA 

APRESENTAÇÃO 

10/08/2013 – 25/08/2013 

10/09/2013 1 20/09/2013: Revisão gramatical e adequação normativa – 

ABNT. 

ENCAMINHAMENTO 

DOS RESULTADOS PARA 

AVALIAÇÃO 

25/08/2013 – 15/09/2013 – Envio para criticas – orientação. 

-Disposição para a orientação 

RETORNO da 

ORIENTAÇÃO  

26/09/2013 – Retorno com sugestões  

ENVIO PARA ÚLTIMAS 

CONSIDERAÇÕES  

29/09/2013 – Considerações finais e reparos 

ENVIO PARA OS 

MEMBROS DA BANCA 

02/10/2013 – Encaminhar versão impressa para os membros 

- solicitação de agendamento  

- preparação para a apresentação -  

Previsão de DEFESA  - 23/10/2013 – 10/11/2013 DEFESA: (07/11/2013) 

Quadro  38 - Protocolo de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4 População e amostras  

 

 

A definição da população representou uma etapa fundamental para o estudo de 

caso, que seguiu critérios que possibilitou a observação clara do fenômeno para garantir com 

segurança a relação entre os constructos investigados (NETO, 2012, p. 87).   

No caso concreto, a unidade de estudo e a população foram, antecipadamente 

definidas, desde a fixação do objetivo do estudo. A unidade ficou circunscrita ao Instituto de 

Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, onde se considerou o acesso facilitado para 

a coleta de dados, a sua localização e o conhecimento, por parte do pesquisador, sobre a 

estrutura e a cultura da organização (YIN, 2010). 

O universo seguiu a orientação do quantitativo de servidores lotados no IC (Fonte: 

SISCOD, acessado em 20/02/2013). Os servidores estão distribuídos em atividades de plantão 

(24 horas/72 horas de repouso) e em expediente de 7 horas corridas (12horas às 19horas
25

) e 

complementação de jornada por convocação para missão. Os servidores estão distribuídos em 

Divisões e Seções, conforme a estrutura organizacional apresentada no Quadro 15. 

 

A Divisão de Perícias Externa (D.P.E.) é integrada por quatro Seções: a Seção de 

Crimes contra a Pessoa (SCPe), a Seção de Crimes contra o Patrimônio (SCPA) , a Seção de 

Delitos de Trânsito (SDT)  e a Seção de Engenharia e Meio Ambiente (SELMA)  e em fase de 

implantação a Seção de Perícias de Incêndio e Explosões.  

Integram a Divisão de Perícias Interna (DPI) cinco seções. A Seção de Perícias 

Documentoscópicas (SPD), a Seção de Identificação Veicular (SIV), a Seção de Merceologia 

(SM), a Seção de Perícias Contábeis (SPC) e a Seção de Perícias em Informática (SPI). Em 

fase de implantação, mas já atendendo, a Seção de Perícias em Propriedade Imaterial (SPPI). 

A Divisão de Perícias Laboratoriais (DPL) é composta por quatro seções: a Seção 

de Balística Forense (SBF), a Seção de Perícias e Análises Laboratoriais (SPAL), a Seção de 

Perícias Audiovisuais (SPA) e a Seção de Fotografia e Desenho (SFD). 

Por fim, a Divisão Administrativa (D.A) é formada por quatro seções. A Seção de 

Protocolo e Atendimento ao Público (SPAP), a Seção de Materiais e Transporte (SMT), a 

Seção de Informática, Planejamento e Estatística (Sinpe) e a Seção de Apoio Administrativo. 

Em fase de implantação a Seção de Métodos e Processos Criminalísticos (SPMC). 

                                                 
25

 O horário de expediente e de plantão da P.C.D.F. é fixado pela Portaria nº 930 de 30 de agosto de 2005, sendo 

o expediente das 12h00min. às 19h00min. e o plantão das 8h00min. de um dia e término às 8h00min. do dia 

seguinte. 
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O Quadro de pessoal do IC é constituído por peritos criminais (178 + 21 cedidos), 

agentes de polícia (113), agentes penitenciários e servidores da carreira de apoio à atividade 

policial, técnicos, administrativos e outros (33).  

 POPULAÇÃO – UNIVERSO – INSTITUTO de CRIMINALÍSTICA - IC – 345 

CATEGORIA NÚMERO  CEDIDOS TOTAL 

PERITO CRIMINAL 178  21 199 

AGENTE DE POLÍCIA 113  0 113 

AGENTE PENITENCIARIO 3  0 3 

APOIO e Outros 30  0 30 

TOTAL 324 21 345 

Quadro  39 - Quantidade de servidores lotados no Instituto de Criminalística 

Fonte: Siscod – acesso em fevereiro de 2013. 

 

Assim, o estudo, em sua exploração quantitativa, referiu-se a uma população de 

345 singularidades, significou, que para a própria unidade de estudo, ou para outras que lidam 

com a percepção do risco, que a gestão de variáveis complexas, exige atenção especial para o 

humano.  

O meio de divulgação da Associação - ABPC - foi considerado para repercutir a 

pesquisa entre os servidores ativos e, sobretudo, para se achegar aos aposentados, considerado 

como relevantes, enquanto detentores de larga experiência e possibilidades de sugestões para 

a gestão de riscos (stakeholders).  

O Quadro 40 mostra a composição em junho/2013 da Associação, onde se 

observa que 72% do total de peritos lotados no Instituto são associados, 57,25% do total 

correspondem a homens em atividades, enquanto que 21% do total pertencem ao sexo 

feminino em atividades e aposentadas.  

 

PERITOS CRIMINAIS - ASSOCIADOS – FONTE ABPC[1]   

 MASCULINO FEMININO TOTAL 

EM ATIVIDADE 142 34 176 

APOSENTADOS 54 18 72 

TOTAL 196 52 248 

Quadro  40 - Peritos criminais associados em duas categorias: aposentados e em atividade profissional por sexo 

Fonte: ABPC  

 

 

 

 

 

 



155 

 

3.5 Instrumentos de coleta de dados  

 

 

O questionário é um dos instrumentos de coleta de dados, constituído por 

perguntas ordenadas (MARCONI e LAKATOS, 2010) e amplia a possibilidade de responder 

a questão da pesquisa, além de melhorar a confiabilidade da pesquisa.  

O questionário, assim, como as demais técnicas, apresenta vantagens e 

desvantagens. Como vantagens podem ser citadas a economia de tempo e de pessoal, a 

ampliação do alcance de pessoas, a rapidez do retorno das respostas, a maior liberdade ao 

respondente e a redução do risco de distorção. Por outro lado, representam desvantagens: o 

baixo número de retorno é não permitir o controle sobre quem de fato vai responder e a 

questão pode não ser interpretada claramente.  

Antes da aplicação do questionário, seguiu uma informação para o gestor da 

unidade-caso na forma de carta de apresentação (Anexo A), esclarecendo sobre o objeto da 

pesquisa e os dados do pesquisador, da instituição vinculada, de sua orientadora, bem como o 

compromisso de anonimato e confidencialidade dos dados coletados e dos 

respondentes/colaboradores.  

A finalidade do questionário é a de guiar a investigação em direção aos objetivos 

propostos pelo projeto (YIN, 2010). Para alcançar os resultados, a pesquisa foi abrangente 

com aplicação de dois questionários e entrevistas para o mapeamento dos riscos.  

 

 

3.5.1 Questionários  

 

 

Foram elaborados dois questionários (Anexo C e Anexo D) com o objetivo de 

coletar os dados necessários, a partir da percepção dos respondentes, para as análises e 

discussões visando cumprir os objetivos da pesquisa. O primeiro, denominado de 

Questionário I, constituído por um formulário dividido em três partes. O segundo, 

Questionário II, destinado aos gestores, objetivou identificar se a cultura da organização 

interfere na percepção dos riscos e da própria gestão. 

Os formulários foram elaborados pelo pesquisador, que recorreu a uma ferramenta 

disponível no endereço eletrônico www.google.com, função DRIVE, que possibilitou, dentre 

outros, a geração de relatórios, a publicação facilitada no sítio eletrônico, o encaminhamento 
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de convites aos colaboradores, acompanhar a evolução das respostas, originar planilhas com 

os dados e construir as tabelas para avaliação estatística dos resultados. 

Antes da divulgação, os questionários foram submetidos à apreciação da 

orientadora da pesquisa e a servidores da unidade-caso, com o objetivo de colher sugestões 

(CRESWELLl, 2010; GIL, 2010 e MARCONI e LAKATOS, 2010) e corrigir falhas. 

O pré-teste envolveu 30 servidores da Instituição pertencente à unidade-caso. O 

formulário de pré-teste foi publicado em 23/05/2013 e ficou disponível durante uma semana 

(30/05/13). Nesse período retornaram 13 contribuições (43,33% do total), que foram 

tabuladas, consideradas e implementadas na versão final.  

O pré-teste permitiu avaliar o tempo médio dedicado para as respostas, já que 

representou uma preocupação, pois exigiu um tempo médio de 15 a 20 minutos para aplicação 

das respostas. Durante o pré-teste não foi observada, tanto pelos colaboradores, quanto pelo 

autor, a não inclusão de uma das 28 categorias sobre o diagnóstico da cultura (ser 

competitiva) e que integrava o Questionário I. 

 

PRÉ-TESTE E SUGESTÕES 

CORREÇÕES QUESTIONÁRIO – PRÉ-TESTE –  

PARTE ITEM SUGESTÃO RESPONDENTE DATA ACATAMENTO 

I 10 ACRESCENTAR: 

NÃO SE APLICA 

AOS ITENS 11, 12 

E 13 

A  23/05/13  SIM/ALTERAÇÃO  

II  ACIDENTADOS 

DE OUTRA 

SEÇÃO 

B 23/05/13 SIM 

III  NR-9 e não NR-5 B 23/05/13 SIM 

IV  TERMINOLOGIA: 

DIURNO E 

NOTURNO 

B 23/05/13 NÃO FIDELIDADE AO 

MODELO 

V 14 ACRESCENTAR 

ITEM 14 - PERFIL  

O PESQUISADOR 24/05/13 INICIATIVA DO 

PESQUISADOR PARA 

POSSIBILITAR UMA 

QUESTÃO ABERTA SOBRE 

OS ACIDENTES 

EXPERIMENTADOS PELOS 

RESPONDENTES. 

Quadro  41 - sugestões apresentadas no pré-teste realizado entre os dias 23/05/2013 e 30/05/2013. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com o retorno do pré-teste, o formulário I foi ajustado e publicado no dia 

03/07/2013, às 10h00min., ficando disponível até o 23/07/2013.  

Durante o período em que o questionário ficou disponível foram adotadas 

providências de estímulo à colaboração. Em 08/07/2013 foram reenviados convites utilizando 

os mesmos canais de divulgação eletrônicos. Em 10/07/2013, com o objetivo de alcançar os 
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servidores da carreira de apoio, agentes de polícia e técnicos, foram enviados e-mails para os 

chefes de seção com o LINK e o pedido de divulgação. Em 15/07/2013, reenvio dos convites 

a partir dos mesmos canais de divulgação e envio do Questionário II, para 18 servidores 

ocupantes de cargo de gestão na unidade de pesquisa. 

 

 

3.5.1.1 Questionário I 

 

 

3.5.1.1.1 PARTE I - O perfil do colaborador  

 

 

A primeira parte visou a identificar o perfil dos colaboradores/respondentes, como 

nome, sexo, idade, tempo de serviço, lotação e setor de atuação, acidentabilidade, período do 

acidente, se houve comunicação do acidente para os gestores e se houve providências para 

investigar as causas. Totalizando assim 14 questões, sendo uma facultativa (nome) e a última, 

uma abordagem qualitativa, com espaço destinado a relato sobre algum evento de acidente, a 

seção de lotação e a dinâmica do acidente. Os relatos foram compilados e seus conteúdos 

analisados (BARDIN, 1977). 

 

 

3.5.1.1.2 PARTE II – Diagnóstico da cultura  

 

 

A segunda parte do questionário objetivou o diagnóstico da cultura da 

organização e foi baseado em modelo revisado por James Sarros et al (2005) denominado de 

OCP - REVISADO - (Organizational Culture Profile) e os valores validados com o uso da 

técnica Q-sort.   

Uma questão foi levantada nesta etapa e representou um limite para o 

questionário, que foi considerado complexo e exigiu um tempo médio de 15 a 20 minutos 

para o seu preenchimento. Por outro lado, revelou um aspecto positivo, que foi o 

comprometimento dos respondentes que aderiram ao formulário, exigindo uma leitura 

rigorosa e atenta, para que não se marcasse itens a mais que o permitido para cada categoria. 
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Visando amenizar a dificuldade, o formulário seguiu com uma explicação 

detalhada de preenchimento, conforme anexo. 

 

 

 

 

Em que grau as características abaixo se apresentam no Instituto de Criminalística - IC - 

 

NÚMERO MÁXIMO DE ITENS EM CADA COLUNA→ 1 3 6 8 6 3 1 

CATEGORIAS – ESCALA → +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Foco na realização        

Ênfase na qualidade        

Distinção – ser diferente         

Ser competitiva
26

        

Ser reflexivo-cautelosa sobre suas ações        

Ênfase na disciplina         

Ser socialmente responsável        

Clara filosofia de orientação        

Foco em equipes        

Compartilha informações livremente        

Foco em pessoas        

Colaboração        

Inovação        

Rapidez em obter vantagens das oportunidades        

Correr riscos/ousar        

Assumir responsabilidade individual        

Justiça        

Oportunidade para crescimento profissional        

Ênfase na Hierarquia         

Reconhecimento para alto desempenho        

Alta expectativa por desempenho        

Entusiasmo para o trabalho        

Foco em resultados        

Ser muito organizada        

Estabilidade/constância         

Ser calma        

Garantia de lotação        

Baixo conflito        

Tabela 1 – Modelo tabulado do questionário para diagnóstico da cultura organizacional. 

Fonte: Fonte: Russo (2010) com adaptação do autor. 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Categoria que não foi incluída no formulário de pesquisa.  
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3.5.1.1.3 PARTE III – Percepção dos Riscos  

 

 

A terceira parte do formulário considerou a percepção de riscos, levando em conta 

a classificados apresentada pela NR-9, que contempla cinco categorias de riscos presentes no 

ambiente, que foram associados à escala de severidade (alta, média e baixa) e à probabilidade 

de ocorrência (alta, média e baixa). 

 

 

 

3.5.1.2 Questionário II  

 

 

O segundo questionário (ANEXO D), constituído por um formulário, contemplou 

11 questões endereçadas aos gestores. Consistiu de uma parte geral (identificação do perfil do 

administrador, incluindo o tempo de perícia e o de gestão) e, uma parte específica (que visou 

à identificação de riscos presentes no setor e caracterizar se a cultura da organização 

influencia a percepção de riscos e a própria gestão), além de sugestões de medidas para 

reduzir os riscos observados.  

Foram considerados na categoria de gestores, os chefes de Seção, os diretores de 

Divisão, o Diretor do Instituto de Criminalística, o Diretor do Departamento de Polícia 

Técnica (DPT) e os Assessores.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O Instituto de Criminalística (unidade de estudo) possui 345 servidores, sendo 

55% peritos criminais (178 em exercício e 21 cedidos), 35% agentes de polícia (114) e 20% 

distribuídos entre os cargos de escrivão de polícia (01), agentes penitenciários (03), servidores 

da carreira de apoio (13), técnicos (08), administrativos (03) e papiloscopista policial (01), 

conforme ilustra o Gráfico 02. 

 

 
Gráfico  2- Quantitativo de servidores do Instituto de Criminalística - IC – distribuídos por cargos 
Fonte: Elaboração do autor – Fonte de dados: SISCOD –I.C 

 

Dos 345 servidores lotados no Instituto, considerando os dois questionários, 60 

servidores responderam, representando 18,52%, excluindo-se 21 cedidos. Considerando 

apenas o grupo de peritos criminais (83,4% dos respondentes), representou a participação de 

28,73% do total de peritos criminais em atividade no Instituto.  

O primeiro questionário alcançou 45 servidores, sendo 36 peritos criminais (80%), 

5 técnicos (11%), 2 agentes de polícia (4,5%) e 2 agentes penitenciários (4,5%). O segundo 

questionário foi respondido por 15 gestores, sendo 14 peritos criminais (93,34%) e um agente 

penitenciário (6,66%).  

A parte II do questionário I, do total de respondentes (45), 22 respostas foram 

validadas (aceitas) para fins de análises (ANEXO H – Tabela 8). O restante não foi 

considerado para as análises, uma vez que os respondentes assinalaram categorias em um 

número maior que o estipulado no formulário. Isso representou uma limitação do modelo e foi 

reconhecido como uma fragilidade da pesquisa (YIN, 2010).  
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Segue os resultados coletados no Questionário I (Perfil dos 

Colaboradores/Respondentes, Acidentalidade, Diagnóstico da Cultura da Organização e 

Percepção de Riscos, definição de estratégia, missão, visão e suas metas e acidentabilidade, a 

relação com o ano em que sofreu, se foi comunicado para os gestores e se houve investigação.  

Os dados de acidentes foram comparados com os acidentes que a administração 

oficialmente investigou ou que foram comunicados, permitindo, de pronto, inferir, quanto à 

necessidade de investir em um modelo de comunicação de acidentes e de riscos.  

A divergência pode ser explicada pelo fato de que muitos acidentes, que não 

acarretaram repercussões à saúde ou não levaram ao afastamento de serviço, se quer foram 

comunicados para a administração, essa divergência, portanto, não compromete a validade 

interna (VIEIRA e ZOUAIN, 2006, p. 23). 

A não comunicação do acidente e sua razão podem ser evidenciadas a partir da 

análise do conteúdo do relata de um dos respondentes (RESP. 11), que experimentou lesão 

durante o serviço e não entrou com o pedido de licença médica. 

 
RESP. 11: Na Selma ao examinar um poço profundo um tubo de PVC se rompeu e 

atingiu o meu rosto quebrando 3 dentes. Não foi necessário afastamento. O fato só 

ocorreu pela ânsia em se atender locais que deveriam ser abordados com mais 

cuidado além de se ter ao dispor recursos necessários para aquisição rápida de 

instrumentos necessários à realização da perícia. 

 

O conteúdo da resposta, além de ilustrar o motivo de não ter sido contabilizado o 

acidente para a administração, atesta um valor identificado no diagnóstico da cultura, que é o 

comprometimento do servidor, que, portanto, atua na percepção dos riscos. Das cinco 

categorias mais bem valoradas no diagnóstico da cultura (boa reputação, constância no 

empenho e postura ética, foco em resultado, foco na realização e cumprimento das demandas 

e agir com justiça) todas, alinham-se com a decisão do servidor em realizar o levantamento de 

local, mesmo, reconhecendo o risco.   

Dentre as categorias marcantes da cultura da organização, estabeleceu-se um 

ranking e efetuou estudo estatístico com vistas a identificar as correlações entre elas. Os 

resultados estão no Quadro 45. 

No Questionário II, averiguou a Percepção de Riscos, segundo os Gestores e a 

Interferência ou não da Cultura Organizacional sobre a percepção e a própria Gestão. 

Foram utilizados os softwares Microsoft EXCEL 2013 e SPSS 20 (ANEXO E) 

para a construção dos gráficos e das tabelas, que, além de ilustrativo dos resultados dos 
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questionários, autentica a consistência da pesquisa. (VIEIRA M. , 2006; RUSSO, 2010, YIN, 

2010). 

A organização do conteúdo das dimensões seguiu o formato de planilhas, onde se 

buscou correlacionar o conteúdo com os autores enunciados no referencial teórico, com os 

objetivos e com a questão proposta na pesquisa, e ainda com as repostas dos colaboradores.  

 

 

RETOMANDO AS DIMENSÕES 

 

 

Para cada uma das dimensões, que orientou a construção do referencial teórico, 

elaborou-se uma planilha com os resultados da pesquisa. Nesse sentido, importa ressaltar que, 

para fins de apresentação e análise, a dimensão CULTURAL recebeu uma avaliação em 

separado e outra com enfoque ORGANIZACIONAL, enquanto que as dimensões 

PERCEPÇÃO e RISCO foram analisados conjuntamente como “PERCEPÇÃO de RISCO”, 

por fim, as dimensões apresentadas são correlacionadas, de modo breve, com a GESTÃO. 

Essa construção mostrou-se alinhada com os objetivos da pesquisa e foram se ajustados ao 

longo do trabalho. 
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DIMENSÃO CULTURAL 

E
IX

O
 QUESTÃO OBJETIVO CORRELAÇÃO ABORDAGEM 

GERAL ESPECÍFICO ESTRATEGIA E AVALIAÇÃO REFERENCIAL  

TEÓRICO 

AUTOR QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Quadr

o 

Gráfic

o 

Quadro Gráfi

co 

C
U

L
T

U
R

A
 

Como os 

servidores que 

atuam na 

pericia criminal 

do Instituto de 

Criminalística – 

PCDF – 

considerando-se 

os aspectos 

culturais da 

organização, 

percebem os 

riscos em suas 

atividades? 

Analisar, 

considerando os 

aspectos 

culturais da 

organização, 

como os 

servidores do 

Instituto de 

Criminalística - 

IC – percebem 

os riscos em seu 

ambiente de 

trabalho? 

 

Identificar as principais 

categorias que caracterizam 

a cultura organizacional do 

Instituto de Criminalística da 

Polícia Civil do Distrito 

Federal, segundo a 

percepção dos servidores. 

Recorreu-se a um modelo OCP, proposto 

por Sarros, para o diagnostico da cultura 

organizacional. 

O modelo é integrado por 28 categorias, 

que podem ser agrupadas em sete fatores 

(Competitividade, Responsabilidade 

Social, Apoio, Inovação, 

Reconhecimento, Desempenho e 

Estabilidade). 

2.3 CULTURA 

ORGANIZACIO

NAL 

2.7 Diagnóstico 

da Cultura 

Organizacional 

 

(RUSSO, 

2010). 

SCHEIN, 

2007) 

MOTTA 

F. C., 

1997; 

43  51, 52, 

53,  

16 

 CATEGORIAS MAIS VALORADAS: 

zelar pela boa reputação”, apresenta 

“constância no empenho e assume 

postura ética”, “foco em resultados”, 

“foco no (na realização) cumprimento 

das demandas” e “agir com justiça. 

4.2. Questionário 

Parte II – 

Cultura da 

Organização 

SCHEIN, 

2007) 

(HOFSTE

DE, 2005) 

  54.55, 17 

Caracterizar, segundo a 

visão dos gestores, se a 

cultura da organização 

policial influencia a 

percepção e a gestão de 

riscos 

 

CATEGORIAS MENOS VALORADAS: 

falta de reconhecimento pelo alto 

desempenho E não gosta de correr risco 

e ser ousada 

2.3. Cultura 

organizacional (SCHEIN, 

2007) 

SCHEIN, 

2007; 

WAGNER 

III e 

HOLLEN

BECK, 

2002 

   39 

93,4% dos gestores entrevistados 

reconheceram que a cultura da 

organização influencia tanto a percepção 

de risco quanto a gestão 

      

Tabela 2- Dimensão cultura 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dentre os objetivos específicos intencionados, dois mantém pertinência com a 

Dimensão Cultural. O primeiro visou a identificar as principais categorias da cultura 

organizacional e o segundo, caracterizar se ela influencia a percepção e a gestão de riscos. 

Das 28 categorias elencadas para o diagnóstico, uma, (Ser competitiva) não foi considerada, 

inicialmente por erro, que, porém, não inviabilizou a pesquisa, por se mostrar de pouca ou 

nenhuma aplicabilidade para o setor investigado. As categorias, por questão metodológica e 

seguindo o modelo original (RUSSO, 2010), foram agrupadas em sete fatores 

(Competitividade, Responsabilidade Social, Apoio, Inovação, Reconhecimento, Desempenho 

e Estabilidade).  

As principais categorias identificadas na organização estão expressas nas tabelas 

03 e 04, consagrando as mais valoradas e as menos valoradas e os respectivos fatores. Os 

principais valores, segundo a percepção dos servidores, revelam a preocupação da 

organização em “zelar pela boa reputação”, apresenta “constância no empenho e assume 

postura ética”, “foco em resultados”, “foco no (na realização) cumprimento das demandas” 

e “agir com justiça”. 

Segundo o modelo proposto para diagnóstico da cultura, cada 4 categorias 

agrupadas compõem um Fator. Observou-se que dentre as categorias mais valoradas, duas 

pertenciam ao Fator RESPONSABILIDADE SOCIAL, que corresponde a um fazer a mais 

que nossas atribuições, pois exige engajamento e comprometimento com orientação ético. 

Fraga (2009) reporta-se ao educador Anísio Teixeira (1900-1971), em breve alusão à 

responsabilidade social e aproveita para fazer uma pertinente e necessária conexão com a 

filosofia, onde para o educador, a filosofia “deverá orientar a transformação da sociedade”. 

A consolidação dos valores percebidos em fatores desvendou uma organização 

“socialmente responsável”, valorizando a boa reputação, busca uma postura ética com foco no 

“desempenho” e nos “resultados”.  

Algumas ações da organização revelam alinhamento com a responsabilidade 

social, como a participação em palestras de prevenção de drogas, auxílio para identificação de 

pessoas desaparecidas, perícias de DNA para identificação de paternidade e identificação de 

vítimas em grandes desastres (acidentes com aeronaves).  

Por outro lado, as categorias menos valoradas assinalam para a ausência de uma 

política de retribuição para o alto desempenho e baixa ocorrência de conflito, com destaque 

para o fato de que a organização não está disposta a correr riscos ou ser ousada. Soma-se, 

ainda, a preocupação, segundo a percepção dos servidores, que não há garantia de lotação 

com critério, assim como não se reconhece o alto desempenho e não se aproveitada com 
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rapidez as oportunidades. Identificou-se, também, uma baixa valoração para o foco em 

pessoas como seres humanos e para o foco em comprometimento com equipes. 

As categorias menos valoradas estão relacionadas à falta de reconhecimento pelo 

alto desempenho. Um dado, com relação direta com o estudo, revelou que a organização é 

pouco ousada e não está disposta a correr riscos. Considerando, que a expressão “correr 

risco” foi utilizada em sentido abrangente, e considerando que o risco inerente à atividade 

policial (MINAYO, 2010), poderia nos levar a pensar que o resultado esperado e o 

encontrado são inconsistentes, fragilizando a validade interna (VIEIRA M. , 2006, p. 23). 

Entretanto, como a percepção é singular, onde cada pessoa, mesmo diante de um mesmo 

objeto, perceberá os riscos de modo particular (FRAGA, 2009), cada pessoa, dependendo da 

situação, estará disposta a assumir ou não um determinado risco, segundo a sua valoração.  

Materialização disso pode ser notada a partir das afirmações abaixo, onde o 

respondente, ciente do risco de lesão, por comprometimento com suas atribuições, executou 

os exames diante de condições inseguras e da falta de equipamentos básicos de segurança. - 

“Resp. 11: [...] o fato só ocorreu pela ânsia em se atender locais que deveriam ser abordados 

com mais cuidado além de se ter ao dispor recursos necessários para aquisição rápida de 

instrumentos necessários à realização da perícia”. Do mesmo modo a afirmação de outro 

colaborador: “Resp. 02: [...] ocorreram duas falhas, a minha por não utilizar o EPI (óculos) e 

da pessoa que encheu o recipiente com metanol [...].” 

Os fatores menos presentes foram: competitividade (foco na realização, ênfase em 

qualidade, distinção e ser competitiva), apoio (foco em equipe, compartilhar informações, 

foco em pessoas e colaboração) e o fator de inovação (inovação, rapidez em aproveitar as 

oportunidades, correr risco/ousar e assumir responsabilidades individuais) (RUSSO, 2010). 

A cultura da organização policial atua fortemente na percepção de riscos, onde os 

servidores, guarnecidos pelo discurso de que o perigo acompanha a atividade policial, 

incorporam, desde o ingresso como valor, o entendimento de que os perigos e os riscos 

constituem o seu cotidiano. Admitem e normalizam, enquanto símbolo cultural, a 

proximidade com o perigo e com os diferentes riscos, assumindo as exposições, mesmo que 

importem acidentes no exercício de suas atribuições.  

Não se ignore, porém que nesse cenário, os servidores da perícia criminal, assim 

como os da medicina legal, que possuem origem comum, desdobram-se para o atendimento 

das demandas, subjugando suas integridades com exposição aos riscos severos e com alta 

probabilidade de ocorrências de acidentes em nome do comprometimento, princípios e 

responsabilidades profissionais.  
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Marca também a cultura da organização, segundo a percepção dos respondentes, a 

falta de uma política clara de garantia de lotação segundo critério objetivo, que reflita um 

planejamento com regras objetivas, orientado por competências e mérito, considerando o 

tempo de serviço, a lotação, a especialidade, o interesse do servidor e da administração, de 

modo a afastar as instabilidades (SCHEIN, 2007, p. 13-14). A ausência de regras objetivas, 

não é peculiar da organização em estudo, mas abrange, o setor público como um todo. 

(RUSSO, 2010). 

O segundo objetivo buscou esclarecer se a cultura da organização influencia a 

percepção de risco e a própria gestão. Neste caso, 93,33% dos gestores afirmaram que a 

cultura organizacional determina a percepção de riscos e a própria gestão. Corroborou os 

pensamentos de autores, que reconheceram a cultura organizacional como “um poder” que 

orienta os rumos da instituição e define o modo de ser e agir de seus membros (MOTTA F. 

C., 1997; SCHEIN, 2007; WAGNER III e HOLLENBECK, 2002).  

É aplicavel a ideia de que não basta apenas decifrar a cultura, sendo indispensável 

compreender o contexto sociocultural em que a organização está incluída (HOSFSTEDE, 

2005, p. 36; MORGAN, 2002 e SOUSA, 2009). O fato de o Instituto estar inserido na 

estrutura administrativa da Polícia, deve ser considerado, quando se analisa os aspectos 

culturais. 
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Tabela 3 - Dimensão cultura – focalizando a cultura organizacional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

DIMENSÃO CULTURA ORGANIZACIONAL DA POLÍCIA  

E
IX

O
 

QUESTÃO OBJETIVO CORRELAÇÃO Ref. ABORDAGEM 

GERAL ESPECÍFICO ESTRATEGIA E AVALIAÇÃO REFERENCIA

L  

TEORICO 

AUTOR QUALITA

TIVA 

QUANTITA

TIVA 

Qua

dro 

Grá

fico 

Qua

dro 

Gráf

ico 

C
U

L
T

U
R

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

Como os 

servidores que 

atuam na 

pericia criminal 

do Instituto de 

Criminalística – 

PCDF – 

considerando-se 

os aspectos 

culturais da 

organização, 

percebem os 

riscos em suas 

atividades? 

Analisar, 

considerando os 

aspectos 

culturais da 

organização, 

como os 

servidores do 

Instituto de 

Criminalística - 

IC – percebem 

os riscos em seu 

ambiente de 

trabalho? 

 

Identificar os valores que 

informam a cultura 

organizacional do Instituto 

de Criminalística da Polícia 

Civil do Distrito Federal, 

segundo a percepção dos 

servidores. 

- Aplicação de questionário para o 

diagnóstico cultural.   

- Valores culturais e artefatos básicos  

2.3. a cultura 

organizacional 

2.6. A cultura 

policial  

2.7. 

Diagnóstico da 

Cultura 

Organizacional 

 

(RUSSO, 

2010). 

SCHEIN, 

2007) 

MOTTA 

F. C., 

1997; 

43  51, 

52, 

53,  

16- 

A humanização da distribuição dos 

protocolos e atendimento das 

demandas 

4.2. 

Questionário 

Parte II – 

Cultura da 

Organização 

4.0 A 

Dimensão da 

Gestão 

SCHEIN, 

2007) 

(HOFST

EDE, 

2005)( 

  54.55

, 

17- 

Identificar os valores que 

constituem a cultura do 

Instituto de Criminalística  

Uma experiência na conciliação de 

gestão de pessoal e protocolos da 

Seção de Perícias e Análises 

Laboratoriais - SPAL. 

2.3. Cultura 

organizacional 

- Valores da 

organização 

-O poder na 

organização 

-Mitos e ritos 

2.5. A 

criminalística  

(SCHEIN

, 2007) 

SCHEIN, 

2007; 

WAGNE

R III e 

HOLLEN

BECK, 

2002 

   39 
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O entendimento das suposições básicas (2007) facilitou a compreensão da cultura 

organizacional, enquanto elemento central da cultura (RUSSO, 2010). A cultura informa para 

a organização suas metas e garante distinção das demais (TAMAYO, 2007). Os valores são 

tão relevantes dentro da organização, que desempenham funções sobre o conhecimento 

(dimensão cognitiva), sobre metas (dimensão motivacional), sobre os níveis de preferência 

(dimensão hierárquica) e define parâmetros para o certo e o errado - dimensão funcional - 

(SOUSA, 2009), dimensão funcional - (SOUSA, 2009), o que, para a fenomenologia são 

apreendidos sob a perspectiva ética, considerada essencial e universalmente singulares 

(FRAGA, 2009).  

Os ritos e mitos representam a parte tangível e (FLEURY et al, 1992, p. 19) 

conferem coesão à organização (FREITAS, 1991), com destaque para o mito (na cultura 

policial) do super-herói, que envolve riscos. Há que se ter equilíbrio para que no anseio de 

realizar os exames, não ocorra negligência à segurança do próprio servidor, de colegas e da 

própria sociedade. 

A mesma lógica vale em escala para os gestores que, desejosos em resolver as 

demandas, impõem rotina excessiva aos seus administrandos. Vale a experiência observada 

no laboratório (SPAL/IC) em 2009 e apresentado como uma vivência fenomenológica 

(subitem 2.9, páginas 121 a 123), onde se buscou ações nascidas na própria equipe e que, 

sobretudo, visavam equacionar as instabilidades originadas por altas demandas que, 

historicamente, eram transferidas para quem estava no final da "linha de produção de laudos". 
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DIMENSÃO PERCEPÇÃO DE RISCO  
E

IX
O

 QUESTÃO OBJETIVO CORRELAÇÃO Ref. ABORDAGEM 

GERAL ESPECÍFICO ESTRATEGIA E AVALIAÇÃO REFERENCIAL  

TEORICO 

AUTOR QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Qua

dro 

Grá

fico 

Quad

ro 

Gráfi

co 

P
E

R
C

P
Ç

Ã
O

 D
E

 R
IS

C
O

  

Como os 

servidores que 

atuam na 

pericia criminal 

do Instituto de 

Criminalística – 

PCDF – 

considerando-se 

os aspectos 

culturais da 

organização, 

percebem os 

riscos em suas 

atividades? 

Analisar, 

considerando os 

aspectos 

culturais da 

organização, 

como os 

servidores do 

Instituto de 

Criminalística - 

IC – percebem 

os riscos em seu 

ambiente de 

trabalho?” 

 

Identificar dentre os riscos 

classificados pela NR-9, 

aqueles principais presentes 

na atividade pericial, 

segundo a percepção dos 

servidores. 

Os Riscos mais percebidos pelos 

gestores foram os riscos ergonômicos 

e de acidentes foram os mais 

presentes (22%), seguido dos riscos 

físicos (20%), riscos químicos (18%), 

riscos biológicos (14%) e outros 

riscos (4%).  

2.8.1 Percepção 

de Riscos  

2.9 ASPECTOS 

LEGAIS DA 

SEGURANÇA 

DE TRABALHO 

 

(DOUGLA

S & 

WILDAVS

KY, 2012, 

p. 59). 

(MORAES

, 2010) 

43  51, 

52, 

53,  

16-

09 a 

13 

Identificar os riscos de 

acidentes mais presentes, 

segundo a percepção dos 

servidores, na atividade 

pericial , considerando a sua 

gravidade (severidade) e 

probabilidade (chance de 

ocorrer).  

Risco de explosão e incêndios 

(73,34%) como o mais lembrado, 

seguido de “arranjos físicos 

inadequados – layout (71,12%) e 

“armazenamento inadequado de 

produtos (66,67%). 

3.5.1.4. 

Questionário 

Parte III – 

PERCEPÇÃO 

DE RISCOS 

(MORAES

, 2010) 

 

  54.5

5, 

17- 

Mapear, segundo a 

percepção dos servidores, os 

riscos presentes na atividade 

pericial no Instituto de 

criminalística da P.C.D.F. 

Mapa de Risco – Apêndice A. 2.9.6. MAPA DE 

RISCO 

(MORAES

, 2010) 

 

  20 39 

Identificar e mapear os 

acidentes decorrentes da 

atividade pericial no 

Instituto de Criminalística da 

Polícia Civil do Distrito 

Federal – segundo a 

percepção dos servidores. 

40% dos respondentes afirmaram ter, 

entre 2007 e 2012, sofridos algum 

acidente. 

 

2.9.1. 

ACIDENTALIDAD

E  

(MORAES

, 2010) 

 

   20 

Tabela 4 - Dimensão Percepção de Risco 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Para a dimensão PERCEPÇÃO DE RISCO foram definidos quatro objetivos 

específicos. O primeiro visou à identificação dos principais riscos percebidos pelos servidores 

em suas atividades, que foram representados na tabela 4, sendo o ruído o mais presente, calor 

e frio, em seguida e umidade e vibração. Quando considerado os riscos não individualizados, 

ou seja, em grupo, os riscos ergonômicos e de acidentes foram os mais presentes (22%), 

seguido dos riscos físicos (20%), riscos químicos (18%), riscos biológicos (14%) e outros 

riscos (4%).  

A constatação dos riscos ergonômicos e de acidentes como os mais percebidos 

pelos servidores do Instituto de Criminalística representou um relato da realidade e que 

conferiu validade interna à pesquisa (VIEIRA e ZOUAIN, 2006, p. 23), porquanto se alinhou 

com a pesquisa documental (com o evento do incêndio nas dependências do Instituto), e 

ainda, com o levantamento da histórica precariedade de suas instalações. A pesquisa 

documental, o levantamento histórico e o próprio questionário, evidenciaram o uso de 

múltiplas fontes para a pesquisa e maximizaram a validade do constructo e a confiabilidade 

sobre as evidências (YIN, 2010, p. 141).   

Um fato mereceu destaque, sobre a percepção dos riscos pelos respondentes, 

referiu-se ao período em que a pesquisa ficou disponibilizada (maio, junho e julho). Nesse 

período, parte das instalações do Instituto e a maioria dos servidores estavam de mudança 

para um espaço novo. O reflexo da mudança pode ser bem observado, nas entrevistas para o 

mapeamento de riscos. Os servidores que foram transferidos para o novo prédio consideraram 

os riscos em sua valoração mínima, de modo geral, enquanto que aqueles que permaneceram 

em suas instalações antigas (as seções da Divisão de Perícias Externas, a Seção de Balística 

Forense e o Laboratório), apresentaram suas respostas com percepção dos riscos mais 

acentuados. Isto consubstancia o pensamento de Douglas e Wildavsky , quando afirmaram 

que a percepção dos riscos é social e mediada por vieses culturais e, que podem se 

acrescentar, as variáveis temporais e ambientais.  (DOUGLAS e WILDAVSKY, 2012, p. 59). 

Schein (2007) aludindo-se a Weick (1995), para quem a padronização ou integração 

relaciona-se com a necessidade humana de assegurar um ambiente o mais sensível e 

organizado possível, reduzindo as ansiedades presentes nas organizações insensíveis e 

desordeiras. Em uma organização com menor grau de ansiedade, naturalmente, favorece o 

desenvolvimento de uma visão consistente e previsível de como as coisas são e deveriam ser. 

Gerando estabilidade, universalidade, profundidade e integração dos valores, das crenças, da 

motivação, das expectativas de cada um e de todos que se acham inseridos na organização. 
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Para contrapor, que nem tudo deve ser visto como perigoso e que os riscos dependem 

da cultura de seus avaliadores, Douglas & Wildavsky (2012) citam que há uma corrente de 

avaliadores, que apresentam o mundo cada vez mais perigoso, onde os riscos são 

potencializados. Motta (2002, p. 37) comenta que “na sociedade atual, há um maior cultivo do 

risco [...]. Desenvolve-se um sentido de desproteção social com uma crescente 

conscientização sobre ameaças da vida diária”.  

Para o pensamento Antropológico, a percepção de riscos de cada um é construída ao 

longo da vida e a partir de seus valores culturais. Mota (2002) acrescenta à visão 

antropológica, o fato de que a percepção é um processo construído por cada um, e “apesar de 

existirem situações materiais de perigo, o risco é antes de tudo uma percepção individual e 

uma construção mental”. 

O segundo objetivo visou a identificar os riscos de acidentes mais presentes, segundo 

a percepção dos servidores, na atividade pericial, considerando a sua gravidade (severidade) e 

probabilidade (chance de ocorrer). Os resultados estão expressos na tabela 25 e confirmaram 

os relatos de acidentes relacionados a risco de explosão e incêndios (73,34%) como o mais 

lembrado, seguido de arranjos físicos inadequados – layout (71,12%) e armazenamento 

inadequado de produtos (66,67%). 

O terceiro objetivo específico relacionado à Dimensão de Percepção de Risco 

referiu-se ao Mapeamento, levantado a partir da percepção dos servidores, dos riscos 

presentes na atividade pericial no Instituto de Criminalística. Para tanto, estabeleceu a 

estratégia de construir planilhas de trabalho para cada um dos 17 setores ou seções do 

Instituto, com o envio das planilhas para os Diretores de cada divisão e com o pedido de 

repasse para as seções de sua responsabilidade. Diante da baixa taxa de retorno e de acordo 

com a metodologia do levantamento (MORAES, 2010), acrescentou-se a abordagem pessoal, 

onde o pesquisador, a partir de prévio contato com os chefes de Seções, compareceu e 

realizou a entrevista em cada uma das Seções. O resultado seguiu como apêndice com 48 

planilhas (91 páginas), correspondendo um diagnóstico sem precedentes para o Instituto sobre 

os riscos na atividade pericial, assim como o levantamento de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI‟s) disponibilizados para os servidores. 

Quando das entrevistas para o mapa de risco, a maior parte das seções, já se 

encontravam em novas instalações. Os servidores que foram transferidos para o espaço novo, 

não manifestaram níveis de riscos acentuados (alto ou mesmo médio), enquanto, que aqueles 

que permaneceram em suas instalações antigas, valoraram os riscos segundo outra 

perspectiva. Os setores que não mudaram foram às seções de atendimento externo, com 
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exceção da Engenharia Legal, Laboratório e Balística Forense, que demandam uma logística 

física mais complexa, como bancadas, energia especial, gases analíticos instalados, etc. 

O quarto objetivo específico relacionado a essa Dimensão, visou a identificar e 

mapear os acidentes decorrentes da atividade pericial no Instituto de Criminalística da Polícia 

Civil do Distrito Federal, na percepção dos servidores. A estratégia utilizada para o alcance 

desse objetivo contemplou a aplicação de questionários, entrevista e ainda busca documental 

de registro dos acidentes. Os dados dos questionários com ilustração sobre acidentalidade são 

apresentados nos gráficos 09 a 15. Os 40% dos respondentes afirmaram já ter passado por 

algum tipo de acidente, sendo que 56% dos acidentes ocorreram entre 2007 e 2012.  

Os dados quando comparados com as informações colhidas junto à Direção do 

Instituto revelam inconsistência. Os registros oficiais de apuração de acidentes pelo setor 

administrativo do Instituto aponta para 2012, o número de 7 investigações de sinistro, 

enquanto que em 2013, até o mês de junho de 2013, foram registrados 7 casos de apuração. A 

inconsistência pode ser explicada pela falta de um instrumento formal de comunicação de 

acidentes, onde, parte dos acidentes não é registrada formalmente, constituindo uma cifra 

oculta
27

.  

Ainda nesse sentido, 67% dos respondentes que sofreram acidentes, comunicaram 

à administração, mas apenas a metade dos acidentes recebeu apuração, segundo a percepção 

dos respondentes. 

Isso corrobora a informação de Moraes (2010), de que grande parte dos acidentes 

não é noticiada, quer por falta de um instrumento formal de comunicação de acidentes nas 

organizações, quer porque não alcançou repercussão ou, mesmo, porque envolve acidentes 

entre servidores terceirizados.   

É pertinente, portanto, duas observações. Primeira, a inconsistência entre os dados 

pode ser justificada por algumas variáveis. De fato, a totalidade dos acidentes não são 

comunicados e a administração entende como comunicação de acidente de trabalho, 

independente da repercussão, aquele fato que foi registrado. Para tanto, qualquer evento, que 

tenha resultado em dano ou lesão durante o exercício da função, deve ser registrado junto a 

Delegacia da área para solicitação de perícia e apuração do fato. Segundo, independente do 

registro junto à delegacia, independente da repercussão da lesão, o fato deve ser comunicado à 

chefia imediata do setor, que deveria adotar as providências de assistência à saúde do servidor 

e formalização da comunicação. Visando maior confiança dos dados registrados, é importante 

                                                 
27

 Cifra oculta em criminologia representa uma fração de crimes que deixam de ser apurados e contabilizados 

pelos órgãos oficiais, pois se quer foram registrados (BARATTA, 2011). 
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que a administração disponibilize, de modo facilitado, formulário, físico e/ou virtual, para 

facilitar a comunicação de acidentes e/ou quase acidentes. 

Do total de acidentados, 48,15% pertence ao sexo masculino, e 18,51% são 

mulheres, proporcionalmente as mulheres sofrem mais acidentes. Contudo, não se pode 

afirmar se elas percebem mais ou menos os riscos. 

Quanto à avaliação por Divisão tem-se que daqueles servidores vinculados à 

D.P.L. 47% relataram ter sofrido algum tipo de acidente, enquanto que na D.P.E. 37%%. Por 

seção, a Seção de Perícias e Análises Laboratoriais (SPAL) apresentou o maior registro e a 

S.C.P.e , S.D.T. e a Seção de Engenharia e Meio Ambiente (SELMA), na sequência. 

Os dados confirmaram uma expectativa, pois o laboratório, considerando a sua 

multiplicidade de exames, existência de manipulação de reagentes químicos e de grande 

massa de vestígios, rotina excessiva e exaustiva, layout desfavorável, agrega tanta variáveis 

de riscos (com severidade alta e probabilidade elevada de acontecer) capazes de gerar 

instabilidades e ocasionar acidentes.  

As informações revelam que a maioria dos servidores consegue perceber os riscos 

presentes em seu setor de atuação, além de avaliar a severidade e a probabilidade dos 

acidentes. Contudo, tais critérios, que indicam os perigos e os riscos, devem ser comparados 

com os dados levantados formalmente pela instituição e que venham a integrar um Sistema de 

Gestão de Riscos - SGR, que por não existir, não possibilitou realizar o cotejo para indicar se 

a percepção dos riscos por parte dos servidores é comparativamente igual à percepção dos 

riscos por parte da gestão.  

Nesse sentido, um dos servidores revelou a existência de riscos biológicos sérios, 

com casos de afastamentos longos e destacou a inexistência de medidas coordenadas de 

gestão para a mitigação ou controle de riscos, com ações pontuais e de iniciativas individuais 

em todo o país.
28

.   

Recomendou-se, portanto, que a Instituição reveja os Procedimentos Operacional 

Padrão (Pops) e a edição do Manual de Boas Práticas, além de revisão do layout com ajustes 

que agreguem segurança orgânica e física para os servidores. 

A Seção de Perícias e Análises Laboratoriais foi o ambiente de maior registro de 

acidentes (78% dos servidores lotados na Seção e que responderam o questionário, afirmaram 

que já sofreram algum acidente), seguida da SPC e (morte violenta) e da SDT (tráfego). 

                                                 
28

 As informações foram obtidas durante a qualificação de uma turma de peritos criminais, peritos médico-

legistas e papiloscopistas policiais da Secretaria Nacional de Segurança – SENASP - Ministério da Justiça, com 

o tema de BIOSSEGURANÇA, onde, em breve enquete sobre gestão de riscos, os participantes revelaram 

desconhecer a existência de algum programa de gestão de riscos em suas unidades de origem. 
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Com relação à acidentabilidade, chama atenção que:  

1-) 40% dos respondentes já experimentaram algum acidente, sendo que a maioria ocorreu no 

período de 2007 a 2012 (56%) e  

2-) o fato de que nem todos os acidentes relatados (67%), chegaram ao conhecimento da 

Gestão para apuração, evidenciando-se o fenômeno que por analogia, ocorre com o registro de 

crimes, denominado de cifra oculta. Uma alternativa, sugerida, é a viabilização de um 

formulário no sistema de dados, disponíveis para o universo de servidores do Instituto, a fim 

de que se comunique todo e qualquer evento de acidente ou de quase-acidente, de modo 

célere e confiável, gerando protocolo de atendimento e de acompanhamento. O mesmo espaço 

recepcionaria, ainda, os registros de riscos percebidos e sugestões para mitigação de riscos.
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Tabela 5 - Dimensão gestão e correlação com a cultura e a percepção de risco 

Fonte: Elaborada pelo autor 

DIMENSÃO GESTÃO   
E

IX
O

 

QUESTÃO OBJETIVO CORRELAÇÃO Ref. ABORDAGEM 

GERAL ESPECÍFICO ESTRATEGIA E AVALIAÇÃO REFERENCI

AL  

TEORICO 

AUTOR QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Quadr

o 

Gráfi

co 

Quadro Gráfic

o 

G
E

S
T

Ã
O

  
 

Como os 

servidores que 

atuam na 

pericia criminal 

do Instituto de 

Criminalística – 

PCDF – 

considerando-se 

os aspectos 

culturais da 

organização, 

percebem os 

riscos em suas 

atividades? 

Analisar, 

considerando os 

aspectos 

culturais da 

organização, 

como os 

servidores do 

Instituto de 

Criminalística - 

IC – percebem 

os riscos em seu 

ambiente de 

trabalho?” 

 

Apoiar à gestão da unidade 

de estudo com medidas para 

a Comunicação, 

Investigação e Prevenção de 

Acidentes (Gestão de 

Riscos). 

ELABORAÇÃO DE MAPA DE 

RISCO com a participação dos 

gestores das unidades de estudo. 

 

2.9.4. Aspectos 

éticos e 

fenomenológico

s da Gestão 

2.9.5. Gestão 

de Riscos 

 

(DOUGLA

S e 

WILDAVS

KY, 2012, 

p. 59). 

(ZOUAIN, 

2009) 

(FRAGA, 

2009) 

43  51, 

52, 

53,  

16- 

Propor a interlocução entre 

os atores da perícia criminal 

(gestores e administrados), 

sob o enfoque de valorização 

do humano, a discussão 

sobre as medidas de gestão 

para prevenção de acidentes. 

 

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 

PARA GESTÃO DE RISCO 

SEGUNDO UMA ABORDAGEM 

DE VALORIZAÇÃO DO 

HUMANO. 

    54.5

5, 

17- 

Subsidiar o planejamento do 

Instituto de Criminalística, 

no que se refere à Gestão de 

prevenção de acidentes e 

mitigação de riscos inerentes 

à atividade pericial, com a 

valorização do humano. 

Percepção sobre a ESTRATEGIA, 

MISSÃO, VISÃO E METAS DA 

ORGANIZAÇÃO. 

2.96. Mapa de 

Riscos 

(MORAES

, 2010) 

 

   39 
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Nesse tópico, a pesquisa visou a uma efetiva contribuição para a gestão, alinhada 

com a qualidade provocativa da pesquisa, que assumiu o sentido de estimular, desafiar e 

exercitar à ação. O primeiro objetivo visou o suporte à gestão de riscos, onde, uma das 

estratégias utilizada foi o próprio mapa dos potenciais perigos e riscos percebidos pelos 

servidores, que deve integrar um planejamento macro de Gestão de Segurança, contemplando 

medidas preventivas e de acompanhamento e de avaliação dos riscos na atividade pericial.  

Evidenciou-se, que o modelo de comunicação de risco precisa ser efetivo, 

devendo ser disponibilizado, de modo fácil, aos servidores, que pode ser implementado 

aproveitando-se as ferramentas já existente no sistema de tramitação de documentos do 

Instituto (SISCOD). 

A articulação entre a gestão e os administrados deve caminhar para que se 

estabeleça um grupo multidisciplinar, engajados para discutir os riscos e medidas de gestão 

(Comissão de Prevenção de Acidentes). Referido grupo, envolveria desde a alta administração 

do Instituto, passando pelos servidores de execução com vínculo, prestadores de serviços e 

colaboradores externos, como a policlínica e as demais unidades da organização policial.  

Como são as pessoas, que são diretamente afetadas pelos riscos, a gestão de risco envolve o 

planejamento da gestão de pessoas.  

A não inclusão da categoria “ser competitiva” no formulário de pesquisa para o 

diagnóstico da cultura organizacional, inicialmente, representou uma preocupação, que por 

aspectos metodológicos poderia comprometer a pesquisa, contudo, como o caminho adotado 

na pesquisa passa pela valorização do ser humano.” (ZOUAIN, 2009), o fato não resultaria 

em prejuízos à pesquisa, porquanto de pouco aplicação ao cenário público e seria 

recomendado a sua substituição, com vantagem por: “ser compreensiva”, tendo em vista a 

complexidade do conceito e do entorno de RISCO.  

A expectativa com o trabalho, cuja pretensão jamais foi exaustiva, considerando 

os limites da própria pesquisa, inabilidades e restrições do pesquisador, englobou uma 

aspiração provocativa, talvez, a virtude da pesquisa. A provocação significou a superação da 

inércia e um vocativo para a busca pelo agir em direção a um aprimoramento, movido pela 

ação, racional, intencional e consistente.  

A provocação para os gestores e não gestores, que se inquietam, mas ignoram os 

sinais e pedidos de auxílios de um e de outro em relação aos numerosos riscos pelos quais 

estão expostos. A boa provocação à procura de uma gestão essencialmente humana, 

consciente e consequente com verdadeiro significado filosófico, ético e responsável na busca 

constante e autêntica de mudança em nossa organização e sociedade (FRAGA, 2009, p. 86). 
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A provocação de retomada da importância da atividade pericial, da unidade de 

estudo, que é constituída por 345 individualidades humanas, 7% em cargo de gestão, e mais 

de 90% na atividade fim e sobre quem recaem às ações da gestão. Portanto, nada mais 

significativo para que se ampliem as possibilidades de sucesso, que se promova a participação 

de todos os servidores com o envolvimento nas atividades de planejamento, execução e 

avaliação.   

É com esse olhar orientado para a compreensão visando à humanização da 

gestão, apoiando-se no saber da fenomenologia para uma gestão participativa na instituição 

fundada na ética, destacando e valorizando a exploração realizada nesta pesquisa, assegurando 

que não é necessário abandonar os critérios científicos da gestão, mas, uma vez reconhecidos, 

procurar a sua articulação aos critérios filosóficos, resgatando para a ciência os desafios 

concretos da gestão, para intencioná-los e torná-los significativos, onde a tradicional gestão 

cuida do homem abstrato, enquanto que a abordagem fenomenológica vai apreender, no 

“mundo da vida”, o homem concreto, Fraga (2009), tratando das relações das pessoas com as 

organizações que ele próprio estabeleceu. 

 

4.1 Questionário I  

 

4.2 PARTE I – Perfil respondente 

GÊNERO 
GÊNERO 

 OBSERVAÇÕES 

 
 

Dos colaboradores que se 

identificaram na pesquisa, 11% é do 

sexo feminino e 62% do sexo 

masculino, o restante, 27%, 

corresponde ao percentual que não 

respondeu a questão. Comparando a 

percepção dos riscos entre homens e 

mulheres, observa-se que o risco 

Biológico é mais presente entre os 

homens e o Químico entre as 

mulheres. Já os relatos de acidentes, 

no gênero masculino foram mais 

representativos, entretanto, o dado não 

permite a extrapolação, pois o 

quantitativo de homens era maior.  

 

 Gráfico 03 – Gênero – Perfil dos Respondentes sobre a 

percepção de riscos na atividade pericial do Instituto de 

Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – Polícia 

Civil do Distrito Federal - PCDF - 

Gráfico  3 - Gênero – Perfil dos Respondentes 
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FAIXA ETÁRIA  
FAIXA ETÁRIA  

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

A maioria dos colaboradores (71%) 

está na faixa etária de 21 e 40 anos de 

idade. Aproximadamente 1/3 dos 

respondentes (33%) está na faixa 

etária de 21 a 30 anos e 9% dos 

respondentes possuem idade superior a 

46 anos. 

A amostra revela uma equipe jovem 

(1/3) e 38% mais madura, contudo, 

vale lembrar, que apenas a idade, não 

é suficiente para caracterizar a 

maturidade da equipe em relação à 

percepção de risco. 

 Gráfico 04 – Faixa etária – Perfil dos Respondentes sobre a 

Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de 

Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal –PCDF. 

Gráfico  4 - Faixa etária – Perfil dos Respondentes 

 

O perfil dos participantes indica que a maioria (62%) é do sexo masculino e 11% 

do sexo feminino, o restante (27%) não se identificou. 71% dos respondentes estão na faixa 

etária de 21 a 40 anos, sendo que 33% pertencem à faixa etária entre 21 e 30 anos, portanto 

jovem. Embora 1/3 é de jovem, 60% dos respondentes possuem entre 10 e 20 de exercício da 

atividade e mais de 13% possuem acima de 25 anos de perícia. Do universo de respondentes, 

24% possuem graduação, sendo que 74% possuem pós-graduação lato sensu, 13% com 

mestrado, 9% com doutorado e 5% com pós-doutorado.  
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EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE PERICIAL 

EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE PERICIAL  

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

Observou-se um 

equilíbrio entre os 

servidores com 10 a 

20 anos de 

experiência (60%) e 

13,33% exercem a 

função há mais de 25 

anos e o mesmo 

percentual, (13,33%) 

há menos de 5 anos. 

 

 

 Gráfico 05 – TEMPO DE PERÍCIA  – Perfil dos Respondentes sobre a Percepção de Riscos 

na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal –

P.C.D.F. 

Gráfico  5 - Experiência na atividade pericial - Perfil dos Respondentes  
 

ESCOLARIDADE 
ESCOLARIDADE NA ATIVIDADE PERICIAL  

 OBSERVAÇÕES 

 
 

74% dos respondentes, isto é, a 

concentração na formação, 

apresenta-se na pós-graduação lato-

sensu, seguida pela graduação e, 

logo depois, a pós-graduação stricto-

sensu, na seguinte ordem: mestrado, 

doutorado, pós-doutorado, ficando 

um percentual mínimo, 2% para com 

ensino médio e destes, 100% 

relacionados ao cargo de carreira de 

apoio técnico. 

 Gráfico 06 – ESCOLARIDADE NA ATIVIDADE PERICIAL – Perfil dos 

Respondentes sobre a Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de 

Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal –P.C.D.F.  

Gráfico  6 - Escolaridade na atividade pericial - Perfil dos Respondentes 
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CARGO OCUPADO 
CARGO OCUPADO  

 OBSERVAÇÕES 

 
 

Observa-se que 80% dos 

respondentes ocupam o cargo de 

perito criminal, 11% são técnicos 

e, os demais, agente de polícia ou 

agente penitenciário. Todos os 

técnicos que responderam ao 

questionário trabalham na Divisão 

de Perícias Laboratoriais – DPL. 

Os peritos criminais respondentes 

estão distribuídos nas quatro 

Divisões (D.P.E. – D.P.I. – D.P.L. 

e D.A.). 

Dos respondentes, 98% têm 

formação superior, contudo, como 

o estudo, não foi orientado para 

identificar se há correlação entre o 

nível de escolaridade e a 

percepção de risco, é interessante, 

mesmo com a formação 

observada, que a unidade invista 

em treinamentos e em um sistema 

de gestão de riscos. 

 Gráfico 07 – CARGO OCUPADO – Perfil dos Respondentes sobre a 

Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística 

- IC – Polícia Civil do Distrito Federal –P.C.D.F. 

Gráfico  7 - Cargo ocupado - Perfil dos Respondentes 

 

ÁREA DE LOTAÇÃO POR CARGO  
AREA DE LOTAÇÃO  

 OBSERVAÇÕES 

Área de lotação 

Agente 

De 

Polícia 

Agente 

Penitenciário 

Perito 

Criminal 
Técnico Total 

Direção/Administração/Gestão 
 

1 2 
 

3 

Divisão De Perícia Externa – 

DIVISÃO DE PERÍCIAS 

EXTERNA 

1 
 

18 
 

19 

Divisão De Perícia Interna – 

DIVISÃO DE PERÍCIAS 

INTERNA 
  

2 
 

2 

Divisão De Perícias 

Laboratoriais – DIVISÃO DE 

PERÍCIAS 

LABORATORIAIS 

1 1 12 5 19 

Outra Lotação 
  

2 
 

2 

Total 2 2 36 5 45 
 

Mostra a 

distribuição por 

cargo entre os 

respondentes em 

relação às 

Divisões dentro 

do Instituto de 

Criminalística - 

IC – Dos peritos 

respondentes, 

50% trabalham 

na D.P.E. e 

33,34% (12) 

estão lotados na 

D.P.L. 

(Laboratório), 

onde foi 

registrado o 

maior número de 

acidentes. 

Tabela 06 – AREA DE LOTAÇÃO POR CARGO – Perfil dos Respondentes sobre a 

Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil 

do Distrito Federal –P.C.D.F. 

Tabela 6 - Área de lotação por cargo - Perfil dos Respondentes 
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CARGO OCUPADO x GÊNERO  

CARGO OCUPADO POR GÊNERO   

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

Observa-se que o 

sexo feminino 

embora mais 

presente entre os 

peritos criminais, 

ainda é minoria 

na instituição.  

Dos peritos em 

atividades e que 

são associados, 

80% são do 

gênero 

masculino.  

 Gráfico 08 – CARGO OCUPADO POR GÊNERO  – Perfil dos Respondentes 

sobre a Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC 

– Polícia Civil do Distrito Federal –P.C.D.F. 

Gráfico  8 - Cargo ocupado X Gênero - Perfil dos Respondentes 

  

4.2.1 Acidentalidade – Uma questão aberta  
ACIDENTALIDADE   

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

Dos 45 servidores 

colaboradores, 40% 

revelou que já 

experimentou 

acidente. A maioria 

dos acidentes 

ocorreu entre 2008 e 

2012 e com maior 

concentração na 

atividade de 

Laboratório e na 

Divisão de Perícias 

Externa – D.P.E.  

40% dos que 

sofreram algum tipo 

de acidente, 56% o 

sofreram entre os 

anos de 2007 e 2012. 

Em 2013 11% 

sofreram acidentes e 

os demais acidentes 

ocorreram antes de 

2007. 

 Gráfico 09 – ACIDENTABILIDADE – Perfil dos Respondentes sobre a 

Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC –

Polícia Civil do Distrito Federal –PCDF. 

Gráfico  9 - Acidentalidade - Perfil dos Respondentes 
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Infere-se que quase 50% dos servidores do Instituto de Criminalística, que 

responderam ao questionário, já estiveram envolvidos em pequenos acidentes, nos últimos 

cinco anos, desde cortes com instrumentos, atropelamentos em via pública durante a 

realização de perícias de tráfego, contaminação com material biológico e acidentes com a 

manipulação de armas de fogo. Tais números chamam atenção para a necessidade de 

implantação de medidas de gestão de riscos, de modo a amenizar suas consequências e casos 

de acidentes. 

A questão 14 era aberta e solicitou aos respondentes, que no caso de já ter sofrido 

algum acidente, o relatasse, resumidamente. Dos respondentes que indicaram ter sofrido 

algum tipo de acidente, 18 apresentaram relatos. As versões foram ordenadas e estão no 

Quadro 42, que também localiza o tipo de risco, a seção e se o fato foi comunicado e apurado 

pela administração. 

 

ACIDENTES – RELATÓRIO – QUESTIONÁRIO I – PARTE 1 

ACIDENTE RELATO Comunicado Apurado 

Relat

o  

Risco 

NR9 

SEÇÃ

O 

SIM NÃO SIM NÃO 

1- ACIDEN

TE 
SDT Atropelado quando fazia levantamento de 

acidente de trânsito. A apuração do acidente foi 

realizada pela delegacia, não houve processo 

administrativo para apuração do fato (creio que 

não foi considerado acidente de trabalho pela 

administração). 

SIM   NÃO 

2- QUI/BI

O/ACI
DENT

E 

SPAL Certa vez, na sala do CGMS/SPAL, durante um 

procedimento de bancada, por um acidente 

durante a utilização do equipamento dosador, 

ocorreu um respingo de Metanol eu um dos 

meus olhos, e como ardeu muito, percebi 

estranheza quanto ao líquido, o que deveria ser 

etanol - este não causa cegueira- e pelo cheiro 

característico do Metanol; mas fui de imediato 

ao hospital oftalmológico de Brasília (HOB asa 

sul) e atendido na emergência, onde a médica 

detectou parcial ofuscamento da área atingida, 

me advertindo do perigo que corri neste 

incidente, sendo medicado com um colírio 

específico durante 3 dias e sem qualquer dano 

posterior à visão. Ocorreram 2 falhas, a minha 

por não utilizar o EPI (óculos) e da pessoa que 

encheu o recipiente com metanol e não 

informou/destacou no dosador, já que este 

álcool não estava mais sendo utilizado no 

laboratório devido a sua toxicidade. 

 NAO  NÃO 

3- ACIDE
NTE 

SPAL  Acidente no descarte de resíduos de solução de 

hidróxido de potássio, causando princípio de 

incêndio em uma das lixeiras do laboratório, e 

que poderia ter sido evitado se houvesse 

procedimento padrão para descarte de resíduos 

no laboratório. 

SIM   NÃO 

4-  SPAL Um tubo de hemólise quebrou em minhas mãos SIM  SIM  
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contendo soro do paciente, fiz o relato a 

segurança do trabalho, só afastei por um dia. A 

solução foi que substituíram os tubos de vidro 

por tubos de plástico.  

5- ACIDE

NTE/B

IOL. 

SCPE Servidor se cortou/furou com bisturi/agulha. 

SCPe. O servidor ficou afastado por 01 (um) 

mês tomando AZT.  

    

6- ACIDE

NTE 
SBF Balística - ferimento por manuseio de 

ferramenta na montagem de arma, as condições 

inadequadas de iluminação, local, ferramenta e 

falta de equipamento de proteção podem ter 

contribuído para o resultado. a falta de 

condições de socorro poderiam ser agravantes 

se o fato tivesse consequências mais graves do 

que a real. Fiquei afastada por 4 dias apenas. 

Ocorreram outras situações na balística, não 

registradas, relativas à necessidade de se testar 

armas avariadas e munição de recarga 

apreendidas, por falta de equipamentos de 

proteção para o atirador, como um "escudo" 

protetor para disparo, por exemplo, ou um 

disparador remoto. 

    

7- ACIDE
NTE/ 

SDT Dois fatos ocorreram: 1 - estava de plantão no 

dia do incêndio do IC; 2 - princípio de incêndio 

no motor da viatura T 146. No fato descrito no 

item dois eu estava em deslocamento na altura 

da subida do colorado. Conseguimos acabar 

com o fogo com o extintor presente na viatura. 

Foi registrada uma ocorrência na DP e foi feito 

um laudo pela SCPa. Esse acidente aconteceu 

por uma falha na manutenção da viatura, pois 

ela já estava apresentando problemas na 

turbina antes do fato, parte do motor onde 

houve o princípio de incêndio. 

SIM  SIM  

8- ACIDE
NTE 

SCPE Sofri um acidente em serviço quando a viatura 

em que me encontrava atolou. Quando fui 

descer da viatura, como ela estava um pouco 

inclinada, abri a porta e esta fechou no meu 

polegar. Precisei suturar o dedo e fiquei 15 dias 

afastada das minhas atividades profissionais. 

SIM  SIM  

9-   Queda da viatura já estacionada, ocasionando 

escoriações. 

    

10- ACIDE
NTE. 

SDT Atropelamento; condutor de veículo automotor; 

acidente de tráfego com vítima; sdt; lesões 

corporais leves - não fiquei afastado; 

implementação de análise de risco antes de 

fazer o levantamento de local e só começar a 

realizá-lo após tomar medidas p/ minimizar os 

riscos; houve ação penal e o condutor foi 

responsabilizado.  

SIM  SIM  

11- ACIDE

NTE. 
SELM

A 

Na Selma ao examinar um poço profundo um 

tubo de PVC se rompeu e atingiu o meu rosto 

quebrando 3 dentes. Não foi necessário 

afastamento. O fato só ocorreu pela ânsia em se 

atender locais que deveriam ser abordados com 

mais cuidado além de se ter ao dispor recursos 

necessários para aquisição rápida de 

instrumentos necessários à realização da 

perícia.  

SIM   NÃO 

12- ACIDE SDT Sofri corte com cacos de vidro em duas SIM   NÃO 
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NTE SBF situações quando trabalhava na SDT. Em uma 

situação os fragmentos estavam no interior do 

veículo e eu não usava luvas, na outra eu usava 

luvas e mesmo assim furei o dedo enquanto 

examinava a cabeça do cadáver. Escrevi a 

ocorrência no LOD, nunca obtive retorno. Este 

ano, na SBF, me cortei com uma chave de fenda 

tentando abrir uma arma enferrujada, não 

escrevi no LOD. 

13- ACIDE
NTE/B

IOL. 

SCPE Contaminação por sangue em exame de local. 

Trabalho na SCPe. 

    

14- ACID/
BIO/Q

UIMIC

O/ERG
ONOM

ICO. 

SPAL Quebra de frasco com h2so4 e derramamento 

do mesmo em vestes, durante realização de 

exames técnicos; - pequeno incêndio após curto 

circuito em rede elétrica associada ao ar 

condicionado do laboratório; - pequenos 

acidentes com navalhas (cortes) durante 

atividade técnica em histologia. 

    

15-  SCPE 

SBF 

SPAL 

Acidente 1 - SCPe: Ocorreu durante um 

levantamento de local de tentativa de homicídio 

em uma distribuidora de bebidas, à noite. No 

local havia algumas garrafas quebradas por 

conta de disparos de arma de fogo. Um projétil 

estava incrustado em uma parede, atrás de uma 

estante. Foi necessário abaixar e levar uma das 

mãos ao solo para retirar o projétil. Limpei o 

solo dos fragmentos de vidro visíveis e coletei o 

projétil. Ao finalizar o levantamento, no 

momento da remoção das luvas, percebi uma 

lesão puntiforme por conta de um fragmento de 

vidro. No dia seguinte informei a chefia o 

ocorrido e procurei a policlínica, o médico me 

encaminhou ao HRAN, que prescreveu o 

coquetel por 30 dias. A vítima foi a óbito no 

hospital, consegui uma amostra do seu sangue 

no IML, com o qual foi feito um teste para HIV 

com resultado negativo. Uma infectologista do 

SUS me liberou do tratamento após 4 dias de 

uso. Após o fato foi feito acompanhamento por 

15 meses para infecção por HIV e HCV. 

Acidente 2 - SPAL: Fui testar a pistola 24/7 

Taurus, da PCDF, recém-trocada no tanque da 

balística. Após o terceiro disparo houve uma 

pane causando quebramento do chassi de 

polímero da pistola, e desmonte do carregador. 

A base plástica do carregador acertou uma 

estrutura do tanque e alvejou a minha testa. O 

fato foi relatado a direção pela chefia da 

balística. Acidente 3 - SPAL: Estava recortando 

uma amostra de tecido de um cobertor para 

análise quando o bisturi que usava caiu ao solo. 

Por reflexo levei a mão e a lâmina, causando 

um corte no indicador esquerdo. O acidente 

ocorreu um dia antes das minhas férias. Por 

isso não precisei ser afastado do serviço.  

SIM 
SIM 

 SIM 
SIM 

 

16- BIO/A

CIDEN

TE 

 Um tubo de ensaio quebrou em minha mão e 

cortou meu dedo. Lavei e coloquei band-aid.  

    

17- BIO/A

CIDEN

TE 

 Contaminação biológica e o IC não possui 

procedimento ou esquema de apoio para esse 
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tipo de acidente.  

18- BIO/

ACID

ENT

E 

 Corte com estilete utilizado para exame de 

vestes contaminadas com material biológico de 

autor de crime de estupro.  

    

Quadro  42 – Conteúdo com o Relatório de acidentes  

Fonte: Questionário I – Acidentalidade – elaborado pelo autor. 

 

A análise da questão aberta seguiu uma metodologia de transcrição do conteúdo 

com as respostas, comentários e referência à dimensão e autor correlacionado (BARDIN, 

1977 e VIEIRA, 2006). 

Dezoito relatos de acidentes, sendo cinco relacionados ao laboratório, quatro à 

SCPe; quatro à SDT, três à Balística e um à Selma. Dos dezoito acidentes, 10 foram 

comunicados à administração, sendo que 7 foram efetivamente apurados. Destaca-se, como 

reclamação, a falta de procedimento operacional padrão, a ausência de procedimento 

contingencial para casos de acidentes, onde se pode ressaltar o relato do respondente R-6: “R-

6: [...] as condições inadequadas de iluminação, local, ferramenta e falta de equipamento de 

proteção podem ter contribuído para o resultado. A falta de condições de socorro poderia ser 

agravante se o fato tivesse consequências mais graves do que a real. Fiquei afastada por 4 dias 

apenas”.  

Evidencia-se, a partir da análise do conteúdo das respostas, que o servidor embora 

perceba o risco, em razão de comprometimento, e/ou por influência cultural, submete-se ao 

risco, acreditando que nada lhe acontecerá, conforme o relato do respondente R-2: “ R-2: [...] 

Ocorreram 2 falhas, a minha por não utilizar o EPI (óculos) e da pessoa que encheu o 

recipiente com metanol e não informou/destacou no dosador [...]”. 

Essa realidade observada, assemelha-se à realidade em outras unidades da 

federação, que pode ser observado a partir da pesquisa sobre Gestão de Pessoas, que Soares 

(2012) apresentou ao investigar a perícia no Estado de Minas Gerais. 

 

É necessário modificar a postura e as práticas atuais de trabalho para um método que 

valorize o perito criminal, ofereça qualidade, atenda às metas do Governo, 

possibilite a preservação ambiental, com adequação do descarte de resíduos e, ainda, 

que preserve a saúde do trabalhador, através de programas de prevenção de doenças 

ocupacionais.  
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ANO EM QUE SOFREU ACIDENTE  
PERIODO QUE SOFREU ACIDENTE   

 OBSERVAÇÕES 

 

 

Observa-se que 56% 

dos acidentes 

ocorreram entre 2007 

e 2012 e apenas 5% na 

década de 1990. 

 

 Gráfico 10 – PERÍODO QUE SOFREU ACIDENTE – Perfil dos Respondentes 

sobre a Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC 

– Polícia Civil do Distrito Federal –P.C.D.F. 

Gráfico  10 - Tabulação dos dados referente quando sofreu acidente 

 

4.2.2 Comunicação do acidente  

COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE    

 OBSERVAÇÕES 

 

Do total de 

respondentes, 

que 

experimentaram 

acidentes, 86% 

efetuou a 

comunicação do 

fato à 

administração. 

 

 Gráfico 11 – COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE – Perfil dos Respondentes sobre a 

Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia 

Civil do Distrito Federal –P.C.D.F. 

Gráfico  11 – Comunicação de acidentes  
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4.2.3  Investigação do acidente  
INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE    

 OBSERVAÇÕES 

 

Comunicou a 

Administração 

Houve Investigação 

Total 

Sim Não Não Se Aplica 

Sim 6 6 
 

12 

Não 1 1 2 4 

Não Se Aplica 
  

29 29 

Total 7 7 31 45 
 

Do total de acidente que 

foram comunicados à 

administração, 50% foram 

investigados. 

Observa-se que a 

organização deve investir na 

comunicação dos acidentes, 

para que todos os casos 

cheguem aos conhecimentos 

dos gestores, assim, como 

deve apurar todos os 

acidentes. 

 

Tabela 07 – INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE  – Perfil dos Respondentes 

sobre a Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística 

- IC – Polícia Civil do Distrito Federal –P.C.D.F. 

Tabela 7- Investigação do acidente 

 

4.2.4 Distribuição do acidente – Local que sofreu o acidente  
LOCAL DO ACIDENTE POR GÊNERO  

 OBSERVAÇÕES 

 

Do total de 

respondentes, 

daqueles que 

experimentaram 

algum tipo de 

acidente 48.15% 

(13) pertencem ao 

gênero masculino e 

18.51% (5) ao 

gênero feminino. 

 Gráfico 12 – LOCAL DO ACIDENTE POR GÊNERO – Perfil dos Respondentes sobre 

a Percepção de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia 

Civil do Distrito Federal –P.C.D.F. 

Gráfico  12 – Acidente por gênero  
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ACIDENTE POR DIVISÃO  
ACIDENTE POR DIVISÃO 

 OBSERVAÇÕES 

 

Do total de 

respondentes, a 

Divisão de Perícia 

Laboratorial - DPL 

apresentou os 

seguintes dados: 

47% dos 

respondentes 

sofreram algum tipo 

de acidente. Na DPE 

37% e mais 33% nos 

setores 

administrativos.  Em 

ordem crescente 

temos: D.P.I; D.A.; 

D.P.E e D.P.L. 

 Gráfico 13 – ACIDENTE POR DIVISÃO – Perfil dos Respondentes sobre a Percepção 

de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do 

Distrito Federal –P.C.D.F. 

Gráfico  13 - Acidente por Divisão 

 

ACIDENTE POR SEÇÃO 

ACIDENTE POR SEÇÃO  

 OBSERVAÇÕES 

 

Acidentes por área de 

atuação, nas Divisões 

do Instituto de 

Criminalística - IC - 

PCDF, observa-se que 

na D.P.I os acidentes 

registrados ocorreram 

na SPD 

(DOCUMENTOSCOP

IA), na DPE a maioria 

ocorreu na SCPE 

(Seção de Crimes 

Contra a Pessoa) e na 

DPL a concentração 

foi na Seção de 

Perícias e Análises 

Laboratoriais - SPAL 

(LABORATÓRIO). 

 Gráfico 14 – ACIDENTE POR SEÇÃO – Perfil dos Respondentes sobre a Percepção 

de Riscos na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do 

Distrito Federal –P.C.D.F. 

Gráfico  14 - Acidente por seção. 
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4.2.5 Missão –  Metas - Visão – Estratégia   

MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO  

 OBSERVAÇÕES 

 

Em relação à 

afirmação SE A 

ORGANIZAÇÃO 

TEM BEM 

DEFINIDA A 

SUA MISSÃO: 

31% são 

indiferentes; 24% 

discordam; e 20% 

reconhecem que a 

organização tem 

bem definida a sua 

Missão.  

 

 Definição da Missão da organização.   

ESCALA 

DISCORDO 

PLENAMENTE 

DISCORDO NÃO SABE - 

INDIFERENTE  

CONCORDO CONCORDO  

PLENAMENTE 

1 2 3 4 5 
 

Gráfico  15 – Definição da Missão da organização 

 

METAS  
METAS DA ORGANIZAÇÃO  

 OBSERVAÇÕES 

 

Com relação a 

afirmação SE A 

ORGANIZAÇÃO 

TEM BEM 

DEFINIDA SUAS 

METAS: 40% 

discordam; 27% 

são indiferentes; 

18% concordam e 

11% concordam 

plenamente com a 

afirmação.   

 

 

 Definição da Metas da organização.  Elaboração do autor 

ESCALA 

DISCORDO 

PLENAMENTE 

DISCORDO NÃO SABE 

INDIFERENTE 

CONCORDO CONCORDO  

PLENAMENTE 

1 2 3 4 5 
 

Gráfico  16 -  Definição da Missão da organização 
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VISÃO   
VISÃO DA ORGANIZAÇÃO    

 OBSERVAÇÕES 

 

Com relação a 

afirmação SE A 

ORGANIZAÇÃO 

TEM BEM 

DEFINIDA A 

SUA VISÃO: 33% 

discordam, 29% 

são indiferente; 

18% discordam 

plenamente, 20% 

concordam.. 

 

 Definição da Visão da organização.  

ESCALA 

DISCORDO 

PLENAMENTE 

DISCORDO NÃO SABE 

INDIFERENTE 

CONCORDO CONCORDO  

PLENAMENTE 

1 2 3 4 5 
 

Gráfico  17 - Definição da Visão da organização 

 

ESTRATÉGIA 
ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO  

 

 OBSERVAÇÕES 

 

Quanto a afirmação 

SE A 

ORGANIZAÇÃO 

TEM BEM 

DEFINIDA A SUA 

ESTRATÉGIA:69

% responderam que 

não; 24% são 

indiferentes e 7% 

concordam com a 

afirmação.  

 

  Definição de Estrategia da organização.  Elaboração do autor 

ESCALA 

DISCORDO 

PLENAMENT

E 

DISCORD

O 

NÃO SABE 

INDIFERENT

E 

CONCORD

O 

CONCORDO  

PLENAMENT

E 

1 2 3 4 5 
 

Gráfico  18 - Definição de Metas  da organização 
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Em relação à estratégia, à visão, às metas e à missão, os resultados evidenciados 

acentuam a preocupação de que a organização precisa discutir esses conceitos com o 

envolvimento dos gestores e dos administrados. Nota-se a necessidade de, após as discussões, 

deixar transparente qual é a estratégia da organização, suas metas, sua missão e visão.  

O fato de o Instituto de Criminalística está inserido em uma estrutura policial, 

contribui para a reprodução do modelo burocrático, que foi inspirado em uma estrutura militar 

do século XIX orientada pelos princípios da hierarquia e da disciplina (CUNHA, 2012).  

O reflexo dessas indefinições é percebido, concretamente, no modelo linear e 

tradicional do organograma, que segue o design de cargos e de funções, visando garantir o 

funcionamento e o atendimento de uma escravizante e exaustiva rotina, suficiente para 

impedir atenção ao planejamento, à atividade avaliativa, à gestão com definição da estratégia 

(69% dos respondentes reconhecem que a organização não tem uma estratégia bem definida), 

à definição e à divulgação de sua missão (29% dos respondentes afirmaram que a organização 

não tem bem definida sua missão), à determinação de suas metas (apenas 22% dos 

respondentes reconhecem que a organização tem bem definidas suas metas) e à definição do 

futuro da organização, ou seja, a sua visão (apenas 20% percebem que a organização tem bem 

definida a sua visão). 

 

 

4.3 PARTE II – Cultura da organização  

 

 

A parte II do Questionário I abordou o diagnóstico da cultura organizacional, 

segundo um modelo originalmente com 28 categorias de valores, sendo que 27 categorias 

foram agrupadas em 7 fatores. Os 45 colaboradores responderam ao questionário, que 

segundo o critério de validação, seria considerado certo, no caso de o respondente ter 

obedecido à quantidade máxima permitida para cada uma das categorias. Tal regramento foi 

explicitado no caput da pesquisa, que seguiu para os colaboradores. 

Os resultados foram sintetizados e permitiu a construção dos Quadros e tabelas 

que seguem, além do Quadro explicativo, com enfoque sobre a apresentação do caso, a 

compreensão dos valores organizacionais, o objetivo, a unidade de coleta, os valores 

observados, o instrumento de coleta de dados, as categorias mais e as menos valoradas e um 

arremate sobre a unidade de estudo. 
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ESTUDO DE CASO – O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA - DIAGNÓSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL  

TÓPICO DIAGNÓSTICO RELAÇÃO COM 

O REFERENCIAL 

TEÓRICO – 

FONTE 

1 

A
P

R
E

S
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 

A sinopse refere-se ao resultado da pesquisa de diagnose da cultura organizacional realizada a partir da percepção 

dos servidores do Instituto de Criminalística. As análises e os comentários foram sintetizados pelo autor, salientando 

que não existe um modelo certo ou errado. Quando se trata de cultura, cada organização, ao longo de sua existência, 

identifica a sua hierarquia de valores que alicerçará as relações, bem como vai orientar o comportamento, a estratégia 

e o desempenho das pessoas e da organização. 

(RUSSO, 2010) 

(FLEURY e al, 

1992); 

(HOFSTEDE, 2005) 

(Laraia, 2009) 

(MOTTA F. C., 

1997) (CAVEDON, 

2010) 

(FRAGA, 2009) 

2 

V
A

L
O

R
E

S
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
IS

 Para Russo (2010) os valores estão entre os poucos conceitos sociopsicológicos adotados por quase todas as 

disciplinas sociais e de gestão. São definidos como crenças organizacionais generalizáveis e duradouras sobre o 

desejo pessoal e social de modos de conduta, servem como guias e especifica comportamentos socialmente aceitos e, 

quando compartilhados pelos servidores, compõem a base da cultura organizacional. 

(RUSSO, 2010) 

(SCHEIN, 2007) 

3 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 E

 

C
O

L
E

T
A

 D
E

 D
A

D
O

S
 

28 VALORES, com exclusão de ser competitiva, testados e com indicação para o diagnóstico da cultura 

organizacional, agrupados em 7 fatores: Competitividade; Responsabilidade Social; Apoio; Inovação; 

Reconhecimento; Desempenho e Estabilidade. 

(RUSSO, 2010) 

(YIN, 2010) 

(VIEIRA e 

ZOUAIN, 2006) 

 

 

. 

COLETA DE DADOS: aplicação de questionário em meio eletrônico para o conjunto de servidores do Instituto de 

Criminalística - IC  

População: 324 servidores 

Retorno: 45 respostas  

Perfil: 36 peritos criminais – 04 técnicos – 02 agentes penitenciários – 03 agentes de polícia. 

32 entre 21 a 40 anos de idade – 11 entre 41 e 50 anos e 2 entre 50 e 60 anos 

28 do gênero masculino, 5 do gênero feminino e 12 não responderam. 

4 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

CATEGORIAS COM ALTA VALORAÇÃO CATEGORIA COM BAIXA VALORAÇÃO (RUSSO, 2010) 

(HOFSTEDE, 2005) 1- BOA REPUTAÇÃO 1- MAIOR RETRIBUIÇÃO PARA O ALTO DESEMPENHO 

2- CONSTÂNCIA NO EMPENHO E 

POSTURA ÉTICA 

2- BAIXA OCORRÊNCIA DE CONFLITO 

3- FOCO EM RESULTADOS 3- CORRER RISCO/OUSAR 

4- FOCO NO (NA REALIZAÇÃO) 

CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS 

4- GARANTIA DE LOTAÇÃO COM CRITÉRIO 

5- AGIR COM JUSTIÇA 5-RECONHECIMENTO RELACIONADO A ALTO 

DESEMPENHO 
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Quadro  43 - Quadro sinóptico do diagnóstico da cultura organizacional – Estudo de caso – Unidade: Instituto de Criminalística. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

CATEGORIAS COM VALORAÇÃO INTERMEDIÁRIA  (RUSSO, 2010) 

Manter clima organizacional tranquilo Oportunidade para crescimento profissional 

Manter organização na realização de suas 

atribuições 

Inovação 

Entusiasmo para o trabalho Compartilha informações 

Elevada expectativa por desempenho excelente Clara filosofia de orientação para a missão 

Ser socialmente responsável 

6 

C
O

N
C

L
U

S
Ã

O
 

A Instituição, segundo a percepção dos respondentes, tem um ambiente de baixo conflito e embora, trabalhe com 

riscos, não está disposta a ousar e mesmo correr riscos. Reconhece que não há política de retribuição para o alto 

desempenho, mas zela , segundo a percepção dos servidores, pela boa reputação e procura manter foco no 

cumprimento das demandas e nos resultados e mantem estabilidade no empenho e na postura ética, embora, quase a 

totalidade do trabalho depende de equipe, apresenta, nesta categoria, uma valoração baixa. Outra categoria com baixa 

valoração foi à de foco na valorização das pessoas e no comprometimento com equipes. Do mesmo modo, não há 

reconhecimento ao alto desempenho e a organização reage com lentidão, quando o caso é o aproveitamento dos 

benefícios com as oportunidades.   

(RUSSO, 2010) 

7 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
Ç

Ã
O

 

 

O pensamento fragmentado leva ao individualismo, e a atividade pericial é, sobretudo, um trabalho em equipe, 

portanto, é necessário o estimulo e fortalecimento de valores orientados para o conjunto e harmonia das atividades, 

que não pode prescindir da equipe. O resgate para o reconhecimento e a valorização das pessoas, desvelando os 

aspectos que informam a cultura da organização e que permitirá a orientação da gestão para a superação das 

dificuldades.   

(RUSSO, 2010) 

(FRAGA, Gestão 

pela formação 

humana: uma 

abordagem 

fenomenológica, 

2009) 
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4.3.1. Categorias com alta e baixa valoração  

 

 

A TÉCNICA Q-sort 

 

 
Figura 14 - Valorização das características – Q-SORT GERAL – Mostra, a partir da construção gráfica, as 

categorias de valoração alta, que se  situam nas colunas de valor +3, +2 e +1; as características com valoração 

intermediária são as situadas na coluna central com valor 0 e, as características de valoração baixa, são as 

situadas nas colunas com valor -1, -2 e -3. A assimetria observada ocorreu em razão de constar 27 categorias, 

onde a categoria (ser competitiva), durante a elaboração do formulário, não foi incluída.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da figura construída, pode se observar que, segundo a percepção dos 

respondentes, a organização apresentou valoração alta para: boa reputação, foco no 

cumprimento das demandas, foco em resultados e constância no empenho e postura ética. 

Dentre as categorias com valoração baixa, observa-se: maior retribuição para alto 

desempenho, baixa ocorrência de conflito e correr risco/ousar, enquanto que se alinharam 

como categorias de valoração média: manter clima organizacional tranquilo, manter 

organização na realização de suas atribuições e entusiasmo para o trabalho. 
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Quadro  44 - Categorias com valoração alta e categorias com valoração baixa, associadas aos fatores– 

Diagnóstico da cultura organizacional do Instituto de Criminalística - IC  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.3.2 Validação do questionário  

 

 

Seguindo o critério de validação, o questionário foi considerado certo no caso de o 

respondente ter seguido a quantidade (máximo e mínimo) permitida para cada uma das 

categorias. Com a não inclusão no formulário do questionário I – parte do diagnóstico da 

cultura, da categoria (Ser competitiva), para a etapa de validação do questionário, considerou-

se a quantidade máxima. Assim, os respondentes que não ultrapassaram a quantidade máxima 

em cada categoria tiveram o seu questionário validado, conforme representado na tabela 08 

(Anexo F).  

 

 

 

 

 

 

 

VALORAÇÃO DAS CATEGORIAS PARA O DIAGNÓSTICO DA CULTURA 

VALORAÇÃO ALTA FATORES  VALORAÇÃO 

BAIXA 

FATORES 

BOA REPUTAÇÃO RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

MAIOR 

RETRIBUIÇÃO PARA 

O ALTO 

DESEMPENHO 

RECONHECIMENTO 

CONSTÂNCIA NO 

EMPENHO E 

POSTURA ÉTICA 

 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

BAIXA OCORRÊNCIA 

DE CONFLITO 

ESTABILIDADE 

FOCO EM 

RESULTADOS 

COMPETITIVIDADE CORRER 

RISCO/OUSAR 

INOVAÇÃO 

FOCO NO (NA 

REALIZAÇÃO) 

CUMPRIMENTO DAS 

DEMANDAS  

 

RECONHECIMENTO GARANTIA DE 

LOTAÇÃO COM 

CRITÉRIO 

ESTABILIDADE 
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 VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Gráfico  19 – Validação do questionário I – Parte II  

 

 

4.3.3 Distribuição das categorias  

 

 

Os respondentes que tiveram seus questionários validados (38%) obtiveram 

os valores mais presentes nas características de acordo com o Gráfico 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

 OBSERVAÇÕES 

 
 

De acordo com as 

orientações que seguiram 

com o Questionário para 

cada uma das categorias 

presentes no formulário foi 

apresentando o número 

mínimo e máximo para 

preenchimento com a 

finalidade de preencher os 

requisitos do modelo 

validado. Nesse sentido, os 

formulários que não 

atenderam os requisitos 

foram considerados não 

válidos para as análises. 

Embora, apenas 38% dos 

formulários tenha 

preenchido tais requisitos, 

isto não retira o mérito das 

respostas, uma vez que por 

exigir a atenção dos 

colaboradores representou 

qualidade nas respostas.  

 Gráfico  20 - Validação do questionário– Diagnóstico da Cultura organizacional 

segundo a percepção dos Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia 

Civil do Distrito Federal –PCDF 
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DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS  

 OBSERVAÇÕES 

 

 

A característica 

Foco em 

resultados 

obteve o grau 

de percepção 2 

mais frequente 

entre os 

respondentes 

que tiveram o 

seu questionário 

validado. A 

categoria 

“maior 

retribuição para 

o alto 

desempenho" 

foi a de menor 

valoração. 

 
 Gráfico 20 - Distribuição das categorias - Diagnóstico da Cultura organizacional 

segundo a percepção dos Respondentes –  

Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF - 

Gráfico  20- Distribuição das categorias 
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4.3.4 Correlações  
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Foco No (Na 

Realização) 

Cumprimento Das 

Demandas 

1,00 0,06 0,09 0,18 0,12 0,40 0,34 0,11 0,26 0,22 0,01 0,20 0,36 0,04 0,18 0,14 0,26 0,06 0,14 0,18 0,15 0,03 0,33 0,09 0,07 0,12 0,06 

Ênfase Em Qualidade 0,06 1,00 0,04 0,18 0,15 0,34 0,02 0,46 0,14 0,32 0,47 0,22 0,14 0,33 0,40 0,22 0,10 0,31 0,01 0,26 0,29 0,03 0,26 0,22 0,43 0,50 0,30 

Distinção - Ser 

Reconhecida Pelo 

Seus Resultados 

0,09 0,04 1,00 0,16 0,16 0,07 0,13 0,24 0,52 0,59 0,12 0,26 0,00 0,17 0,14 0,02 0,15 0,01 0,50 0,27 0,09 0,57 0,32 0,19 0,17 0,38 0,22 

Ser 

Reflexiva/Cautelosa 
0,18 0,18 0,16 1,00 0,24 0,08 0,20 0,04 0,05 0,07 0,33 0,23 0,35 0,06 0,29 0,15 0,34 0,07 0,33 0,57 0,06 0,21 0,12 0,46 0,28 0,06 0,34 

Boa Reputação 0,12 0,15 0,16 0,24 1,00 0,39 0,17 0,13 0,04 0,23 0,07 0,43 0,04 0,02 0,27 0,53 0,44 0,20 0,31 0,02 0,05 0,20 0,03 0,02 0,01 0,13 0,08 

Ser Socialmente 

Responsável 
0,40 0,34 0,07 0,08 0,39 1,00 0,04 0,19 0,09 0,27 0,12 0,30 0,58 0,28 0,06 0,26 0,30 0,31 0,06 0,23 0,05 0,22 0,21 0,06 0,03 0,21 0,25 

Clara Filosofia De 

Orientação Para A 

Missão 
0,34 0,02 0,13 0,20 0,17 0,04 1,00 0,24 0,05 0,04 0,15 0,02 0,10 0,31 0,02 0,24 0,22 0,12 0,14 0,42 0,17 0,15 0,04 0,21 0,09 0,06 0,31 

Foco Em 

Comprometimento 

Com Equipes 

0,11 0,46 0,24 0,04 0,13 0,19 0,24 1,00 0,21 0,20 0,29 0,02 0,09 0,30 0,9 0,30 0,06 0,03 0,15 0,31 0,08 0,19 0,43 0,44 0,46 0,35 0,01 

Compartilha 

Informações 
0,26 0,14 0,52 0,05 0,04 0,09 0,05 0,21 1,00 0,46 0,06 0,18 0,21 0,20 0,08 0,09 0,17 0,22 0,10 0,16 0,18 0,21 0,04 0,13 0,12 0,11 0,21 

Foco Em Pessoas 

Como Seres 

Humanos/Profissionais 

0,22 0,32 0,59 0,07 0,23 0,27 0,04 0,20 0,46 1,00 0,16 0,20 0,05 0,15 0,01 0,04 0,20 0,39 0,15 0,03 0,36 0,06 0,09 0,07 0,18 0,05 0,30 

Colaboração 0,01 0,47 0,12 0,33 0,07 0,12 0,15 0,29 0,06 0,16 1,00 0,11 0,07 0,41 0,28 0,34 0,21 0,26 0,38 0,01 0,67 0,10 0,09 0,33 0,05 0,18 0,12 

Inovação 0,20 0,22 0,26 0,23 0,43 0,30 0,02 0,02 0,18 0,20 0,11 1,00 0,16 0,21 0,07 0,35 0,36 0,22 0,09 0,42 0,14 0,47 0,27 0,19 0,03 0,08 0,08 

Rapidez Em Obter 

Retorno/Benefícios 
0,36 0,14 0,00 0,35 0,04 0,58 0,10 0,09 0,21 0,05 0,07 0,16 1,00 0,04 0,26 0,01 0,41 0,02 0,07 0,23 0,06 0,17 0,04 0,30 0,11 0,24 0,07 
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Das Oportunidades 

Correr Risco/Ousar 0,04 0,33 0,17 0,06 0,02 0,28 0,31 0,30 0,20 0,15 0,41 0,21 0,04 1,00 0,19 0,47 0,27 0,19 0,27 0,16 0,63 0,23 0,22 0,12 0,13 0,58 0,23 

Assumir 

Responsabilidade 

Individual 

0,18 0,40 0,14 0,29 0,7 0,06 0,02 0,19 0,08 0,01 0,28 0,07 0,26 0,19 1,00 0,05 0,01 0,09 0,35 0,00 0,21 0,27 0,21 0,55 0,30 0,11 0,48 

Agir Com Justiça 0,14 0,22 0,02 0,15 0,53 0,26 0,24 0,30 0,09 0,04 0,34 0,35 0,01 0,47 0,05 1,00 0,00 0,12 0,41 0,28 0,55 0,37 0,14 0,01 0,52 0,40 0,28 

Oportunidade Para 

Crescimento 

Profissional 

0,26 0,10 0,15 0,34 0,44 0,30 0,22 0,06 0,17 0,20 0,21 0,36 0,41 0,27 0,01 0,00 1,00 0,02 0,24 0,37 0,40 0,11 0,19 0,21 0,09 0,01 0,12 

Maior Retribuição 

Para O Alto 

Desempenho 

0,06 0,31 0,01 0,07 0,20 0,31 0,12 0,03 0,22 0,39 0,26 0,22 0,02 0,19 0,09 0,12 0,02 1,00 0,13 0,17 0,06 0,35 0,25 0,21 0,39 0,09 0,05 

Reconhecimento 

Relacionado o Alto 

Desempenho 

0,14 0,01 0,50 0,33 0,31 0,06 0,14 0,15 0,10 0,15 0,38 0,09 0,07 0,27 0,35 0,41 0,24 0,13 1,00 0,25 0,21 0,39 0,41 0,07 0,51 0,05 0,07 

Elevada Expectativa 

Por Desempenho 

Excelente 

0,18 0,26 0,27 0,57 0,02 0,23 0,42 0,31 0,16 0,03 0,01 0,42 0,23 0,16 0,00 0,28 0,37 0,17 0,25 1,00 0,17 0,23 0,24 0,22 0,39 0,20 0,18 

Entusiasmo Para O 

Trabalho 
0,15 0,29 0,09 0,06 0,05 0,05 0,17 0,08 0,18 0,36 0,67 0,14 0,06 0,63 0,21 0,55 0,40 0,06 0,21 0,17 1,00 0,13 0,44 0,28 0,09 0,34 0,13 

Foco Em Resultados 0,03 0,03 0,57 0,21 0,20 0,22 0,15 0,19 0,21 0,06 0,10 0,47 0,17 0,23 0,27 0,37 0,11 0,35 0,39 0,23 0,13 1,00 0,22 0,20 0,20 0,14 0,16 

Manter Organização 

Na Realização De 

Suas Atribuições 
0,33 0,26 0,32 0,12 0,03 0,21 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,27 0,04 0,22 0,21 0,14 0,19 0,25 0,41 0,24 0,44 0,22 1,00 0,00 0,31 0,16 0,10 

Constância No 

Empenho E Postura 

Ética 

0,09 0,22 0,19 0,46 0,02 0,06 0,21 0,44 0,13 0,07 0,33 0,19 0,30 0,12 0,55 0,01 0,21 0,21 0,07 0,22 0,28 0,20 0,00 1,00 0,25 0,17 0,20 
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Manter Clima 

Organizacional 

Tranquilo 

0,07 0,43 0,17 0,28 0,01 0,03 0,09 0,46 0,12 0,18 0,05 0,03 0,11 0,13 0,30 0,52 0,09 0,39 0,51 0,39 0,09 0,20 0,31 0,25 1,00 0,21 0,38 

Garantia De Lotação 

Com Critério 
0,12 0,50 0,38 0,06 0,13 0,21 0,06 0,35 0,11 0,05 0,18 0,08 0,24 0,58 0,11 0,40 0,01 0,09 0,05 0,20 0,34 0,14 0,16 0,17 0,21 1,00 0,52 

Baixa Ocorrência De 

Conflito 
0,06 0,30 0,22 0,34 0,08 0,25 0,31 0,01 0,21 0,30 0,12 0,08 0,07 0,23 0,48 0,28 0,12 0,05 0,07 0,18 0,13 0,16 0,10 0,20 0,38 0,52 1,00 

Tabela 8 – Correlações entre as categorias do diagnóstico da cultura. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Simbologia: Correlações positiva: Caractere preto; Correlações negativa: Caractere: Vermelho e NEGRITO: Correlações acima de 0,30.  
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O coeficiente de correlação é uma medida da força da relação linear entre duas 

variáveis (McCLAVE, BENSON, e SINCICH, 2009), podendo ser positiva ou negativa e 

cada uma delas pode ser considerada forte, moderada ou fraca.  

 

CORRELAÇÃO 

POSITIVA 

FORTE MODERADA FRACA 

ACIMA DE 0,7 ENTRE 0,3 e 0,7 ABAIXO DE 0,7 

NEGATIVA  

FORTE MODERADA FRACA 

ACIMA DE - 0,7 ENTRE - 0,3 e - 

0,7 

ABAIXO DE - 0,3 

Tabela 9 - Mostra a correlação positiva e negativa e suas classificações 

Fonte: Elaborado pelo autor e com base em McClave, Benson e Sincich (2009) 

 

O cálculo das correlações entre as categorias foi feito com o uso dos softwares 

Microsoft EXCEL 2013 e SPSS 20 e estão expressos na figura 55. Correlações positivas 

indicam que as duas variáveis movem juntas, quando este valor for acima de 0,7 indica uma 

forte correlação, se está entre 0,3 e 0,7 a correlação é moderada e abaixo de 0,3 até 0 a 

correlação é fraca, quanto mais próximo de zero, menor é a correlação. Uma correlação 

negativa indica que as duas variáveis movem-se em direções opostas, onde a relação fica mais 

forte, quanto mais próxima de -1 a correlação ficar. Quando este valor for acima de -0,7 

indica uma forte correlação, se está entre -0,3 e -0,7 a correlação é moderada e abaixo de -0,3 

até 0 a correlação é fraca.  Duas variáveis que estão perfeitamente correlacionadas 

positivamente (r=1) movem-se essencialmente em perfeita proporção na mesma direção, 

enquanto duas variáveis que estão perfeitamente correlacionados negativamente movem-se 

em perfeita proporção em direções opostas. 
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CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS 

 

 

Principais correlações observadas entre duas categorias de variáveis que explicam 

a cultura organizacional. 

 

CORRELAÇÕES OBSERVADAS   

  

 

Variável A Variável B Correlação
29

 

Colaboração Entusiasmo Para O Trabalho 0,67 

Correr Risco/Ousar Entusiasmo Para O Trabalho 0,63  

Distinção - Ser Reconhecida Pelo Seus 

Resultados 

Foco Em Pessoas Como Seres 

Humanos/Profissionais 
0,59  

Ser Socialmente Responsável 
Rapidez Em Obter Retorno/Benefícios Das 

Oportunidades 
0,58 

Correr Risco/Ousar Garantia De Lotação Com Critério 0,58 

Distinção - Ser Reconhecida Pelo Seus 

Resultados 
Foco Em Resultados 0,57 

Distinção - Ser Reconhecida Pelos Seus 

Resultados 

Reconhecimento Relacionado o Alto 

Desempenho 
0,50  

Ênfase Em Qualidade Garantia De Lotação Com Critério 0,50 

Garantia De Lotação Com Critério Baixa Ocorrência De Conflito 0,52  

Ser Reflexiva/Cautelosa 
Elevada Expectativa Por Desempenho 

Excelente 
0,57 

 

 

Tabela 10 - Correlações entre as variáveis. Diagnóstico da Cultura organizacional segundo a percepção dos 

Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – Polícia Civil do Distrito 

Federal - PCDF - 

OBSERVAÇÕES 

Observa-se que correr risco/ ousar, possui uma correlação negativa e moderada com entusiasmo para o 

trabalho porém este relacionamento não é perfeito, uma vez que a correlação é diferente de 1 (correlação ≠ 1). 

Ser Reflexiva/Cautelosa possui uma correlação positiva e moderada com Elevada Expectativa por 

desempenho Excelente. 

As variáveis Colaboração e Entusiasmo para o Trabalho possuem uma correlação negativa moderada. 

 

 

4.4 PARTE III - Percepção de riscos   

 

4.4.1 Riscos percebidos  

 

Com relação à Percepção dos Riscos, os respondentes informaram que Ruídos é a 

modalidade mais percebida (35). O Calor foi o segundo mais citado (26), seguido de Frio 

(19), enquanto Umidade foi lembrada por 10 respondentes. Os demais não revelaram valores  

                                                 
29

 Valores considerados com até duas casas decimais. 
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 Os demais não revelaram valores significativos nas respostas espontâneas, o que 

não quer dizer que não exista, uma vez que se considera que cada pessoa percebe algo de 

diferente maneira e de modo único (FRAGA, 2009). 

 

4.4.2 Riscos químicos – Grau de severidade e probabilidade  
RISCOS QUÍMICOS – MAIS LEMBRADOS    

 OBSERVAÇÕES 

 

Dentre os riscos definidos como químicos, segundo a NR-9, aqueles 

que você percebe ficar exposto durante suas atividades 

Fuligem 1 

Fumos 14 

Gases 30 

Neblinas 9 

Substâncias compostas ou produtos químicos em 

geral 29 

Vapores 29 

Fumos 2 

Poeiras 37 
 

Dentre os Riscos Químicos, a 

poeira (37), os gases (30), as 

substâncias compostas (29), os 

vapores (29) e os fumos (14) foram 

os mais lembrados 

espontaneamente pelos 

respondentes. 

. 

Tabela 12 - Riscos químicos mais lembrados– Segundo a percepção dos 

servidores /Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil 

do Distrito Federal – Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF - 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS SEGUNDA A PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES    

 OBSERVAÇÕES 

 

Exposição ao risco (NR-9) Quantidade 

Ar Condicionado 1 

Atropelamento 1 

Calor 28 

Desabamento 1 

Frio 25 

Fuligem 1 

Luz Solar 1 

Poeira 1 

Pressão Anormais 1 

Radiação Ionizante 1 

Radiação Não Ionizante 6 

Reagentes Químicos 2 

Umidade 10 

Vapores Tóxicos 1 

Vibração 8 

Ergonômico 1 

Radiação Não Ionizante 1 

Ruídos 35 
 

Dos riscos 

presentes na 

atividade pericial, 

os mais 

lembrados 

espontaneamente 

foram Ruído 

(35), Calor (28), 

Frio (25) e 

Umidade (10). 

 

Tabela 11 - Principais riscos identificados– Segundo a percepção dos servidores 

/Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – 

PCDF 
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RISCOS QUÍMICOS - GRAU DE PROBABILIDADE    

 OBSERVAÇÕES 

 

 

Dentre os riscos definidos como químicos o grau de probabilidade (chance 

de ocorrer) 

Poeiras Fumos Neblina Gases Vapores 

Substâncias 

compostas ou 

produtos químicos em 

geral 

Outros 

Alta 16 9 1 10 9 13 0 

Média 9 7 2 17 16 16 9 

Baixa 20 29 42 18 20 16 36 
 

Dentre os Riscos 

Químicos Poeiras, 

vapores, gases e 

substâncias compostas ou 

produtos químicos são os 

que possuem maiores 

probabilidades de ocorrer, 

segundo a percepção dos 

respondentes. 

Tabela 14 - Riscos químicos - grau de probabilidade– Segundo a percepção dos 

servidores /Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito 

Federal – PCDF 

 

 

4.4.3 Riscos físicos - severidade e probabilidade   
GRAU DE SEVERIDADE DOS RISCOS LEMBRADOS    

 OBSERVAÇÕES 

 

Dentre os riscos definidos como físicos, segundo a NR-9, o grau de severidade: 

Ruídos Vibração 
Radiação 

Ionizante 

Radiação 

Não 

Ionizante 

Frio Calor 
Pressões 

anormais 
Umidade Outros 

Alta 7 2 6 1 3 4 3 1 4 

Média 15 8 3 8 12 16 5 4 7 

Baixa 23 35 36 36 30 25 37 40 34 
 

Ruídos, Calor, Frio 

e Umidade, os mais 

lembrados 

apresentaram, baixo 

grau de severidade 

pela maioria dos 

respondentes. 

Tabela 15 - Riscos físicos - grau de severidade– Segundo a percepção dos servidores 

/Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 

 

RISCOS QUÍMICOS – GRAU DE SEVERIDADE   

 OBSERVAÇÕES 

 

 

Dentre os riscos definidos como químicos, segundo a NR-9, o grau de 

severidade 

Poeiras Fumos Neblina Gases Vapores 

Substâncias 

compostas ou 

produtos químicos  

Outros 

Alta 10 7 1 15 12 22 2 

Média 14 12 5 16 17 9 6 

Baixa 21 26 39 14 16 14 37 
 

Dentre os Riscos Químicos, 

as substâncias compostas 

são as que apresentam o 

maior grau de severidade 

segundos os respondentes. 

 

Tabela 13 - Riscos químicos - grau de severidade– Segundo a percepção dos 

servidores /Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do 

Distrito Federal – Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF - 
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4.4.4 Riscos biológicos - severidade e probabilidade  
RISCOS BIOLÓGICOS  – MAIS LEMBRADOS    

 OBSERVAÇÕ

ES 

 

Dentre os riscos definidos como biológicos, segundo a NR-9, aqueles que você percebe ficar exposto 

durante suas atividades 

Bacilos 21 

Bactérias 33 

Fluidos 1 

Fungos 32 

Parasitas 22 

Patogênicos 1 

Secreções 1 

Bactérias 3 

Fungos 2 

N/A 1 

Vírus 39 
 

Dentre 

os riscos 

biológic

os, os 

vírus são 

os mais 

citados, 

seguidos 

das 

bactérias 

(33), 

fungos 

(32), 

Parasitas 

(22) e 

bacilos 

(21). 

Tabela 17 - Riscos biológicos mais lembrados– Segundo a percepção dos servidores /Respondentes - 

Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 

 

 
RISCOS BIOLÓGICOS  – GRAU DE SEVERIDADE   

 OBSERVAÇÕES 

 

 

Dentre os riscos definidos como biológicos segundo a NR-9 o grau de 

severidade 

Vírus Bactérias Fungos Parasitas Bacilos Outros 

Alta 22 18 14 12 14 6 

Média 13 15 15 12 11 8 

Baixa 10 12 16 21 20 31 
 

O grau de severidade é 

considerado alto para 

Vírus e Bactérias e os 

demais são considerados 

de baixa severidade. 

 

Tabela 18 - Riscos biológicos - grau de severidade– Segundo a percepção dos 

servidores /Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito 

Federal – PCDF 

 

PROBABILIDADE DE OCORRER – RISCO FÍSICO    
 OBSERVAÇÕES 

 

 

Dentre os riscos definidos como físicos o grau de probabilidade (chance de ocorrer) 

Ruídos Vibração 
Radiação 

ionizante 

Radiação 

não 

ionizante 

Frio Calor 
Pressões 

anormais 
Umidade Outros 

Alta 16 6 0 4 12 17 3 5 2 

Média 9 7 5 5 11 6 5 5 10 

Baixa 20 32 40 36 22 22 37 35 33 
 

A chance de ocorrer 

os riscos mais 

lembrados pelos 

respondentes 

também foi 

considerada baixa. . 

Tabela 16 - Riscos físicos - grau de probabilidade - Segundo a percepção dos servidores 

/Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 
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4.4.5 Riscos ergonômicos  – severidade e probabilidade  

RISCOS ERGONÔMICOS – MAIS LEMBRADOS    

 OBSERVAÇÕE

S 

 

Dentre os riscos definidos como ergonômicos segundo a NR-9 aqueles que você percebe ficar 

exposto durante suas atividades 

Ausência de equipamentos adequados ou confortáveis 1 

Bancadas e cadeiras incorretas 1 

Controle rígido de produtividade 8 

Imposição de ritmo excessivo 12 

Jornadas de trabalho prolongadas 20 

Levantamento e transporte manual de pesos 12 

Monotonia e repetitividade 13 

Outras causas de estresses físicos e/ou psíquicos 29 

Trabalhos em turno e noturno 20 

Controle rígido de produtividade 7 

Esforço físico intenso 13 

Imposição de ritmo excessivo 3 

Jornadas de trabalho prolongadas 1 

Levantamento e transporte manual de pesos 8 

Monotonia e repetitividade 6 

N/a 1 

Nenhum 1 

Outras causas de estresses físicos e/ou psíquicos 3 
 

O risco 

ergonômi

co mais 

citado 

entre os 

responden

tes foi 

Outras 

causas de 

estresse(s) 

físico(s) 

e/ou 

psíquico(s

) (29), 

depois foi 

a jornada 

prolongad

a de 

trabalho 

(20). 

 

Tabela 20 - Riscos ergonômicos mais lembrados– Segundo a percepção dos servidores /Respondentes - 

Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – Polícia Civil do Distrito Federal - 

PCDF - 

RISCOS BIOLÓGICOS  - GRAU DE PROBABILIDADE    

 OBSERVAÇÕES 

 

 

Dentre os riscos definidos como biológicos segundo a NR-9 o grau de 

probabilidade (chance de ocorrer) 

Vírus Bactérias Fungos Parasitas Bacilos Outros 

Alta 11 10 12 6 7 5 

Média 22 20 13 16 14 7 

Baixa 12 15 20 23 24 33 
 

A chance de ocorrer 

é considerada média 

para os Vírus e 

Bactérias e, os 

demais, são 

considerados de 

baixa probabilidade 

de acontecer. Tabela 19 - Riscos biológicos - grau de probabilidade– Segundo a percepção dos 

servidores /Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito 

Federal – PCDF 
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RISCOS ERGONÔMICOS  – GRAU DE SEVERIDADE   

 OBSERVA

ÇÕES 

 

 Dentre os riscos ergonômicos segundo a NR-9 o grau de severidade 

 
Esforço 

físico 

intenso 

Levantament

o e transporte 

manual de 

peso 

Controle 

rígido de 

produtivida

de 

Imposiçã

o de 

ritmos 

excessivo

s 

Trabalho 

em turno 

e noturno 

Jornadas de 

trabalho 

prolongada

s 

Monotonia 

e 

repetitivida

de 

Outras 

situações 

causadoras de 

estresses 

físicos e 

psíquicos 

A
lta

 

7 5 9 11 12 12 7 14 

M
éd

ia
 

12 15 12 12 9 9 17 15 

B
a

ix
a

 

26 25 24 22 24 24 21 16 

 

 

Todos os 

riscos 

ergonômico

s são 

considerado

s de baixo 

grau de 

severidade e 

de baixa 

chance de 

ocorrer 

Tabela 21 - 5 Riscos ergonômicos - grau de severidade - Segundo a percepção dos servidores 

/Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 

RISCOS ERGONÔMICOS - GRAU DE PROBABILIDADE 

 

 

Dentre os riscos definidos como ergonômicos segundo a NR-9 o grau de probabilidade 

(chance de ocorrer) 

Esfor

ço 

físico 

inten

so 

Levanta

mento e 

transpor

te 

manual 

de peso 

Controle 

rígido 

de 

produtiv

idade 

Imposiç

ão de 

ritmos 

excessiv

os 

Trabal

ho em 

turno e 

noturn

o 

Jornadas 

de 

trabalho 

prolonga

das 

Monot

onia 

Repetiti

vidade 

Outras 

situações 

causadoras 

de estresses 

físicos e 

psíquicos 

ALTA 6 10 8 11 16 15 7 9 14 

MÉDIA 11 10 13 11 9 10 12 11 15 

BAIXA 28 25 24 23 20 20 26 25 16 

 

Tabela 22 - 5 Riscos ergonômicos - grau de probabilidade– Segundo a percepção dos servidores 

/Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 

Observações: Probabilidade de incêndio e/ou explosão (33) é o risco de acidente mais lembrado pelos 

respondentes, Arranjos físicos inadequados – layout (32), Armazenamento inadequado de produtos (30), 

Máquinas e equipamentos sem proteção e sem manutenção (25), eletricidade (23), Iluminação inadequada 

(22). 
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4.4.6 Riscos de acidentes – severidade e probabilidade

 

 

 
RISCOS DE ACIDENTES  – GRAU DE SEVERIDADE   

 OBSERVAÇÕES 

 

 
Dentre os riscos de acidentes segundo a NR-9 o grau de severidade 

 

Arranj

o físico 

inadeq

uado – 

layout 

Máquinas e 

equipament

os sem 

proteção e 

sem 

manutenção 

Ilu

min

ação 

inad

equ

ada 

Eletrici

dade 

Probabil

idade de 

incêndio 

e/ou 

explosão 

Armazena

mento 

inadequad

o de 

produtos 

Animai

s 

peçonhe

ntos 

Outras 

situações de 

riscos que 

poderiam 

contribuir para 

acidentes 

Alt

a 
12 16 11 20 26 20 10 10 

Mé

dia 
11 14 11 11 12 15 10 14 

Ba

ixa 
22 15 23 14 7 10 25 21 

 

Eletricidade, 

Probabilidade de 

incêndio e/ou 

explosão e 

Armazenamento 

inadequado de 

produtos foram 

considerados de 

grau de severidade 

alto, os demais 

riscos são de baixas 

severidades. 

Tabela 24 - Riscos de acidentes - grau de severidade - Segundo a percepção dos 

servidores /Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito 

Federal – PCDF  

 

 

 

 

 

RISCOS DE ACIDENTES  – MAIS LEMBRADO    

 OBSERVAÇÕES 

 

Dentre os riscos de acidentes, segundo a NR-9, aqueles que você percebe ficar 

exposto durante suas atividades 

Animais peçonhentos 17 

Armazenamento inadequado de produtos 30 

Eletricidade 23 

Falta de EPIS e orientações para uso nas atividades de perícia 1 

Iluminação inadequada 22 

Máquinas e equipamentos sem proteção e sem manutenção 25 

Meio de transporte 1 

Outras situações de risco que poderão contribuir para acidentes 17 

Probabilidade de incêndio e/ou explosão 33 

Sono na direção 1 

Arranjos físicos inadequados – layout 32 

Eletricidade 2 

Máquinas e equipamentos sem proteção e sem manutenção 5 

N/a 1 

Outras situações de risco que poderão contribuir para acidentes 1 

Probabilidade de incêndio e/ou explosão 4 
 

 

Probabilidade de 

incêndio e/ou 

explosão, arranjos 

físicos inadequados – 

layout e 

armazenamento 

inadequado de 

produtos são os 

riscos de acidentes 

mais lembrados. 

Tabela 23 - Riscos de acidentes mais lembrados -Segundo a percepção dos 

servidores /Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito 

Federal – PCDF 
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RISCOS DE ACIDENTES  - GRAU DE PROBABILIDADE    

 OBSERVAÇÕES 

 

 

Dentre os riscos de acidentes segundo a NR-9 o grau de probabilidade (chance 

de ocorrer) 

Arra

njo 

físic

o 

inad

equa

do – 

layo

ut 

Máquina

s e 

equipam

entos 

sem 

proteção 

e sem 

manuten

ção 

Ilumina

ção 

inadeq

uada 

E
le

tr
ic

id
a

d
e Probabili

dade de 

incêndio 

e/ou 

explosão 

Armazena

mento 

inadequad

o de 

produtos 

Animais 

peçonhe

ntos 

Outras 

situaçõe

s de 

riscos 

que 

poderia

m 

contribu

ir para 

acidente

s 

O
u

tr
a

s 

Alta 16 18 13 12 15 14 6 11 6 

Média 11 9 5 15 18 19 10 11 8 

Baixa 18 18 27 18 12 12 29 23 31 
 

Máquinas e 

equipamentos sem 

proteção e sem 

manutenção, 

seguido de Arranjo 

físico inadequado – 

layout e de 

Probabilidade de 

incêndio e/ou 

explosão, 

apresentaram 

probabilidade alta 

de ocorrer e as mais 

lembradas. 

Tabela 25 - Riscos de acidentes - grau de probabilidade– Segundo a percepção dos 

servidores /Respondentes - Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito 

Federal – PCDF 

 

 

4.5 QUESTIONÁRIO II – Percepção dos gestores  

 

 

Como os Gestores percebem os riscos em seus setores e se a cultura 

organizacional influencia a percepção dos riscos e a própria gestão, tais informações foram 

registradas no Questionário II, destinados a 15 servidores em cargo de Gestão.  
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4.5.1 Tempo de perícia dos gestores  
TEMPO DE PERÍCIA DOS GESTORES   

 OBSERVAÇÕES 

 

 

Chefe de Seção é o cargo 

da maioria dos 

respondentes dessa 

pesquisa (73,34%) e a 

maioria dos respondentes 

(40%) tem de 15 a 20 

anos de atividade pericial 

e 13,34% tem menos de 

cinco anos de atividade. 

 

 Gráfico  21 - Tempo de perícia dos gestores– Perfil dos Respondentes sobre 

a Percepção de Riscos e influência da cultura na percepção dos riscos e na 

gestão na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil 

do Distrito Federal – PCDF 

 

4.5.2 Tempo de gestão  
TEMPO DE CARGO DE GESTÃO    

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

Observa-se que 80% 

(12) dos respondentes 

estão apenas a 3 anos 

exercendo cargo de 

gestão. 

 

 Gráfico  22 - Tempo de cargo de gestão na perícia– Perfil dos Respondentes sobre 

a Percepção de Riscos e influência da cultura na percepção dos riscos e na gestão 

na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito 

Federal – PCDF 
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Tempo na perícia 

Tempo em cargo de gestão 

Total 
Menos de 1 ano De 1 a 3 anos De 6 a 8 anos Mais de 10 anos 

Acima de 25 anos. 
 

1 
 

1 2 

De 10 a 15 anos 
 

2 1 
 

3 

De 15 a 20 anos 2 3 1 
 

6 

De 20 a 25 anos 1 
   

1 

De 5 a 10 anos 
 

1 
  

1 

Menos de 5 anos 2 
   

2 

Total 5 7 2 1 15 

Tabela 26 - Tempo em cargo de Gestão – Percepção de riscos pelos gestores 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.5.3 Riscos percebidos no setor   
RISCOS PRESENTES NO SETOR  

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

Riscos ergonômicos e de 

acidentes são os mais 

lembrados pelos 

respondentes (22% cada 

um), depois os riscos físico 

(20%), riscos químicos 

(18%), riscos biológicos 

(14%) e por fim, outros 

tipos de riscos (4%). 

 

 Gráfico  23 - Riscos percebidos no setor - Perfil dos Respondentes sobre a 

Percepção de Riscos e influência da cultura na percepção dos riscos e na gestão  na 

atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito 

Federal – PCDF 
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4.5.4 Acidentes de trabalho e instrumento de comunicação  
ACIDENTES DE TRABALHO E INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO   

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

Apesar de não haver no 

setor um instrumento 

formal de comunicação 

de acidente de trabalho, 

70% dos gestores 

tomaram conhecimento 

dos acidentes ocorridos 

no seu setor.  

 

 

 Gráfico  24 - Acidentes de trabalho e instrumento de comunicação– Perfil dos 

Respondentes sobre a Percepção de Riscos e influência da cultura na percepção dos 

riscos e na gestão na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia 

Civil do Distrito Federal – Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF - 

 

4.5.5 Influência da cultura organizacional sobre a percepção e gestão de riscos 
INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL SOBRE A PERCEPÇÃO E GESTÃO DOS RISCOS   

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

Segundo os 

respondentes a 

cultura 

organizacional 

influencia a 

percepção e a 

gestão dos riscos 

presentes na 

atividade pericial. 

 Gráfico  25 - Influência da cultura organizacional sobre a percepção e gestão de riscos 
- Respondentes sobre a Percepção de Riscos e influência da cultura na percepção dos 

riscos e na gestão na atividade pericial do Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil 

do Distrito Federal – PCDF 
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4.5.6 Influência da cultura organizacional sobre a percepção e gestão de riscos 
8 - Em Sua Opinião, A 

Cultura Organizacional, 

Influencia A Gestão Dos 

Riscos Existentes Na 

Atividade Pericial? 

9 - Em Sua Opinião, A Cultura Organizacional, Influencia A 

Percepção Dos Riscos Presentes Na Atividade Pericial? 

Total Geral 

Não Sim 

Não 1 1 2 

Sim 

 

13 13 

Total Geral 1 14 15 

Tabela 27 - Tempo em cargo de Gestão – Percepção de riscos pelos gestores 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

4.5.6 Medidas para mitigação dos riscos  
MEDIDAS PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS   

 OBSERVAÇÕES 

 

 
 

A medida mais 

lembrada para 

mitigar os riscos, 

segundo os 

gestores foram o 

Treinamento e a 

Qualificação dos 

Servidores do Setor 

(19%), em seguida 

foi os Usos de 

Equipamentos de 

Proteção Individual 

- EPI'S (16%). O 

mapeamento de 

riscos foi lembrado 

em 13% das 

respostas, enquanto 

o Uso de 

Equipamentos de 

Proteção Coletiva - 

EPC'S foi 

lembrado em 

12%%, os demais 

riscos tiveram 

citações abaixo de 

10%. 

 Gráfico  26 - Medidas para mitigação dos riscos - Respondentes sobre a Percepção de 

Riscos e influência da cultura na percepção dos riscos e na gestão na atividade pericial do 

Instituto de Criminalística - IC – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS – VISÃO DOS GESTORES 

 

EM RELAÇÃO À GESTÃO, ASSINALE AS CINCO MEDIDAS, QUE VOCÊ CONSIDERA 

IMPRESCINDÍVEIS PARA A MITIGAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS EM SEU SETOR. 

MEDIDA FREQUENCIA 

Treinamento e Qualificação dos Servidores do Setor 13 

Usos de Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S 11 

Mapeamento dos Risco do Setor 9 

Usos de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC'S 8 

Implantação de Uma Comissão Interna De Prevenção de Acidentes -CIPA - 7 

Manutenção Programa Para Os Equipamentos/Viaturas 7 

Implantação de Um Programa de Gestão e Mitigação dos Riscos 5 

Revisão e Reestruturação do Layout do Setor 5 

Implantação de Ferramenta de Um Programa de Gestão e Mitigação dos Riscos 3 

Outros 1 

Tabela 28 - Medidas para mitigação dos riscos – Percepção de riscos pelos gestores 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

 

Diante do objetivo proposto, das dimensões abordadas, da densidade de dados 

coletados e das possibilidades de análises, as reflexões assumem a responsabilidade de 

resgatar os tópicos centrais, em breve retrospectiva, destacando as contribuições pretendidas, 

os principais resultados alcançados e questões emergentes, as limitações e as recomendações 

para retomadas em futuros estudos. 

Em face da questão central “como os servidores da unidade de estudo, 

notadamente, os peritos criminais, percebem os riscos em suas atividades, considerando que 

estão inseridos em uma organização policial”, as reflexões finais seguiram etapas no seguinte 

rumo. 

O enfretamento da questão exigiu um suporte teórico que relacionou e integrou 

quatro dimensões: risco, cultura, percepção e, por se tratar de uma organização do setor 

governamental, implicou o chamamento para a dimensão da gestão, essa, sob um breve, 

porém atento olhar fenomenológico (DAMODARAN, 2009; MOTTA P. , 2002; SCHEIN, 

2007; ZAMITH, 2007; CAMPELO, 2010 e FRAGA, 2009). 

A metodologia eleita demandou um desenho específico para o aproveitamento do 

tipo de questão pretendida (Como os servidores percebem os riscos, segundo os valores 

culturais?), onde, considerando o contexto atual, o caráter exploratório e a ausência de 

domínio sobre os eventos, o estudo de caso, mostrou-se viável para a investigação (YIN, 

2010). 

Quanto às dimensões cultura e percepção dos riscos, uma abordagem qualitativa 

acompanhada de dados estatísticos contribuiu para o esclarecimento da questão. A obtenção 

dos dados mediante questionários e entrevista foi eficaz. A construção do referencial teórico 

foi amparada por pesquisa documental, bibliográfica e telematizada (CRESWELLl, 2010; 

GIL, 2010; MARCONI e LAKATOS, 2010;VIEIRA e ZOUAIN, 2006 e YIN, 2010), que 

possibilitou uma leitura mais consistente dos resultados.  

A investigação de material referenciado revelou escassos trabalhos, tanto no que 

diz respeito à organização policial (BITTNER, 2003; MONJARDET, 2012; REISS JR, 2003 

e BEATO FILHO, 1999), quanto nos estudos sobre os riscos na atividade de segurança e 

ainda sobre a gestão do setor público (BARRETO JÚNIOR, 2008, CONSTATINO, 2012; 

DAMODARAN, 2009, SOUSA R. , 2009) confirmando a relevância do tema escolhido e a 

necessidade de novos estudos. 
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A maior parte dos dados coletados recebeu tratamento estatístico com a 

assistência de softwares EXCEL e SPSS, enquanto que as questões abertas foram tabuladas, 

seu conteúdo destacado e analisado com base em literatura de referência, considerando os 

limites do pesquisador principiante (CRESWELLl, 2010; RUSSO, 2010; GOODE e HATT, 

1979; VIEIRA e ZOUAIN, 2006; BARDIN, 2011).  

Quanto à unidade de estudo (Instituto de Criminalística) ela está inserida, assim 

como outros Institutos da federação, em uma estrutura administrativa da segurança pública, 

portanto, sob o manto cultural da organização policial, experimenta, em consequência disso, 

forte influência em seus atos de gestão, lato sensu e, em sentido estrito, sobre como se dá a 

percepção de riscos na atividade pericial. Essas constatações ratificam o pensamento de que 

os valores, em boa parte, determinam o modo de ser e agir dos membros de uma organização 

(SCHEIN, 2007; HOFSTEDE, 2004). A lógica da influência, igualmente foi reconhecida, 

majoritariamente, pelos gestores da unidade de estudo (93,34%), que identificaram a força da 

cultura sobre a gestão e a percepção dos riscos (DENISON, HOOIJBERG, LANE, & LIEF, 

2012). 

Percebeu-se, ainda, que a unidade de estudo, enquanto inserida na estrutura 

policial, reproduz o modelo burocrático inspirado na estrutura militar do século XIX, com 

prestígios, desde aquela época, para os princípios da hierarquia e da disciplina (CUNHA, 

2012) em uma perspectiva mecanicista e comprometedora para a percepção de riscos dos 

servidores, favorecendo instabilidades, acentuando ansiedades e eventos de acidentes 

(MORGAN, 2002).  

A estrutura burocrática é atestada pelo modelo linear e tradicional da distribuição 

de cargos e funções, onde se observou a ausência de critérios objetivos para definir a lotação, 

evidência apontada pelos respondentes, inicialmente no diagnóstico da cultura e, depois, nas 

informações alusivas à indefinição de planejamento estratégico, da missão, das metas e 

também, da visão organizacional. 

Outras reflexões, embora, não integrantes do cerne da pesquisa, alinham-se aos 

subtemas de autonomia funcional-administrativa e da Gestão de Pessoas, que se comunicam 

com os conceitos de qualidade, motivação e liderança. Especialmente, a questão da 

autonomia, da falta de estrutura básica (como a sede para o Instituto) e do deficitário Quadro 

de servidores, mereceram atenção do pesquisador, por sua relevância e relações com as 

dimensões da pesquisa.  
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5.1 O perfil dos colaboradores 

 

 

A maioria dos participantes é do sexo masculino, possuem de 21 a 40 anos e 

apesar disso, já possuem uma boa experiência (cerca de 10 anos) com a atividade pericial. A 

maioria (74%) possui pós-graduação lato sensu. 

Foi possível extrair das respostas obtidas e do convívio que, embora, com um 

Quadro com especialização em diferentes áreas do conhecimento, em razão do atendimento 

de demandas elevadas e o cumprimento de metas raramente se investe em pesquisa, em 

planejamento estratégico e de gestão, logo, pouco se escreve sobre a organização em estudo, 

confirmando o referencial de Monjardet (2012) e Reiss Jr. (2003) “de que nada, ou quase nada 

se sabe das organizações policiais”.  

 

 

5.2 Tipologia dos Riscos 

 

 

Em linhas gerais, os diferentes riscos percebidos pelos servidores, concentraram 

no grupo ergonométrico (destaque para o layout) e de acidentes (o de maior percepção, tanto 

em severidade, quanto gravidade foi o risco relacionado à explosão e incêndios), seguidos dos 

riscos físicos (ruídos, calor, frio e umidade). Tal percepção pode ser associada ao recente 

episódio de incêndio (janeiro/2011), que consumiu parte das instalações do Instituto. O risco 

químico (exposição a produtos e compostos químicos e armazenamentos inadequados, 

notadamente na atividade de laboratório) veio em seguida, e, por fim, os riscos biológicos.  

A percepção dos servidores quanto à severidade (repercussão com gravidade de 

lesão) relacionou ruídos, vírus, jornada de trabalho prolongada, probabilidade de incêndio e 

explosão como os mais presentes. Já, os de maiores probabilidades (com chances de ocorrer) 

foram: calor, fungos, trabalho em turno matutino e noturno, máquinas e equipamentos sem 

proteção. 

No enfoque sobre os valores, os mitos mereceram destaque, considerando-se a 

narrativa de super-heróis como uma real possibilidade de ocorrência na organização policial, 

por envolver muitos riscos e nutrir, no servidor mal preparado, a expectativa de ser 
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reconhecido como herói, subestimando para si, ou para terceiros, a exposição aos riscos 

(SOUSA, 2009). 

 

 

5.3 Acidentalidade e comunicação de acidentes 

 

 

A Seção de Perícias e Análises Laboratoriais representou o ambiente de maior 

registro de acidentes (78% dos servidores lotados na Seção e que responderam o questionário, 

afirmaram que já sofreram algum acidente), seguida da Seção de Crimes contra a Pessoa - 

SCPe (morte violenta) e da SDT (tráfego). Dos respondentes, quase a metade, informou já ter 

sofrido algum acidente, a maioria nos últimos cinco anos. 

Dos acidentes informados à administração, a metade foi investigada. Além disso, 

nem todos os acidentes são relatados, quer porque não houve repercussão com afastamento ou 

porque não há um modo facilitado de informar, o que faz emergir a questão da cifra oculta 

dos acidentes ou quase acidentes que ocorrem e não chegam ao conhecimento da 

administração. Sugere-se, portanto, para melhorar a confiança nesse indicador, que se 

viabilize um formulário no sistema para a comunicação de acidentes, dos registros de riscos 

percebidos e das sugestões para mitigação de riscos.  

 

 

5.4 Diagnóstico da cultura organizacional 

 

 

Das 27 categorias apresentadas no modelo de pesquisa, as mais valoradas pelos 

respondentes revelaram que a organização preocupa-se com a boa reputação, apresenta 

constância no empenho e assume uma postura ética, além de manter foco nos resultados e no 

cumprimento das demandas, procurar agir com justiça e assumir responsabilidades 

individuais (ser colaborativa, reflexiva e cautelosa).  

Como as categorias se agrupavam, segundo o modelo proposto para o diagnóstico 

em fatores, os mais presentes revelaram uma organização “socialmente responsável”, que 

corresponde a um agir, além das atribuições exigindo engajamento, comprometimento e 

atuação ética de gestores e administrandos. 
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Dentre as categorias menos valoradas estão: a necessidade de maior retribuição 

para o alto desempenho; baixa ocorrência de conflito; aversão ao risco e ser ousada e a 

ausência de política que garanta a lotação com critério objetivo. Também não se aproveita 

com rapidez, as oportunidades. Identificou-se, ainda, uma baixa valoração para o foco em 

pessoas como seres humanos e para o foco em comprometimento com equipes. 

Quanto ao diagnóstico da cultura é importante ressaltar que, com a categorização, 

pretendeu-se um olhar exploratório sobre a organização, onde os valores identificados não 

comportam classificação de certo ou errado, de bom ou ruim. São categorias que revelam 

como é a organização e como a sua identificação pode facilitar a compreensão da percepção, 

não apenas dos riscos, mas de todas as possibilidades para o desenho de um modelo co-

participativo de gestão.   

 

 

5.5 A Percepção dos Riscos segundo os Gestores 

 

 

Entre os gestores do Instituto, a maioria atua como chefe de seção (73.34%) e 

possuíam 15 a 20 anos de experiência. A pluralidade dos gestores informou que há um 

instrumento formal de comunicação de acidentes. Para a maior parte (93,34%), a cultura da 

organização influencia a gestão e a percepção dos riscos. 

De acordo com a percepção dos gestores, os riscos mais presentes são os 

relacionados à ergonometria e, depois, os riscos de acidentes, contrapondo à percepção dos 

demais servidores, que se preocupam mais com os riscos físicos e os riscos de acidentes, 

principalmente aqueles associados à explosão e incêndio.  

Para os gestores, a qualificação dos servidores, a utilização de Equipamentos de 

Proteção individual – EPI‟S e a identificação dos riscos, representam medidas efetivas para a  

mitigação dos riscos presentes na atividade pericial.  
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6 REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 

A pesquisa fez aparecer o desafio de presença da responsabilidade solidária 

(gestores e não gestores) para a construção de um melhor ambiente organizacional, com 

menos riscos para a integridade física e emocional, com melhor aproveitamento das 

individualidades e da força dos valores culturais. Encaminhou para uma provocação visando à 

uma ação participativa, seguindo um enfoque ético e filosófico que reconheceu nas pessoas 

um universo de possibilidades, que reviu a questão do humano como capital ou recurso, como 

plural e substituível, reconhecendo, em contraste, as pessoas em suas singularidades. 

Desta forma, desvelou-se o fenômeno da singularidade, favorecendo a 

compreensão da cultura da organização, foco da pesquisa, e da percepção dos riscos pelos 

servidores. Nesse sentido, os valores observados (boa reputação, foco em resultados, agir com 

justiça, espírito de equipe...) acarretam informações importantes para a programação de 

iniciativas de gestão, onde os riscos ganham concretudes nos danos e nas lesões que causam, 

portanto, suas consequências, possibilidades e probabilidades devem ser consideradas no 

planejamento da organização. 

Uma vez identificados os riscos, como foram esquadrinhados com o mapeamento 

e revelado como eles são percebidos, devem seguir-se as ações incisivas rumo à mitigação, 

porquanto, os riscos, não são mais incógnitos, demandando, por isto mesmo, de todos, 

sobretudo dos gestores, reflexões, iniciativas e procedimentos para o controle e a redução, vez 

que negá-los, não soluciona o desafio, tampouco a convivência omissa equaciona o problema.  

De igual modo, como o personagem (Robinson Crusoé-1719) do clássico de 

Daniel Defoe (1660-1731), que vivia com tranquilidade em sua ilha antes de conhecer-lhe os 

riscos, entretanto, depois do processo de cognição da sua realidade, que até então ignorava, 

deixou-se acometer pelo medo. Nada obstante, superou o seu temor, com o enfrentamento de 

sua situação e adoção de medidas para salvaguardar a sua segurança.  

 
[...] minha satisfação era perfeita, ainda que o perigo fosse o mesmo; e eu era tão 

feliz desconhecendo o risco quanto se nunca tivesse sido realmente exposto a ele. 

Isso abasteceu meus pensamentos de incontáveis reflexões [...] (Apud, DOUGLAS e 

WILDAVSKY, 2012, p.25). 

 

A proposta de desvelar a percepção dos riscos por parte dos servidores que atuam 

na atividade pericial expôs um enfretamento de variáveis complexas, que se iniciou com a 

escassez de publicações avançou pela peculiar natureza da atividade policial e, finalmente, 
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chegou às requisições das dimensões intencionadas, que por sua relevância, merecia uma 

exploração em separado, sobretudo, a dimensão do humano, se é que poderia ser reduzida a 

uma dimensão (pela significância do humano ético, fundante, intuitivo, e por sua cultura 

unitária, múltipla, polissêmica, própria).  

Assim, em direção à postura provocativa da pesquisa, acompanhada de reflexões 

para ações participativas, onde, seja qual for a dimensão (cultura, risco, percepção e gestão), 

qualquer que seja o âmbito (família, organização, sociedade), a senda de partida, de chegada e 

de retomada, seguindo princípios filosóficos, morais e éticos é a de reconhecer a 

essencialidade do humano e a de compartilhar as responsabilidades. 

A frase atribuída ao Médico legista argentino Nerio Rojas, empregada na abertura 

do tópico sobre a criminalística, mereceu sua retomada, com mais ênfase para os valores 

éticos, que devem nortear, não somente as profissões, mas acompanhar a própria existência, 

em cada ambiente (seja doméstico, organizacional ou social).  

 
A função pericial requer duas condições ao perito oficial: preparação técnica e 

moralidade. Não se pode ser bom perito se falta uma destas condições, onde o dever 

de um perito é dizer a verdade; no entanto, para isso, é necessário primeiro saber 

encontrá-la e, depois querer dizê-la. O primeiro (saber encontrar) é um problema 

científico, o segundo (querer dizê-la) é um problema moral. (NERIO ROJAS
30

). 

 

A maneira como os servidores percebem os riscos relaciona-se com as demais 

dimensões investigadas e a solução para suas consequências visíveis (instabilidades, danos, 

lesões e óbitos), envolvem comportamentos éticos intangíveis, onde as breves notas sobre a 

fenomenologia significaram uma ousadia
31

 de um principiante, uma vez que a sua abordagem 

reivindica uma metodologia orientada para, em profundidade e densidade, melhor 

compreender a sua essência, dai o estímulo à continuidade futura do estudo. 

Ao lado da ousadia, a referência simples, trouxe a intenção de estimular reflexões e 

ponderações entre administradores e administrandos, universo em que se insere o pesquisador, 

no sentido que se atrevam a considerar a fenomenologia no planejamento da organização, que 

é, antes de tudo, integrada por singularidades de pessoas comprometidas e engajadas com a 

criminalística e que exercem atribuições permeadas de riscos, uns percebidos e 

compreendidos nessa pesquisa, outros necessitando serem identificados.  

                                                 
30

 Nerio Rojas (1890 – 1971) Médico Legista, fundador da Sociedade de Medicina Legal e Toxicologia de 

Buenos Aires - fonte: http://books.google.com.br/books. Acessado em 29/06/2013, às 8h10min. 
31

 A palavra risco tem a sua etimologia cercada de indefinições (DAMODARAN, 2009), alguns referem-se ao 

termo latino, riscare, correspondendo à ousadia (BERNSTEIN, 1996). 
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Revelando, por fim, que as contribuições retornadas a partir dos questionários e a 

própria construção teórica sobre as dimensões investigadas, acarretaram provocações que, na 

busca por respostas para a questão proposta, levou o pesquisador a novos questionamentos, 

traduzindo o quanto inacabado foi o estudo. Resta o reconhecimento, portanto, de que as 

dimensões pesquisadas alcançaram certa significância, mas não o esgotamento. O projeto 

inacabado carrega a incompletude da vida onde há sempre muito a realizar, desde a sua 

gênese, porquanto, quaisquer que fossem as conclusões, permaneceriam em aberto. 

 

 

6.1 Limitações do estudo  

 

 

As limitações desta pesquisa podem estar presentes tanto em falhas na escolha de 

critérios para análise de resultados, quanto na inexperiência do pesquisador iniciante em lidar 

com grande número de dados.  

Embora o questionário para Diagnóstico da cultura tenha sido submetido a validação, 

a sua complexidade revelou uma fragilidade, onde, por aspecto metodológico, nem todas as 

respostas foram acolhidas. Somou-se, ainda, o fato de não ter sido incluída uma das 28 

categorias para o diagnóstico da cultura, o que impediu a ampliação das análises.  

O pesquisador reconhece os seguintes pontos de limitação e produtos, conforme  

arranjo no Quadro abaixo.  

 

LIMITAÇÕES e PRODUTOS DO ESTUDO 

 
LIMITAÇÕES (FRAGILIDADES) PRODUTOS  REFERÊNCIAL/DIMENSÃO 

Inexperiência do pesquisador Contribuição para o estudo de 

uma organização com raros 

endereçamentos de pesquisa. 

CULTURA 

RISCO 

PERCEPÇÃO DE RISCO 

GESTÃO 

Escassez de publicações  

relacionadas com a unidade de 

estudo. 

Provocação com retorno à 

relevância do estudo 

CULTURA 

RISCO 

PERCEPÇÃO DE RISCO 

GESTÃO 

Diagnóstico da cultura. 

Questionário complexo, denso e 

difícil de processar. 

Identificação precisa e 

comprometimento dos 

respondentes. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

RISCO 

PERCEPÇÃO DE RISCO 

GESTÃO 

A categoria “competitividade” 

não incluída, poderia ter sido 

substituída, com vantagem, por 

“Ser compreensiva” 

A categoria não relacionada 

mostrou ser de pouca aplicação 

para a unidade de estudo, o que 

minimizou a não inclusão. 

DIAGNÓSTICO DA CULTURA 

DA ORGANIZAÇÃO 

Metodologia de Pesquisa – Devido à sua quantidade e CULTURA 
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Enfoque Quantitativo 

predominante pode ter 

fragilizado as conclusões.  

densidade os dados podem ser 

retomados em novos estudos. 

RISCO 

PERCEPÇÃO DE RISCO 

GESTÃO 

Quadro  45 - Limitações e virtudes do estudo 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados 

 

 

6.2 Recomendações para trabalhos futuros  

 

 

A complexidade das atividades periciais, com âmbitos interno e externos e o 

convívio de culturas diferentes em interação, revelam a necessidade de novos estudos, 

visando à melhor caracterização da iniciativa dessa pesquisa.  

Como recomendação para pesquisas futuras, diante da abrangência do tema, que 

envolve os riscos, cuja delimitação impõe restrições e considerando-se a sua relevância, bem 

como a contemporaneidade com possibilidade de avanços e de expansão a outras unidades do 

país, sugere-se:  

 Sistematização de um modelo de gestão de risco para a atividade pericial;  

 Comparar o modelo com outras unidades do país;  

 Definir indicadores de acidentes na atividade pericial;  

 A percepção de riscos diante da autonomia pericial - um estudo sobre a influência de 

culturas distintas;  

 Definir indicadores de prevenção de riscos e  

 Estender a percepção dos riscos para a atividade policial, considerando os aspectos 

culturais da organização. 
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ANEXOS 

ANEXO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

CARTA AO GESTOR DA UNIDADE  

Brasília, 18 de junho de 2013 

Ao Sr. Guilherme Abreu 

Diretor do Instituto de Criminalística - Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF -  

Ref.: Pesquisa de mestrado da Fundação Getúlio Vargas – FGV/EPABE  

  

Prezado, 

Na qualidade de Professora e Orientadora do aluno de Mestrado Em Administração 

Pública com Ênfase em Criminalística, Raimundo Cleverlande Alves de Melo, encaminho a 

presente CARTA DE APRESENTAÇÃO com a finalidade de informar a V.Sa. que o aluno 

está desenvolvendo uma pesquisa relacionada à Instituição Polícia Civil do Distrito Federal - 

PCDF e o Instituto de Criminalística - IC – que objetiva avaliar “como se dá a percepção dos 

riscos presentes na atividade pericial, considerando os aspectos culturais da organização.” 

Para tanto, necessitará de informações, aplicar questionário, coletar dados e realizar 

entrevistas. A pesquisa, além de contribuir para o conhecimento, ficará disponível 

publicamente para consulta, em sendo aprovada e, poderá subsidiar o planejamento de gestão 

na área de risco para a Instituição.  

Ressalte-se, por oportuno, a confidencialidade e o sigilo absoluto dos materiais 

consultados e dados dos respondentes/colaboradores. 

Agradecemos desde já a valiosa disposição em colaborar com ações para a difusão 

do conhecimento e auxiliar na pesquisa, que certamente alcançará contribuições relevantes ao 

conhecimento acadêmico e à vida da Instituição, com retorno prático. Comprometemo-nos na 

dedicação de esforços para execução da pesquisa a fim de obter avanços nas áreas de gestão 

de risco na atividade policial e pericial.  

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Atenciosamente, 

______________________________         ________________________________ 

Profª.Dra. Valderez Ferreira Fraga              Raimundo Cleverlande Alves de Melo 
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ANEXO B – E-mails 

 

1) Chefes de Seção – 10/07/13 

2) IC Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF - 

 

10:04 (2 minutos 

atrás) 

 

 
 

 

para Almiro, Chen, mim, Crissiuma, Eduardo, Fábio, Heloisa, João, Juscellino, Marcelo, Mau

rício, Merceologia, Milton, Penna, Pithon, Rafael, Ronaldo 

 
 

CAROS COLEGAS CHEFES DE SEÇÃO 

Estou realizando uma pesquisa sobre os riscos na atividade pericial e o universo do estudo é o IC com 

todos os servidores (Agentes de Polícia, Agentes Penitenciários, Escrivães e Servidores da Carreira de 

Apoio e Técnicos), assim, solicito a gentileza de divulgar, entre os demais servidores, agentes, técnicos e 

apoio.  

 

Abaixo segue o LINK PARA AQUELES QUE DESEJAREM CONTRIBUIR PARA A 

PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DOS RISCOS NA ATIVIDADE PERICIAL. LEMBRO QUE A 

CONTRIBUIÇÃO É VALIOSA E PODERÁ SUBSIDIAR A ESTRATÉGIA DE GESTÃO DOS RISCOS 

NO IC. 

Basta clicar e será redirecionado para o formulário. 

OBRIGADO. 

RAIMUNDO CLEVERLANDE ALVES DE MELO 

PERITO CRIMINAL - IC/PCDF 

Este é um convite para preencher o formulário PERCEPÇÃO DOS RISCOS NA ATIVIDADE PERICIAL - 

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA - QUESTIONÁRIO PARTE I - PERFIL D0(A) 

COLABORADOR(A)/RESPONDENTE. Para preenchê-lo, visite:  

https://docs.google.com/forms/d/1krRjmypSPWBaszrQtmoXilrlbEODPlaWbbxm6bqjf68/viewform 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO 1 – PERCEPÇÃO DOS RISCOS NA ATIVIDADE 

PERICIAL 
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Instruções para o preenchimento:  

O formulário integra parte de uma pesquisa de Mestrado - (Fundação Getúlio Vargas-FGV) - 

do aluno Raimundo Cleverlande Alves de Melo - perito criminal do Instituto de 

Criminalística - Polícia Civil do Distrito Federal - sob a orientação da Professora Drª Valderez 

Ferreira Fraga, que tem por escopo caracterizar  "COMO OS SERVIDORES DO 

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA - PCDF, CONSIDERANDO A CULTURA DA 

ORGANIZAÇÃO, PERCEBEM OS RISCOS PRESENTES EM SUAS ATIVIDADES”.  

O formulário é composto de três partes. A primeira visa a identificar o perfil dos 

colaboradores/respondentes. A segunda objetiva diagnosticar os valores que compõem a 

cultura da organização e a terceira visa a identificar a percepção dos riscos pelos servidores, 

suas probabilidades de ocorrer e o grau de severidade.  

As respostas serão analisadas e constituirão parte integrante da pesquisa, podendo ser 

utilizadas para orientar proposta de um Programa de Gestão e Mitigação de Risco (PGMR).  

Obrigado pela sincera cooperação, qualquer esclarecimentos, favor encaminhar comunicação 

pelo correio eletrônico: raimundo.cleverlande@pcdf.df.gov.br e rcleverlande@gmail.com - ou 

pelo telefone: 61-9977-9412. 

LINK. 

https://docs.google.com/forms/d/18mRLEWHUb67skFxZJzoOsR2kTN2XfYDPlBtjjvVM04

w/edit 

 

Instruções para o preenchimento:  

O formulário integra parte de uma pesquisa de Mestrado - (Fundação Getúlio Vargas-FGV) - do aluno 

Raimundo Cleverlande Alves de Melo - perito criminal do Instituto de Criminalística - Polícia Civil do Distrito 

Federal - sob a orientação da Professora Drª Valderez Ferreira Fraga, que tem por escopo caracterizar 

"COMO OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA - PCDF, CONSIDERANDO A CULTURA 

DA ORGANIZAÇÃO, PERCEBEM OS RISCOS PRESENTES EM SUAS ATIVIDADES."  

O formulário é composto de três partes. A primeira visa a identificar o perfil dos 

colaboradores/respondentes. A segunda objetiva diagnosticar os valores que compõem a cultura da 

organização e a terceira visa a identificar a percepção dos riscos pelos servidores, suas probabilidades de 

ocorrer e o grau de severidade.  

As respostas serão analisadas e constituirão parte integrante da pesquisa, podendo ser utilizadas para 

orientar a implantação de um Programa de Gestão e Mitigação de Risco (PGMR).  

Obrigado pela sincera cooperação, qualquer esclarecimentos, favor encaminhar comunicação pelo correio 

eletrônico: raimundo.cleverlande@pcdf.df.gov.br e rcleverlande@gmail.com - ou pelo telefone: 61-9977-

9412. 

*Obrigatório 

 

Caro(a) colaborador(a)/Respondente esta parte da pesquisa visa a identificar sua percepção 

sobre a existência de cada uma das características na organização. Não se referem às suas 

características pessoais, mas as do Instituto de Criminalística. 

https://docs.google.com/forms/d/18mRLEWHUb67skFxZJzoOsR2kTN2XfYDPlBtjjvVM04w/edit
https://docs.google.com/forms/d/18mRLEWHUb67skFxZJzoOsR2kTN2XfYDPlBtjjvVM04w/edit
mailto:raimundo.cleverlande@pcdf.df.gov.br
mailto:rcleverlande@gmail.com
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Para preencher o questionário, basta selecionar as características em categorias que variam de: 

máximo (+3), que mais se apresentam, até o mínimo de (-3), que menos se apresentam. Você 

deve marcar  as que mais se apresentam nas três colunas positivas (+3, +2 e +1). Da mesma 

forma, marque as que menos se apresentam nas três colunas negativas (-3, -2 e -1). As 

características neutras ou que não se apresentam devem ser colocadas no nível (categoria) 

zero. 

IMPORTANTE: O modelo foi revisado por James Sarros et al, 2005,  denominado de OCP - 

REVISADO - (Organizational Culture Profile) e os valores validados com o uso da técnica Q-

sort e a análise seguirá a Metodologia-Q, assim, no topo do questionário está descrito o 

número máximo de características que podem ser alocadas em cada coluna. Por esta razão de 

metodologia, sugere-se que você leia com atenção todas as categorias, reflita e somente então, 

proceda a marcação. 

Lembre-se, leia antes de responder e para cada coluna, assinale apenas a quantidade indicada 

no topo. Ex. na primeira coluna (+3), apenas um item deve ser selecionado; na segunda 

coluna você deverá selecionar 3 categorias e assim por diante. 

 

Sua contribuição será valiosa. 

Receba meus sinceros agradecimentos. 

Atenciosamente. 
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ANEXO D - QUESTIONÁRIO II - GESTORES - PERCEPÇÃO DOS RISCOS E 

CULTURA 

 

O questionário II, destinada aos GESTORES, integra parte de uma pesquisa de Mestrado - 

(Fundação Getúlio Vargas-FGV) - do aluno Raimundo Cleverlande Alves de Melo - perito 

criminal do Instituto de Criminalística - Polícia Civil do Distrito Federal - sob a orientação da 

Professora Drª Valderez Ferreira Fraga, que tem por escopo caracterizar "COMO OS 

SERVIDORES DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA - PCDF, CONSIDERANDO-SE 

OS ASPECTOS CULTURAIS DA ORGANIZAÇÃO, PERCEBEM OS RISCOS 

PRESENTES EM SUAS ATIVIDADES." 

As respostas serão analisadas e integrará a pesquisa, podendo ser utilizadas para orientar a 

implantação de um Programa de Gestão e Mitigação de Risco (PGMR). 

Obrigado pela sincera cooperação, qualquer esclarecimentos, favor encaminhar comunicação 

pelo correio eletrônico: raimundo.cleverlande@pcdf.df.gov.br e rcleverlande@gmail.com - ou 

pelo telefone: 61-9977-9412. 

 

QUESTIONARIO GERAL (PERFIL/CULTURA E RISCO) 

QUESTIONÁRIO para aplicação juntos aos gestores 

NOME, FUNÇÃO, SETOR, TEMPO NA GESTÃO/NÚMERO DE 

SERVIDORES. 

1- Quais os riscos que o Sr. Identifica e que estão presentes no seu setor? 

2- Em seu setor há relato de algum acidente relacionado aos riscos presentes? No caso afirmativo 

QUAL? 

3-  Há um instrumento formal para comunicação de acidentes ou situações de riscos em seu setor? 

4- Em nível de gestão, que medidas o s.r. Poderia sugerir para a prevenção de acidentes e 

mitigação dos riscos? 

5- Se os valores da organização interfere na percepção dos riscos? 

6- Se os valores da organização interfere na gestão dos riscos? 
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ANEXO E – SOFTWARES ESTASTÍSTICOS  

 

Para realização das estatísticas foram utilizados recursos dos softwares: 

Microsoft EXCEL 2013 e SPSS 20 
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ANEXO F – Letra  “Selvagem - Paralamas do Sucesso” 

 

Selvagem 

Os Paralamas do Sucesso 

LETRA: Bi Ribeiro / Herbert Vianna 

A polícia apresenta suas armas 

Escudos transparentes, cassetetes 

Capacetes reluzentes 

E a determinação de manter tudo 

Em seu lugar 

O governo apresenta suas armas 

Discurso reticente, novidade inconsistente 

E a liberdade cai por terra 

Aos pés de um filme de Godard 

A cidade apresenta suas armas 

Meninos nos sinais, mendigos pelos cantos 

E o espanto está nos olhos de quem vê 

O grande monstro a se criar 

Os negros apresentam suas armas 

As costas marcadas, as mãos calejadas 

E a esperteza que só tem quem tá 

Cansado de apanhar 

Disponível em: <http://letras.mus.br/os-paralamas-do-sucesso/47959/> Acesso em: 

21/07/2013 às 00h43min. 

 

 
 
 
 

http://letras.mus.br/os-paralamas-do-sucesso/
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ANEXO G – PARTE DE RETORNO DE ALERTAS COM PALAVRAS-CHAVES  

 

Utilizando palavra-chave (RISCO e ACIDENTES) em consulta ano sitio do MTE  

(http://portal.mte.gov.br/portal-mte/) retornou a seguinte listagem com legislação: 

Documentos encontrados que contêm a palavra-chave "RISCOS". 

1. NR-09. Riscos Ambientais. 

2. Norma Regulamentadora Nº 09. Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. 

3. Norma Regulamentadora Nº 09. Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. 

4. Portaria Nº 19, de 09/04/1998. Altera o Quadro II - Parâmetros para Monitoração da Exposição Ocupacional a Alguns 

Riscos à Saúde, da Norma Regulamentadora n.º 7.. 

5. Portaria n.º 1.748, 30/08/2011. Aprova o Anexo III (Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro 

cortantes) e altera a Norma Regulamentadora n.º 32.. 

6. Portaria Nº 25, de 29/12/1994. Aprova o texto da Norma Regulamentadora n.º 9 (Riscos Ambientais) e altera as NR - 05 e 

16.. 

7. Portaria Nº 19, de 09/04/1998. Altera o Quadro II - Parâmetros para Monitoração da Exposição Ocupacional a Alguns 

Riscos à Saúde, da Norma Regulamentadora n.º 7. 

8. Portaria n.º 1.748, 30/08/2011. Aprova o Anexo III (Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro 

cortantes) e altera a Norma Regulamentadora n.º 32.. 

9. Portaria Nº 25, de 29/12/1994. Aprova o texto da Norma Regulamentadora n.º 09; insere o “mapa de riscos” na Norma 

Regulamentadora n.º 05 e altera a redação do item 16.8 da Norma Regulamentadora n.º 16.. 

10. Decreto Nº 4.085, de 15/01/2002. Promulga a Convenção n.º 174 da OIT e a Recomendação n.º 181 sobre a Prevenção de 

Acidentes Industriais Maiores. 

 

 

Documentos encontrados que contêm a palavra-chave "ACIDENTES". 

1. 22.36 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração - CIPAMIN. 

2. Norma Regulamentadora Nº 05. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

3. Norma Regulamentadora Nº 05. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

4. NR-05. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. 

5. 18.33 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA nas empresas da Indústria da Construção. 

6. Grupo de Estudos Tripartite da Convenção OIT 174 - Grandes Acidentes Industriais no Brasil. 

7. 18.33 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA nas empresas da Indústria da Construção. 

8. Decreto Nº 4.085, de 15 de Janeiro de 2002. Promulga a Convenção n.º 174 da OIT e a Recomendação n.º 181 sobre a 

Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. 

9. Portaria Nº 08, de 23/02/1999. Altera a Norma Regulamentadora n.º 05, que dispõe sobre a Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes - CIPA e dá outras providências. 

Documentos encontrados que contêm a palavra-chave "ACIDENTES". 

1. Portaria n.º 1.748, 30/08/2011. Aprova o Anexo III (Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro 

cortantes) e altera a Norma Regulamentadora n.º 32.. 

2. Portaria Nº 11, de 08/01/1998. Institui a Comissão Tripartite de análise da Convenção n.º 174 da OIT (Prevenção de 

Acidentes Industriais Maiores). 

3. Portaria Nº 168, de 08/03/1998. Designa a composição da Comissão Tripartite de análise da Convenção n.º 174 da OIT 

(Prevenção de Acidentes Industriais Maiores). 

4. Decreto Nº 4.085, de 15/01/2002. Promulga a Convenção n.º 174 da OIT e a Recomendação n.º 181 sobre a Prevenção de 

Acidentes Industriais Maiores. 

5. Portaria Nº 08, de 23/02/1999. Altera a Norma Regulamentadora n.º 05, que dispõe sobre a Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes - CIPA e dá outras providências. 

6. Portaria n.º 1.748, 30/08/2011. Aprova o Anexo III (Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais 

Perfurocortantes) e altera a Norma Regulamentadora n.º 32.. 

7. Decreto Nº 4.085, de 15/01/2002. Promulga a Convenção n.º 174 da OIT e a Recomendação n.º 181 sobre a Prevenção de 

Acidentes Industriais Maiores. 

8. Convenção Nº 174. Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. 

9. Convenção Nº 12. Agricultura - Indenização por acidentes de trabalho. 

10. Convenção Nº 174. Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. 

 

 

10. Instrução Normativa Nº 88, de 30/11/2010. Estabelece diretrizes para as análises de acidentes de trabalho efetuadas por 

Auditor-Fiscal do Trabalho e modelo de relatório.. 

  

http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=8A7C816A3D63C1A0013D640B0FBD7B1E&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE914E6012BEF1CC9A642F4&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE52D26012BE55531B42AE6&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812C0858EF012C1219287162FF&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812C0858EF012C1219287162FF&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=8A7C816A31F92E65013224E5658D7F57&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=8A7C816A31F92E65013224E5658D7F57&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE914E6012BEA44E7380E65&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE914E6012BEA44E7380E65&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE914E6012BEEB81C9A527F&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE914E6012BEEB81C9A527F&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=8A7C816A31F92E65013224E3CA4A785C&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=8A7C816A31F92E65013224E3CA4A785C&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812C12AA70012C12E4577C473B&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812C12AA70012C12E4577C473B&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812C16A284012C16AB739049BB&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812C16A284012C16AB739049BB&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=8A7C812D3B8BAA8D013B94F4F9610080&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE914E6012BEF15F4D41182&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE52D26012BE53AEBD471E6&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=8A7C816A3D63C1A0013D64035C0341D1&lumSI=FF8080812BD60D31012BD87CAD3D7475&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812BE914E6012BF2B7778770A9&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
http://portal.mte.gov.br/hyperlink.jsp?itemId=FF8080812C16A284012C16A8903A2CC0&lumSI=FF8080812BD60D31012BD884ED723D46&lumDS=linksToLinks&lumPageId=FF8080812BD60D31012BD87C18076B5C
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ANEXO H (TABELA 8) VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabela 29 - Validação do questionário de acordo com o critério de marcação previamente definido e esclarecido 

aos respondentes 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Russo (2010) 

 

 

Número máximo de itens em cada coluna 1 3 6 8 6 3 1 
Validação 

Categorias – Escala 3 2 1 0 -1 -2 -3 

ID – 1 0 2 4 4 5 2 10 Errado 

ID – 2 2 1 11 0 4 8 1 Errado 

ID – 3 1 3 6 7 6 3 1 Certo 

ID – 4 0 3 6 8 6 3 1 Certo 

ID – 5 1 1 6 1 11 6 1 Errado 

ID – 6 1 6 5 4 6 4 1 Errado 

ID – 7 1 3 5 8 6 3 1 Certo 

ID – 8 1 3 6 7 6 3 1 Certo 

ID – 9 3 3 7 10 3 1 0 Errado 

ID – 10 0 0 4 11 6 6 0 Errado 

ID – 11 1 3 6 7 6 3 1 Certo 

ID – 12 0 3 6 4 6 6 2 Errado 

ID – 13 16 6 5 0 0 0 0 Errado 

ID – 14 1 3 6 8 6 2 1 Certo 

ID – 15 0 3 6 8 6 3 1 Certo 

ID – 16 1 3 6 8 5 3 1 Certo 

ID – 17 0 4 15 7 1 0 0 Errado 

ID – 18 1 3 6 7 6 3 1 Certo 

ID – 19 1 3 5 8 6 3 1 Certo 

ID – 20 13 6 3 1 1 1 2 Errado 

ID – 21 1 3 5 8 6 3 1 Certo 

ID – 22 2 4 6 9 4 2 0 Errado 

ID – 23 0 1 6 0 5 6 9 Errado 

ID – 24 6 4 2 1 6 3 5 Errado 

ID – 25 1 3 5 8 6 3 1 Certo 

ID – 26 1 3 6 7 6 3 1 Certo 

ID – 27 5 4 4 1 4 2 7 Errado 

ID – 28 2 5 14 5 1 0 0 Errado 

ID – 29 3 15 8 1 0 0 0 Errado 

ID – 30 4 8 5 4 3 1 2 Errado 

ID – 31 0 8 4 11 0 3 1 Errado 

ID – 32 1 3 6 8 6 3 0 Certo 

ID – 33 2 8 7 8 2 0 0 Errado 

ID – 34 0 0 7 12 4 3 1 Errado 

ID – 35 1 5 6 6 6 2 1 Errado 

ID – 36 0 8 10 1 4 2 2 Errado 

ID – 37 0 0 0 27 0 0 0 Errado 

ID – 38 10 6 5 6 0 0 0 Errado 

ID – 39 2 14 11 0 0 0 0 Errado 

ID – 40 1 3 6 7 6 3 1 Certo 

ID – 41 1 3 5 8 6 3 1 Certo 

ID – 42 1 4 6 7 6 3 0 Errado 

ID – 43 0 4 5 8 6 3 1 Errado 

ID – 44 1 3 5 8 6 3 1 Certo 

ID – 45 1 8 15 3 0 0 0 Errado 
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APÊNDICE ÚNICO – MAPA DE RISCO 

 

MAPA DE RISCO  

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA  

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA 

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL  

46 PLANILHAS E 91 LAUDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


