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Oferecimento 

Ofereço esta dissertação a meu país, devoção que se inicia na 

invencível idéia de família e que se confirma diariamente nas inquietações 

entre o pensar e o fazer. 

Por conta de sentimentos que não se conformam guardados, ofereço: 

ALivia, Thalles e Mariana, meus filhos de moléculas, sonhos e 

alegrias, na construção de um projeto de eternidade; 

A minha esposa Eliane, que impõe pelas mãos a idéia de realização, 

fornecendo gametas, sonhos e amizade para uma família-poema. Este 

trabalho é teu e lembra: o mar é um céu molhado e as estrelas nadam; 

A minha mãe Nadir Neto Valenzuela, o monumento moral que 

transforma choro em riso, consagrando ventre e braços brasileiros; 

A minha outra mãe, Benedita, dádiva de mais um colo. 

In memorian: 

A meu pai, Wilson Leba, que diariamente me faz apnmorar o 

orgulho de ser filho de um herói; 

A meu irmão, Luiz Fernando, que nos fez acreditar que nenhum 

olhar terá sido o último; 

A meu outro pai, João Malta, confirmando não haver extravagância 

na bondade; 

E ainda: 

Às vítimas de crimes que salvei, protegi e amparei, possibilitando

lhes acesso à Justiça em meu cotidiano profissional; 

Aos que não desistem da construção, com um poema: 

Verso não é punhal, é verso 

Laranja imatura 

No orvalho ressecado 

Laranja Imatura 

Car/osLeba 
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dos doentes 

quero aos novos versos 

pelas idéias algemadas 

pela inanição dos miúdos 

pelo ócio dos braços 

açude e plantação 

verso é rede cheia 

sono 

verso é arado 

escolas 

a paz das bolas-de-gude 

verso é verso 

o verso disperso no esconderijo 

original dos sonhos de dentro 

disperso na filharada dos 

pandas 

nas línguas dos tamanduás 

na nudez matutina da natividade 

na urna secreta dos tatuís ... 

verso é corda vocal 

amarrando a inércia 

das línguas dissonantes 

verso não é punhal 

nem arma 

verso é instrumento 

pejado de harmonia 

pela justiça ... 
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RESUMO 

Objetivou este estudo descritivo-explicativo demonstrar as 

dificuldades de formatação e aperfeiçoamento da política pública em 

segurança, em face de uma ordem social dinâmica, marcada por 

contradições históricas e caracterizada pela ênfase jurídico-positivista. 

Enfoca a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro abordando aspectos da 

ética organizacional no convívio com a técnica, com exemplos dos casos de 

unidades de polícia especializada em turismo internacional e em crianças e 

adolescentes. Conclui que as imprecisões decorrentes da excessiva 

influência de referência~ sistêmicas em sua estruturação e funcionamento 

dificultam seu aprimoramento produtivo pela mudança de paradigmas e 

inibem o intercâmbio com o meio ambiente externo, dificultando o 

reconhecimento público. 

ABSTRACTS 

The objective of this descriptive-explicative paper is to show the 

difficulties in formatting and improving the public policy in security in 

face of a dynamic social order, marked for historical contradictions and 

characterized by positivistic juridical emphasis. Focused on the Civil 

Police Department of Rio de Janeiro State, it shows aspects of 

organizational ethic cooperatively with technic, exampling cases from units 

specialized in dealing with childrenlteenagers and also intemational 

tourism. It concludes that the elapsed imprecisions out of the excessive 

influence of systemic references in its structure and performance not only 

make difficuIt its generative improvement by the change of paradigms but 

also inhibit the interchange with the externaI environment , reducing public 

acknowledgment. 
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Capítulo 1 

o PROBLEMA E A METODOLOGIA 

"Avisa o formigueiro: 

Vem aí tamanduá". 

Ivan Lins 

Neste capítulo, abordam-se os itens básicos da definição do 

problema, bem como da metodologia utilizada, a partir de um referencial 

teórico que expõe a teoria dos sistemas enquanto método de pensamento e 

técnica gerencial de influência direta na administração, além de suas 

similitudes com a Abordagem Contingencial, projetando-se nessas 

referências dados sobre sistema social, a segurança pública como interesse e 

conseqüência da ordem social, com as influências de variáveis ambientais, 

tratamento que se pretende voltado ao método dialético, num universo que 

bem considera a organização policial civil como um dos pressupostos 

institucionais daquele sistema, numa propensão tão atual quanto 

contextualizante, de modo a que os fios condutores entre método e problema 

permitam considerar o enfoque organizacional dentro de limites generosos 

da evolução de modelos e de práticas intrinsecamente mantenedores do 

passado, e de convicções organizacionais caracterizadas pelo convívio com 

o poder e os conflitos sociais. 

1.1. Introdução 

A necessidade de segurança pública e sua inclusão nas agendas 

políticas e sociais dos povos fazem com que a aproximação de um novo 

milênio esteja cercada de dúvidas quanto ao que é, pode e deve ser, 

motivando o aguçamento do censo crítico em tomo de um tema que ora é 

tratado do ponto de vista estratégico, e nisto fazendo com que os Estados, 

com a outorga contratualista, transmudem-se da versão Gendarme de 

origem absolutista, dando lugar a uma pretensão de polícia-cidadã, ora 
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tratada como função essencial do ponto de vista das regulações da 

manutenção da ordem como bem estar social. 

Não menos importante será a vertente que aponta o estado pendular 

da ordem numa espécie de sim e não permanente. A postura dialética do 

discurso em questão nos remete à possibilidade de inexistência de uma 

ordem legal que subsista aos modelos e às práticas. Seria como admitir que 

não há segurança possível, mas sim estados de equilíbrio homeostático, e, 

ademais, toda a perspectiva de funcionamento organizacional das agências 

de segurança estará à mercê de uma análise sistêmica, porquanto ainda com 

contornos contingenciais. 

Portanto, ao pensarmos nos níveis estratégicos de segurança pública, 

adotamos a ousadia de projetar a teoria dos sistemas e a abordagem 

contingencial, de forma a tentar reconhecê-la e verificar aplicabilidade, vez 

que, as dificuldades de definição de paradigmas para a segurança pública e 

sua projeção funcional, não se admite além de obscuras quanto à carga de 

ideologia que encerram, não permitiram um modelo definido que atenda não 

somente ao Estado, mas também à sociedade. 

Eis, pois, um desafio que marca a virada do milênio, qual seja, o de 

definirmos efetivamente se o paradigma segurança pública/mercado subsiste 

nos moldes da segurança em nome dos meios de produção e se os aparatos 

de repressão estatal, - os mecanismos de punição, mimetiza-se em nome das 

demandas, do capital, da disponibilidade de mão-de-obra e, se toda a gama 

de potencialidades organizacionais prestam-se a diagnósticos e 

prognósticos. 

É bem possível que as resoluções pretendidas, na expectativa de 

concretude, extrapolem a disposição conceitual que ora se oferece indo, 

quiçá, desembocar nos paradigmas sociais críticos. É bem producente contar 

com isto. 
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Todavia, o afã principal deste estudo é a verificação de pertinência 

entre uma abordagem explicativa da segurança pública e as possibilidades 

de identificação/diagnóstico à busca de soluções para entendimento do atual 

processamento de segurança como produto. 

A instabilidade social, o desenvolvimento político à construção do 

estado democrático de direito numa recente transição de estado de exceção 

recrudesceram a ânsia de reformatação do aparato de segurança, 

deslocamento de eixo onde a tradição jurídico-positivista se apresenta como 

inepta a novos empreendimentos. 

Se a existência do sistema de segurança pública parte de padrões 

técnicos ou de abstrações teóricas, verificando-se a inclusão da Polícia Civil 

do Rio de Janeiro naquele, na condição de subsistema, as influências quanto 

à formatação de sua estrutura e a definição de suas tarefas, sugerem que as 

influências de variáveis ambientais colocaram em tensão seus padrões de 

constituição e funcionamento no intercâmbio com a sociedade, o que por 

certo há de ser mais bem entendido e aperfeiçoado. 

Desta forma procuraremos identificar neste estudo respostas para o 

seguinte problema: quais as possibilidades de remodelagem organizacional 

e aperfeiçoamento funcional do subsistema Polícia Civil, dentro do sistema 

Segurança Pública, consideradas as influências de variáveis ambientais 

oriundas do mercado e da sociedade, a partir dos atuais modelos 

ideológicos e jurídico-formais vigentes? 

1.2. Objetivo final 

o objetivo final do projeto é identificar as perspectivas de 

remodelagem organizacional e aperfeiçoamento funcional para a Polícia 

Civil, enquanto inserida na proposta teórica de sistemas, a partir do 

relacionamento com o ambiente externo, nas variáveis mercado e sociedade, 

em face de suas bases ideológicas e jurídico-formais. 
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1.3. Questões a serem respondidas 

• As variáveis do ambiente externo, nas quais incluídas o mercado, 

influenciam a tarefa e a estrutura, ademais de alterar o processo 

decisório? 

• É possível uma remodelagem organizacional da Polícia Civil 

sem que esta seja extensiva a outros subsistemas como, por 

exemplo, Polícia Militar e Ministério Público? 

• Em que medida a produtividade do órgão pode ser influenciada 

pelas pessoas e os respectivos sistemas de recompensas, tanto no 

modelo atual quanto numa possível reestruturação? 

• A opção estrutural por unidades pautadas na especialização de 

atividades justifica-se por padrões técnicos ou por imposições 

políticas de segmentos isoladr -:: tecitura social? 

1.4. Relevância do estudo 

A incapacidade de prognosticar em segurança pública é deveras um 

grande obstáculo para manutenção de um serviço que atenda às reais 

necessidades da sociedade como um todo. As referências disponíveis são de 

incidência e via de regra de contornos estigmatizantes motivadas por 

estereótipos solidificados pela cultura, ora de formação profissional, ora de 

cultura geral, com forte carga de ideologia e preconceito. 

A insatisfação com os baixos índices de produtividade de cada 

subsistema de segurança em face de crescente e expressiva demanda na 

criminalidade, de incidências avassaladoras numa mega cidade, embora 

acertadamente ensejadoras de uma reforma e reconceituação quanto às 

competências, atribuições e objetivos, não podem perder de vista que o 

enfrentamento de tais questões somente por remodelagem organizacional 

acaba por contribuir na inobservância de outras variáveis que não somente 

as de cunho funcional e estrutural. 
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Vencer a questão jurídico-formal que norteia o funcionamento de 

todos esses órgãos parece ser um esforço merecedor de reflexão. Mas é 

para esta mesma dependência da norma que devemos estar atentos, 

justamente para evitar aventuras, experimentos, planos mirabolantes 

vocacionados muito mais por interesses ideológicos do que propriamente às 

necessidades de ordem técnica. 

Assim, acabaria a norma assumindo valor imunizante quanto ao 

desfazimento, pura e simplesmente, do arcabouço institucional até hoje 

sustentado pela continuidade histórica. Encontrar a exata medida entre o 

robustecimento da norma e sua mitigação na busca de uma flexibilização 

que alcance a melhores níveis de desempenho é, além de tudo, uma 

pretensão voluptuosa no contexto brasileiro, e que merece ser encarada 

como um desafio de todos. 

Na verdade, estamos num contexto de inter-relacionamentos, no que 

a falência operativa do sistema de segurança particularmente interessaria ao 

recrudescimento das seguranças privadas legais, informais, e a pistolagem, 

com evidentes conseqüências no discurso da violência, na banalização e 

privatização da força e no arrefecimento do domínio territorial partido, não 

raro sustentado por toda a ordem de crimes. 

Ademais, cumpre ressaltar que atualmente a segurança pública tem 

sido termômetro para estímulos e desestímulos a investimentos privados, 

fator via de regra inibitório ao desenvolvimento, aqueles que num ciclo 

econômico acabariam por gerar empregos e, portanto, catalisar as condições 

estruturais ao combate desta mesma criminalidade, via melhoria da 

qualidade de vida. 

Assim, entendemos que a relevância do estudo vincula-se a uma 

contribuição teórica que abre espaço para a adesão das esparsas 

manifestações doutrinárias para o estudo da criminologia e da violência a 

partir de um melhor entendimento acerca do funcionamento, das instituições 

públicas que tratam diretamente com o problema. 

15 



A expectativa que se gera com tal empreendimento, para a sociedade 

como um todo, refere-se na busca do melhor desempenho organizacional 

das agências e que culmine com uma melhor prestação de serviço na área de 

segurança pública, representando melhores produtos e serviços, diretrizes 

políticas mais igualitárias e reforço do processo de intercâmbio entre 

sociedade civil e instituições. 

1.5. Delimitação do estudo 

Entendemos não ser possível, neste estudo, dar esgotamento às 

questões suscitadas no âmbito do relacionamento teórico entre sistema de 

segurança pública, alguns de seus subsistemas e variáveis do ambiente 

externo, tal qual o mercado, bem como variáveis internas, como a 

punição, decorrentes do fluxo de insumos no intrincado percurso entre o 

fato criminoso, seu processamento até a efetivação de uma conseqüente 

punição ou não. 

As variáveis, pOIS, são de diversas ordens, permitindo-se 

encaminhamentos distintos e, portanto, estancamentos de ordem temática. A 

proposta central deste trabalho é enfocar a Polícia Civil do Rio de Janeiro 

como sendo um dos órgãos de repressão estatal de segurança pública, dentre 

outras instituições, com finalidades e competências para cada fração do 

modelo de segurança pública brasileiro, dentre os quais a Justiça, o 

Ministério Público e o Sistema Penal (cumprimento de penas). 

Vislumbramos a aproximação do fim de uma era espartana na 

segurança pública, sendo claro que o perfil miliciano que se pretende até 

mesmo justificar nas instituições civis, seja por seus regimentos, seja por 

seu modelo burocrático, está por ser alterado em nome da segurança pública 

da sociedade versus segurança pública do Estado, onde o binômio polícia

cidadão seja resultado da possibilidade tentacular do Estado em termos de 

política pública. 
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o que estimula e, afinal, motiva tal desenvolvimento é que embora 

tais necessidades sejam reconhecidas, que tal embate se estabeleça em 

dimensões de perdas globais, não existe um modelo, uma estratégia, um 

liame fático, que justifique a melhor iniciativa reformuladora. Pouco se sabe 

do subsistema objeto do estudo, quando então as eventuais etapas de 

flexibilização organizacional na busca de eficiência e eficácia ensejam que 

devamos, primeiro, investigar a organização neste vínculo de arranjo 

institucional de macro estrutura que será a integração de todos os 

subsistemas do sistema de segurança pública. 

Cumpre, então, localizar e dimensionar a Polícia Civil neste esquema 

explicativo que por algum tempo se atribui como existente no modelo 

brasileiro de segurança pública. 

Portanto, este é o horizonte espacial, aditando-se enfocar a Polícia 

Civil no relacionamento com outros subsistemas de segurança pública, 

adequando-se o entendimento de ser polícia investigativa e atuando no pós

fato delitivo, uma das etapas do ciclo da persecução criminal. 

Em termos de temporalidade a ênfase desta análise estará restrita ao 

período compreendido entre a promulgação da Constituição Brasileira de 

1988, e que, portanto é um marco na evolução política, social e econômica 

da nação, até nossos dias, sem ignorar o processo histórico anterior e demais 

referências teóricas do pensamento jurídico-penal e administrativo 

ocidentais, mormente quanto às gêneses de cada um, com o cuidado de com 

as digressões necessárias evitar anacronismos. 

Como acentua Vergara (1997:30), esta será a "moldura", finalizando 

demonstrar "o que fica dentro do estudo e o que fica fora", com ênfase às 

seguintes variáveis: 

a) Verificar qual a influência do processo de redemocratização na 

constituição do modelo de segurança pública a partir da 

promulgação daquela Carta Constitucional. 
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b) Verificar em que medida, e num sentido inverso, as relações 

com a sociedade, a partir da pluralidade de interesses 

consagrados naquela Constituição, acabam por formatar o 

modelo de segurança pública decorrente dessa influência. 

c) Enfocar, contextualizando, as origens do atual modelo de 

segurança pública como decorrência das teses de segurança 

nacional e, ao contrário, as influências desse mesmo modelo na 

revisão daquelas teses. 

d) Analisar a modelagem organizacional da Polícia Civil, 

procurando diagnosticar os esquemas de entrada e saída para 

com os subsistemas Polícia Militar e Ministério Público, de 

modo a tentar reconhecer no fluxo das tarefas dificuldades e 

possibilidades na prestação final dos serviços de segurança 

pública. 

e) Verificar se dentre as variáveis ambientais, as quaIS, por seu 

elevado grau de incerteza, existe alguma correlação com a 

natureza da tarefa, o nível de produtividade e a vocação técnico

institucional, especialmente quanto ao mercado e à instabilidade 

econômica. 

1.6. Das siglas e definição dos termos 

Há um ethos próprio de inserção organizacional, fundado 

historicamente e influenciado pelos aspectos processuais da atividade, 

marcas que definem até certo ponto a colocação técnica e social da missão, 

funcionando como signos expressivos de manifestação. Seguem os itens 

destacados nessa concepção: 

1.6.1. Siglas 

• ALEG: Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara, atual 

ALERJ; 

• CF: Constituição Federal; 

• CNTur: Conselho Nacional de Turismo; 
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• DAffiJ: Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro; 

• DARJ: Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro, referindo

se a guias de recolhimento de taxas, multas etc.; 

• DAT: Delegacia de Atendimento ao Turista; 

• DEAT: Divisão Especial de Atendimento ao Turista, 

tenninologia substituída pela anterior; 

• DGPC: Departamento Geral de Polícia Civil; 

• DOERJ: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 

populannente chamado de DO - Diário Oficial; 

• DP: Delegacia Policial; 

• DPCA: Inicialmente Divisão de Proteção a Criança e ao Adolescente. 

A designação de Divisão foi substituída por Delegacia; 

• DPE: Departamento de Polícia Especializada; 

• DRP: Delegacia Regional de Polícia, as metropolitanas ou 

METROPOLs foram subsedes administrativas; 

• DSPM: Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor; 

• ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• EMBRATUR: Empresa Brasileira de Turismo; 

• FEBEM: Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor; 

• FUNABEM: Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, substituída 

pela FeDIA - Fundação Centro Brasileiro para Inf'ancia e 

Adolescência; 

• FUNGETUR: Fundo Geral do Turismo; 

• GEPAT: Grupamento Especial de Policiamento em Areas 

Turísticas; 

• GET: Grupamento Especial de Turismo; 

• ffiDF: Instituto Brasileiro de Defesa Florestal; 

• IPHAN: Instituto de Proteção ao Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional; 

• MP: Ministério Público. O Fiscal da Lei e o detentor do poder de 

deflagrar, nos crimes de ação pública, por exemplo, a ação penal; 

• OAB: Ordem dos Advogados do Brasil; 
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• OMT: Organização Mundial de Turismo; 

• PC: Polícia Civil. Diz-se que seu funcionário é Papa Charles, 

extensão do alfabeto fonético de codificação em comunicações 

de rádio das letras PC, que também designa Polícia Civil. 

PCERJ para designar Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro; 

• PCPIET: Programa de Crédito Popular de Incentivo ao 

Emprego no Turismo; 

• PISA T: Postos Integrados de Segurança e Atendimento ao 

Turista; 

• PM: Polícia Militar, aSSIm designada em todo o território 

nacional. PMERJ designa a Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro. Diz-se que seu funcionário é Papa Maique, pelas 

mesmas razões acima expostas; 

• PNMT: Programa Nacional de Municipalização do Turismo; 

• POL TUR: Central de Atendimento Policial a Turista; 

• PROINFBI: Programa de Fortalecimento dos Sistemas de :Bem

Estar Infantil; 

• RES. Resolução; 

• RIOSEGURANÇA: Instituto de segurança do Estado do Rio de 

Janeiro, autarquia que preconiza a união procedimental e teórica dos 

esforços policiais, popularmente chamado ISP - Instituo de Segurança 

Pública. 

• SAM: Serviço de Assistência a Menores; 

• SA T: Serviço de Atendimento ao Turista; 

• SENAC: Serviço Nacional do Comércio; 

• SENAI: Serviço Nacional da Indústria; 

• SEPC: Sigla da então existente Secretaria de Estado da Polícia 

Civil; 

• SEPJDC: Secretaria extraordinária da Polícia Judiciária e dos 

Direitos Civis; 

• SESP: Secretaria de Estado de Segurança Pública; 

• SPA T: Sistema de Proteção e Atendimento a Turistas; 

• SSP: Secretaria de Segurança Pública; 

BIBLlOTE:!\ r.r'~r:·::i ::":i::-::'_':= ("~:~"!0~!SEN 
fUNDAÇ~O G:=' ~ ~L.~l) \;.~~CA~~ 
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1.6.2. Definição dos Termos 

• Estado hobbesiano: Homem natural, sem laços com a sociedade 

civil com sua razão dedicada ao serviço de suas paixões, postura 

que procura justificar o emprego incomedido de meios para 

angariar lucro, segurança, prestígio ou glória. 

• Gendarme: Termo francês que designa soldado da força 

incumbida de velar pela segurança e ordem pública e que 

caracteriza um modelo de segurança do Estado nas monarquias 

européias nos modelos absolutistas para a transição dos Estados 

Modernos. 

• Imanência: Relacionada à qualidade do que existe sempre em 

um dado objeto e inseparável dele. 

• Lombrosianismo: formulação teórica acerca de uma 

criminologia que explica o crime e o criminoso pela existência 

de caracteres somáticos e fisiológicos, externalizados na 

aparência fisica do indivíduo, a partir do que poderia ser 

considerado um criminoso nato, em condições potenciais de 

delinqüir. Tais formulações são de Cesare Lombroso, 

criminologista italiano (1836-1909). 

• Pós-fato: Designação usualmente aplicada para determinar o 

momento da intervenção da polícia investigativa, justificando sua 

competência pelo momento de agir. 

• Práticas delituosas: Atos que a lei declara puníveis e que em 

geral resultam dano aos interesses ou à pessoa de alguém, 

sujeitando seu autor às sanções previstas. 

• Reprimenda: Diz-se das sanções aplicadas nos julgamentos de 

fatos delituosos. 
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1. 7. Tipo de pesquisa 

De acordo com a taxionomia proposta por Vergara (1997), quanto 

aos fins e quanto aos meios, esta se caracteriza por: 

a) Quanto aos fins 

• Descritiva - Explicativa, enquanto pretende apontar as 

características dos fatores político-legais em que se fundam 

as agências, subsistemas do sistema de segurança pública, 

internos e externos, as correlações possíveis entre estes nas 

variáveis de ordem técnica e social, a sistematização dos 

processos conseqüentes do arranjo burocrático verificado a 

partir do produto final de cada um dos subsistemas e de suas 

estruturas. O caráter explicativo, em complementação, 

finaliza justificar em que medida fatores como a história 

organizacional, a vocação legalista de cunho positivista e a 

conformação de fatores estruturais, contribuem para a 

proposição e ofertório de uma segurança pública 

compartimentada, de qualidade discutível e cada vez mais 

capaz de influir no desenvolvimento. 

A conjugação taxionômica proposta, que entendemos amoldável à 

proposição do presente estudo, encontra ainda análise de Castro (1977:66-

67), quando alerta para o fato de que uma pesquisa de rótulo "descritivo", 

tão somente, poderia sim, merecer a peja de conteúdo "pré-científico", 

aduzindo, todavia, para a possibilidade de a pesquisa descritiva ser do tipo 

que "se limita a uma descrição pura e simples de cada uma das variáveis, 

isoladamente", sendo por demais restrita e modesta, no que preconiza uma 

interação entre a pesquisa descritiva e a classificação dos fatores, com a 

identificação de relações e "seqüências repetitivas", caracteristica de uma 

pesquisa explicativa, que se funda exatamente neste nexo. 
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b) Quanto aos meios 

• Pesquisa bibliográfica, com recorrência a livros, artigos 

especializados, revistas jornais, teses, dissertações e outras 

fontes acessíveis do gênero. 

• Pesquisa documental, a ser feita em documentos de uso 

restrito da Polícia Civil, - resoluções, portarias, relatórios, 

processos administrativos, registros, anais, regulamentos. 

A captação do instrumental analítico, pelos meios propostos, muito 

se reflete pela escassez de material disponível como resultado de 

publicações específicas, de maneira que a disponibilidade ainda relaciona-se 

com edições esparsas e de tratamento desconcentrado, no que ainda se 

justifica pela acessibilidade dificultada pela natureza e localização de 

documentos. 

Parte-se do pressuposto de predileção recente por estudos na área de 

segurança pública, onde o cúmulo de conhecimento não está sedimentado, 

conquanto ainda se pretende coadjuvar a natureza da pesquisa quanto aos 

fins, compatibilizando-se a análise a partir de tratamento dado ao assunto, 

tanto pela perspectiva de auto-organização de estruturas e funcionamento 

quanto por imposições dogmáticas externas, de caráter geral, que resultem 

numa formatação de sistema, a partir de influências advindas do ambiente 

externo 

Trata-se aSSIm de uma instigação pela dificuldade das fontes, 

atentando-se, todavia, para as proposições de Eco (1988) quanto à 

acessibilidade das fontes, suas naturezas e os confrontos temáticos 

possíveis. 
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1.8. Universo e amostra 

o universo da pesquisa é composto pelas instituições Polícia Civil, 

Polícia Militar e Ministério Público do Rio de Janeiro, vez que, diretamente 

relacionados à atividade de segurança pública e, basicamente tratados como 

subsistemas do "sistema" de segurança, aqueles que exercem funções 

diversificadas e que pretensamente se inter-relacionam pelas outorgas 

competenciais fixadas por lei, pretendendo-se conhecer, entender e 

demonstrar peculiaridades estruturais e funcionais e o resultado do 

relacionamento entre estes, definidas assim como a população. 

A população amostra-tipo, - partirá do critério de representatividade, 

sendo esta composta pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turista e 

pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, 

caracterizada por não probabilística e selecionada por tipicidade. 

A inserção daquelas unidades da Polícia Civil, desde já tratadas 

como subsistemas internos, justifica-se pela característica comum de 

unidades especializadas e, portanto pautadas na especialização da tarefa, 

parâmetro de demandas externas com influência na estrutura interna pela 

incapacidade de adaptação célere aos problemas ambientais. 

1.9. Seleção dos sujeitos 

Serão sujeitos da pesqUIsa as Instituições Públicas Polícia Civil, 

Polícia Militar e Ministério Público, enquanto participantes do 

relacionamento administrativo para o fenômeno criminal e resposta do 

Estado, cada um de per si como responsável por uma etapa da atividade 

segurança pública, no que, a ênfase dada aos mesmos relaciona-se como 

sendo entes públicos, atores políticos na formulação do dito sistema, 

caracterizados e expressados nos modelos jurídico e de gestão atualmente 

em vigor e que externalizados, via de regra por representações 

competenciais, estimando-se assim que de forma geral o olhar externamente 
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às instituições possa permitir melhor entendimento das pretendidas 

configurações sistêmicas que lhes são atribuídas. 

1.10. Coleta de dados 

Em razão da natureza da pesquisa quanto aos meios, bibliográfica e 

documental, os dados serão coletados em livros , teses e dissertações, 

monografias especializadas da Academia de Polícia, revistas especializadas, 

materiais especializados referentes a instituições como Ministério Público, 

ONG' s e Polícia Militar, nas quais ainda, procuraremos coletar em seus 

arquivos o material normativo pertinente e referências não publicadas. 

Mais que uma justificativa procedimental quanto à pesqUlsa, 

correlacionar meios e fins àquele objetivo insere-se no propósito de 

demonstrar, no caso vertente e por uma observação simples, que a 

disponibilidade de dados da forma como hoje se apresenta é muito mais 

decorrente da falta de intercâmbio entre instituições e sociedade, o que 

guarda relação com esquemas burocráticos fechados, moldes sedimentados 

pela variável política que se revela em cada história organizacional. 

Desvendar e esclarecer. Pretende com a pesquisa escolhida oferecer 

compilação das referências, permitindo uma avaliação de como cada 

instituição está delineada e como se justificam suas estruturas e 

funcionamento, a partir do que documentam e produz na literatura 

especializada. 

1.11. Tratamento dos dados 

Quando Kuhn (1982), ao cuidar da estrutura das revoluções 

científicas, abria espaço para a indagação de estarem as Ciências Sociais em 

permanente estágio pré-paradigmático, a recepção para novas ambições 

criadoras, estas que partindo de empreendimentos cada vez mais 

cumulativos, refletia que o patamar cientifico, nos moldes em que se 
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apresentam, apenas ratifica a tênue perspectiva de controle e entendimento 

dessas iniciativas pela comunidade global. 

É bem possível a conformação de que o sol de Ícaro possui mais 

poesia do que o de Galileu e de que o mundo, ao menos na forma de ser 

observado, está inacabado. Como também a interação entre os elementos 

constitutivos desse universo observável é de todo complexa, não se lhe pode 

negar a condição de mundo integral. 

Admitir a essência das coisas, sem, contudo deixar de apontar o sim 

e não em que a contradição dessas resistências se fundamenta, além de 

tarefa direcionada ao entendimento da totalidade é, paradoxalmente, uma 

tarefa de compreender as exclusões. 

Circundar tais condições de modo a buscar unidades e apontar-lhes o 

quanto bélicas, - luta dos contrários, conquanto ainda dominação e 

hegemonia a partir de um fenômeno de todo e parte, deverá merecer 

vigilância e cuidado em face das aproximações cartesianas, que reflete uma 

perspectiva de simplificação. 

Sobre os impactos ideológicos, via de regra emanados de interesses e 

dos problemas em estudo, o tratamento devido e apto para amortiza-los, 

compreendê-los e interpretá-los, dadas às representações da realidade que se 

oferecem como marcantes, partirá do método dialético para o tratamento dos 

dados, admitindo o caso de ser possível "construir uma realidade que 

somente se define enquanto se constrói", Wachowicz (1989:50). 

Convencidos de que sem aproximações com a complexidade não se 

pode falar de segurança pública, da constituição politizada de seus modelos, 

do positivismo que sustenta o discurso e do poder que cada organização do 

sistema de segurança distende em sua direção, e assim pautados na 

hierarquia e disciplinas e também nas tensões externas e internas, 

ratificamos que o tratamento dos dados pelo método dialético é o desejável, 

inclusive para quem desconhece as estrelas e vai buscar leite no céu. 
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A interpretação dos significados sociais como parte de um todo, sua 

contextualização, especificidade e inter-relacionamentos suscitarão as 

contradições peculiares dos fenômenos, que aSSim complexos e 

diferenciados, no que pretendemos garantir uma interpretação qualitativa 

dentro de um ordenamento plausível das etapas da pesquisa de forma que se 

contemple a correlação entre os dados teóricos e práticos do estudo. 

1.12. Limitações do método 

As dificuldades e limitações, respeitantes à metodologia escolhida, 

são as seguintes: 

A propensão de negação à mentalidade científica imposta pelo 

método dialético, conquanto o padrão ideológico de produção e 

conhecimento e a expressão de parcialidade lhes sejam 

característico, agravado pelo enfrentamento aos padrões 

positivistas da releitura do discurso jurídico-formal; a capacidade 

cognitiva do pesquisador deverá estar a todo tempo mediando 

postura interpretativa de maneira que não se permitam 

sobreposições de valorizações de partes em relação a partes e 

destas em relação ao todo; 

A manipulação de dados de outros subsistemas que não a Polícia 

Civil, tendo em vista a necessidade afeta à pesquisa documental e 

sua dificil disponibilidade; 

O número reduzido de fontes bibliográficas especificamente 

relacionadas a segurança pública, tratada na maioria das fontes 

como subitem de estudos de criminologia. 

A tendência de simplificação de conteúdo quanto às fontes 

legais, - decretos, resoluções, regulamentos, propostas de lei, que 

podem levar a omissões de aspectos relevantes. 

A despeito das dificuldades apontadas, ratificamos que as limitações 

decorrentes somente poderão ser adequadas pelo método de pesquisa 

escolhido, tanto para aperfeiçoar o próprio método como instrumento da 
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pesquisa quanto para contribuir na conquista de maior clareza dos conteúdos 

estudados, o que por certo reclamará uma dinâmica de trabalho 

permanentemente voltada ao aprimoramento. 

Cuidou este capítulo de encadear o problema em compatibilidade 

com a metodologia e o referencial teórico oferecido, de modo a que os 

objetivos da pesquisa, sua relevância e delimitação estivessem ainda 

coerentes quanto ao universo, coleta, tratamento e limitações que um estudo 

pelo método dialético assume, sobretudo quando os sujeitos da pesquisa e as 

fontes possíveis estão na clausura da norma e de unidades burocráticas ainda 

por formatar o devido intercâmbio entre sociedade e conhecimento. 
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Capítulo 2 

ABORDAGENS ADMINISTRATIVAS E SEGURANÇA 

PÚBLICA 

2.1. Sistemmas 

Retomemos Anaxágoras de Clazomena, filósofo Pré-Socrático: 

"Todas as coisas estavam juntas, infinitas ao mesmo tempo em número e 

pequenez, porque o pequeno era também infinito". A tese de que "em cada 

coisa existe uma porção de cada coisa" (fragmento nOl1), mencionada por 

Bornheim (1989:93), na verdade sustenta a divisibilidade infinita e também 

sugere argumentos de todo e parte. 

A leitura da Doxografia dos Pré-Socráticos nos remete para esta 

concepção especial de relacionamento entre todo/parte. Diremos que a 

melhor maneira de explicar tal relação está no melhor entendimento da 

physis, compreendendo-se na totalidade de tudo o que é, transcendendo 

nossa atual concepção de natureza ecossistêmica e, portanto, não implicando 

apenas em "naturalizar" todos os entes ou restringir-se a este ou aquele ente 

natural. Segundo Bornheim (1989: 14), "pensar o todo do real a partir da 

physis é pensar a partir daquilo que determina a realidade e a totalidade do 

ente". 

A questão sistêmica está assim na busca pelo melhor entendimento 

do conjunto e inter-relacionamentos desde primórdios como sugere Lodi 

(1971:200): 

"Como filosofia natural, a Teoria de Sistemas 

teve origem na Renascença, com o filósofo 

das Ciências Nicolau de Cusa (1463) e no 

filósofo árabe Ibn-Kaldun, Depois passou por 

Leibniz, Marx e Hegel. O jogo das contas de 

vidro, de Herman Hesse, descreve um país 
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imaginário onde as pessoas se detêm a jogar 

um estranho, intrincado e abstrato jogo 

matemático. " 

Se pudennos entender que a noção de sistema é bastante primitiva e, 

portanto extensa e de dificil fecho conceitual, porquanto ainda simples, 

poderemos afirmar que se aplica a quase tudo o que existe e é complexo e 

organizado. Como definição internalizada de sistema, diremos que é o 

conjunto de quaisquer elementos ligados entre si por cadeias de relações de 

modo a constituir um todo organizado. 

No bojo da evolução histórica da administração, a Escola_Sistêmica 

sugere aparecer como sucessora das duas antecedentes, a clássica e a 

moderna, ou seja, a Escola da Administração Científica e a Escola das 

Relações Humanas. 

A Teoria Geral dos Sistemas, ou Teoria Sistêmica, fundamenta-se 

numa idéia que não é nova. Ludwig V on Bertalanffy traça suas origens a 

Leibniz, Vi co, Marx, Engels, Kohler, W. Ashby, A. N. Whitehead, W. B. 

Cannon e outros. 

A administração científica, fonte inicial de onde nasceu a 

administração como disciplina autônoma do conhecimento, é também 

chamada de sistema Taylor. Frederick W. Taylor, seu criador, insistia em 

esclarecer que sua doutrina consistia de partes interligadas, desaconselhando 

a aplicação de qualquer uma delas, sem considerar o todo nas quais se 

inseriam. 

Concebe-se como liame da evolução da escola sistêmica a 

abordagem estruturalista que, segundo Motta (1979:18) , respeitante ao 

sistema que: 

"Desenvolve-se, 

Estruturalismo, 

paulatinamente no 

o conceito de Sistema, 

30 



entendido como conjunto de elementos 

organicamente relacionados numa 

determinada configuração, de modo que o 

todo se revela como maior do que a soma das 

partes. O Sistema é visto como em mudança 

contínua, na medida em que só sobrevive e 

eventualmente cresce pela sua adaptação a 

um ambiente altamente turbulento." 

O ecletismo e a visão global, peculiar à teoria dos sistemas, que na 

verdade desembocam em generalidades ambientais, confirmam o 

relacionamento entre estruturalismo e organização, quando esta, construída 

deliberadamente e em constante relação de intercâmbio com seu ambiente, 

acaba por acolher enfoque especial nas relações entre organização formal e 

organização informal, com qualquer tipo de organização, inferindo-se assim 

à abordagem comparativa. 

O relevo da contribuição do estruturalismo à teoria das organizações 

reveste-se da consolidação da incorporação iniciada pelos behavioristas, no 

extrapolar estudos a qualquer tipo de organização, transcendendo assim a 

empresa. 

Em decorrência, a ênfase nas relações entre as diversas partes da 

organização (grupos e níveis hierárquicos diferenciados) , as recompensas, 

os incentivos sociais, e materiais e, como dito, o novo foco nas relações 

ambiente/organização, segundo Motta F. (1979), preparou o campo para a 

análise baseada na teoria geral dos sistemas abertos. 

A complexidade da abordagem em questão está na permanente busca 

por inovações e atualizações, que para Motta F. (1979) será mudar para não 

mudar e para Guida (1980), uma nova semântica. 

No reconhecimento de um processo simbiótico e na necessidade de 

conhecimento do funcionamento, que não deixa de ser em forma de 
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estruturalismo, diremos que a evolução da perspectiva sistêmica, como 

decorrência das teorias tradicionais como "sistemas fechados" , promovem a 

identificação de poucas variáveis e de variáveis impróprias. 

Se no percurso da teoria dos sistemas tangencia-se uma teoria da 

administração vanguardista, diremos que por razões básicas teremos: 

a) necessidade de síntese e integração maIOr das teorias a 

precederem em continuidade aos behavioristas. 

b) desenvolvimento e operacionalização pela matemática, 

cibernética e tecnologia da informação, estas duas últimas 

entrelaçadas (Eletronic Data Processing - EDP). 

o movimento sui generis trazido pelo novo conceitual finalizava 

diminuir o isolamento dos diversos ramos do conhecimento pela 

especialização extremada, no que a busca de bases comuns nos remete a 

estudos interdisciplinares, em que princípios identificáveis em outras 

ciências pudessem representar duplicação de esforços; tratamento com 

objetos que podiam ser entendidos como sistemas. 

A Teoria Geral dos Sistemas busca: 

1) dar conta das semelhanças, sem prejuízo das diferenças: 

2) complexo de elementos em interação e em intercâmbio contínuo 

com o ambiente. 

Surge, então, como dados marcantes da análise sistêmica, o geral no 

particular, propriedades gestálticas, a versão de que o "todo é mais do que a 

soma das partes" e a configuração definitiva de sistemas abertos, segundo 

Bertalanffy (1968:73): 
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"A Teoria de Sistemas é uma nova visão da 

realidade que transcende os problemas 

tecnológicos, exige uma reorientação das 

ciências, atinge uma ampla gama de ciências 

desde a Física até as Ciências Sociais e é 

operativa em vários graus de sucesso". 

Assim como posta, a teoria dos sistemas começa a ser elaborada 

desde 1924, quando seu autor viveu na Alemanha e em 1947 passou a ser 

definida pelo nome sistemas gerais. 

Em 1954, estabeleceu-se uma sociedade para a teoria dos sistemas 

gerais com a edição do Anuário dos Sistemas Gerais no período de 

publicações, coadjuvando-se a esses esforços, Wiener - Cibernética, 1947, 

Shannon e Weaver - Teoria da Informação, 1949, Von Neumann e 

Morgenster - A Teoria dos Jogos, 1947. 

Churchman (1968:8) menciona que como resultado de um rompante 

das necessidades desordenadas, vez ou outra, a arrumação científica e 

objetiva de assuntos emaranhados dá conta de necessidades por vezes 

complexas, com atitude sábia de levantar questões a respeito das suposições 

mais óbvias e simples. Assim foi quanto a melhorar a capacidade operativa 

da força militar Britânica por ocasião da 2a
. Guerra Mundial no episódio do 

bombardeio dos submarinos alemães na Mancha. Tratava-se de reavaliar os 

padrões de alcance e profundidade do bombardeio. Decorria da 

possibilidade de que "os cientistas puseram-se a fazer perguntas estúpidas", 

sugerindo ser esta a postura de quem examina sistemas. 

o aparente anacronismo da abordagem contida neste estudo aponta, 

na verdade, para um padrão que não pode ser ignorado, qual seja, o de 

avaliarmos que conquanto não possa ser efetivamente apontada como 

novidade, a teoria dos sistemas recrudesce uma força de olhar, ora 

fenomenológico, ora dialético, no que sugere ser mutante e em permanente 

possibilidade de agregar formatações. 
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A General System Theory reafirma-se como uma teoria 

interdisciplinar procurando ratificar o isomorfismo pelas similaridades 

estruturais (princípios e modelos gerais) com a presunção de que há 

sistemas que não podem ser entendidos pela investigação separada e 

disciplinar de cada uma das partes (Ciência da Totalidade). O padrão 

condicional e relativo dessa relação, segundo Bertalanffy, está preconizado 

a partir dos seguintes principais objetivos: 

• 

• 

• 

tendência geral para a integração nas várias ciências (naturais e 

sociais). 

integração centrada na teoria geral dos sistemas. 

possibilidade para obtenção de uma teoria nos campos não-fisicos 

de ciência. 

• princípios unificadores como possibilidade de aproximação da 

meta da unidade da ciência, com tendência integrativa das ciências 

sociais e naturais. 

Pressupostos básicos: 

• Tal integração parece orientar-se para uma teoria dos sistemas; 

• Essa Teoria pode ser um meio importante de objetivar os campos não 

fisicos do conhecimento científico, especialmente nas ciências sociais; 

• Desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente 

os universos particulares das diversas ciências, essa teoria aproxima

nos do objetivo da unidade da ciência; 

• Isso pode levar a uma integração muito necessária na educação 

científica. 

Na medida em que o sistema aberto procura assemelhar-se a todo 

organismo vivo e, justificando-se na manutenção de um fluxo contínuo de 

entradas e saídas com o ambiente externo , as fronteiras, variáveis 

selecionadas, representam o grau de permeabilidade que é o grau de abertura 

do sistema em relação a este mesmo ambiente. 
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De forma geral, o que se busca na atualidade quanto ao conceito dos 

sistemas abertos encerra conteúdos de propósito, globalismo, entropia e 

homeostasia, considerando-se tipos possíveis onde os parâmetros dos 

sistemas concebem entrada, processo, saída, retro ação e ambiente, onde o 

comportamento resultante é probabilístico e não determinativo, donde 

decorre a presunção de a abordagem dos sistemas abertos possibilitarem 

análise ampla e profunda das organizações. 

Este processamento ou a vida do sistema recorre à consideração de 

sinergia ou trabalho conjunto, vez que o homem organizacional passa a ser o 

homem funcional numa organização caracterizada por sistemas de papéis. 

Esta interação dual com propósitos de comportamento teleológico, 

de amiúde interdependência e auto-regulação (busca de estado-firme) com 

unidirecionalidade e progresso tem em Talcott Parsons um precursor. 

Já F. K. Berrien (1965:27), aponta como premissas básicas: 

• Os sistemas existem dentro de sistemas; 

• Os sistemas são abertos o > e o < recebe e descarrega algo dos 

outros sistemas (caracterizados por um processo de intercâmbio 

infinito com seu ambiente, que são os outros sistemas, - fontes de 

energia); 

• As funções de um sistema dependem de sua estrutura. 

o cerne desta abordagem visa à tomada de decisões. 

Noutra concepção, mas não menos contributiva Kenneth Boulding 

(1956 em artigo intitulado General Systems Theory: The Skeleton Df science, 

mencionado por Guida, (1982:182) aponta o meio termo entre o "específico 

sem significado e o geral sem conteúdo", no que introduz a concepção de 

hierarquia de sistemas e o equilíbrio como basilar.) 
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Avulta o modelo Katz e Kahn (1966:70), quando a teoria dos 

sistemas começa a traçar e a identificar o mapa de ciclos repetidos de input, 

transformação, output e novo output, os quais compreendem o padrão 

organizacional (importação de energia do ambiente, a transformação da 

energia importada em alguma forma de produto caracteristico do sistema, a 

exportação desse produto para o ambiente e a renovação da energia para o 

sistema), importação-processamento-exportação, com produto tendo 

caracteristicas de primeira e segunda ordem. 

Outras abordagens e contribuições poderiam perfeitamente bem 

ilustrar as proposições até então oferecidas. Todavia, tais enfoques 

permitem-se a estudos estanques, dadas à complexidade e ao conteúdo, no 

que ainda assim estarão permeando esta análise. 

Portanto, quando avançamos no estudo da teoria dos sistemas 

abertos, percebemos uma propensão em admitir-se enriquecimento à teoria 

das organizações com noções importantes para explicar o funcionamento da 

empresa (totalidade, crescimento, diferenciação, controle, integração, 

informação, feedback entropia, sistema, eqüifinalidade, homeostase, 

competição, teleologia - estudo da finalidade, estudo dos fins humanos). 

Derivam disto conceitos como: interação, soma, mecanização, 

centralização, competição, finalidade. 

Quando, entretanto, instada pela necessidade prática, a teoria dos 

sistemas é pejada de incipiente, visto que não busca solucionar problemas 

ou tentar soluções da práxis, mas sim produzir teorias e formulações 

conceituais que possam criar condições de aplicações na realidade 

empíricas. 

Ademais, surde deste intrincado processamento uma conotação 

especial para feedback, que a teoria dos sistemas pega por empréstimo da 

teoria da informação, tendo em vista que o fluxo de informação nos sistemas 

abertos assemelha-se ao fluxo de energia nos sistemas fechados. 
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Como padrão, o feedback permite que o sistema seja auto-regulador, 

pois devolve ao núcleo original a informação sobre o comportamento da 

mensagem, permitindo corrigir ou estabilizar a direção da ação. 

No conceitual proposto, tal leitura permite as avaliações permanentes 

do sistema de incentivos (no caso, incentivos mistos) , relação entre 

objetivos organizacionais e objetivos individuais (no caso, conflito de 

papéis) e os resultados almejados (no caso, máxima eficiência). 

Interessa-nos, pOIS, entender a sociedade, numa constituição em 

partes menores, mantendo padrões de interdependência das fronteiras ou 

limites, ainda que precariamente definidos e com certa arbitrariedade no 

foco. Como discutiremos adiante, a busca pelo estado firme ou homeostase, 

a manutenção de objetivos e as características básicas pautadas no conceito 

de morfogênese, no reconhecimento da relação ente público e clientela 

difusa. 

2.2. Abordagem contingencial 

o que pode parecer redundante respeitante à visão contingencial 

sugere, na verdade, que a relação entre a abordagem contingencial e a teoria 

dos sistemas é similar à abordagem neoclássica e a abordagem clássica, vez 

que estas últimas traçaram similitudes dos aspectos das teorias 

comportamentais. Tal aconteceu entre a abordagem contingencial e a teoria 

dos sistemas, uma vez que se respeitou a interdependência e a natureza da 

organização como premissas básicas, advindo que o caráter aberto e 

adaptativo e a flexibilização das organizações em face das mudanças 

ambientais nos remetem ao empréstimo conceitual. 

A abstração motivada pela teoria dos sistemas em geral de dificil 

conversão em aplicabilidade nas situações gerenciais práticas fez com que a 

mescla entre teoria e prática, dentro de uma integração sistêmica, pudesse 

conduzir a abordagem contingencial ao conceitual mais aproveitável. 
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Portanto, a abordagem contingencial procura explicar que não há 

nada de absoluto nos princípios de organização e que os aspectos universais 

e nonnativos devem ser substituídos pelo critério de ajuste entre 

organização ambiente e pelo critério de ajuste entre trabalho, empresa e 

pessoal. Os ajustes, portanto, devem ser sistemáticos às metas coletivas e 

aos objetivos humanos individuais (tese de dependência). 

Se puderem subsistir dúvidas quanto à originalidade de tal 

abordagem, deve-se ao menos considerar ser eclética e integrativa, 

conquanto ainda relativista e situacional (circunstancial-situacional

contingente), dada à rejeição dos princípios universais da administração. 

A não exclusividade de um modelo organizacional à eficácia 

organizacional, circunscrita de ambiente altamente variado promove o 

entendimento de que a contingência não se dá pela razão, mas sim pela 

experiência e evidência. 

Poderemos dizer que as ongens desta abordagem remontam às 

recentes pesquisas de Chandler, Burns e Stalker, Woodward, Lawrence e 

Lorsch, quando então as organizações são concebidas de parâmetro que 

contam com seus ambientes e suas tecnologias e, vez que a análise 

ambiental é precária, o ambiente geral e o ambiente de tarefas são o foco de 

notoriedade do processamento, levando-se em conta ainda que a variável 

que condiciona a natureza e o comportamento organizacional decorre do 

imperativo tecnológico na busca da máxima eficiência em tecnologia. 

Ainda que as tipologias de tecnologia sejam incipientes, o atual 

estágio da telemática, que revoluciona a informação, e os meios de 

produção, motivam redimensionamentos e pennanente reclassificação dos 

ambientes enfocados. É o mesmo que dizer que a estrutura interna da 

organização, representada por um conjunto combinado de três pontos de 

confrontação (ou interfaces), motiva nas defrontações 

organização/ ambiente, grupo/grupo, indivídu%rganização uma dinâmica 
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de análise e poder de reação cada vez mais dinâmicos com desenvolvimento 

das habilidades de diagnóstico, capacidade perceptiva em arranjos mutáveis. 

Eis, pois, que a simplificação das tipologias a respeito dos ambientes 

como heterogêneos versus homogêneos, estáveis versus mutáveis, traz a 

reboque que as organizações concebidas por confrontos de sistemas abertos 

(incerteza provinda do ambiente) e sistemas fechados (racionalidade 

técnica), ratificam que na abordagem contingencial haveria a constituição de 

três níveis organizacionais, com redimensionamento do processo 

administrativo e ampliação dos conceitos de eficiência e eficácia, a saber: 

• Nível institucional 

• Nível intermediário 

• Nível operacional 

o desenho organizacional, portanto estará voltado para as demandas 

(pressões) ambientais e tecnológicas, sem descuido de fatores como a tarefa 

e as pessoas envolvidas, embora se preconiza que não exista uma única 

maneira melhor de organizar, o ajustamento é sistemático porquanto 

concebido do sistema aberto e a noção de inter-relacionamento com o 

ambiente, que apontam para variáveis externas ajustam certeza e 

estabilidade ambientais com notável reflexo aos estados internos da 

organização de diferenciação e integração organizacionais, bem como na 

reavaliação dos tipos de solução utilizados nos conflitos interdepartamentais 

e interpessoais. 

Predizer diferenças na estrutura e no funcionamento com a 

identificação de variáveis com a produção de impactos sobre a organização 

é um estudo concebido como postura sobre as organizações complexas 

como questão de sobrevivência, - utilitarismo, flexibilidade, combatividade 

como exemplo de enfTentamento e adequação do emergente homem 

complexo, onde a capacidade de adaptação à natureza multivariada 

(operação em condições variadas e em circunstâncias específicas), estas 
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como configurações, rechaçam a concepção pleonástica de The Best Way 

como melhor maneira~ finalizando que o delineamento organizacional 

motivará ações gerenciais apropriadas para situações específicas. Eis, pois 

que motivação e liderança decorrem das novas colocações a respeito de 

incentivos (teoria da expectância). 

Ousamos, pOIS incluir como exemplo de liame teórico entre 

abordagem sistêmica e abordagem contingencial, o modelo sócio-técnico de 

Tavistock, onde a abordagem sistêmica está calcada sobre dois subsistemas: 

o técnico e o social com caráter integrativo e abstrato e possibilidade de 

compreensão dos efeitos cinegéticos com o esforço coordenado de vários 

órgãos na realização de uma função. 

Segundo Stonner (1985:37): 

"Como vimos, a visão de sistemas enfatizou 

as inter-relações entre as partes de uma 

organização. A visão contingencial parte 

desta perspectiva e se concentra, 

detalhadamente, na natureza das relações 

existentes entre estas partes. Procura definir 

os fatores cruciais de determinada tarefa ou 

problema e esclarecer as informações 

funcionais entre os fatores relacionados. Por 

esta razão, os defensores da visão 

contingencial consideram-na a principal 

corrente de pensamento administrativo atual, 

na sua opinião, esta visão é a síntese há tanto 

tempo buscada, que reúne o que há de melhor 

em todos os segmentos."l 
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Como argumentamos, tanto o questionamento a respeito do 

ineditismo da abordagem contingencial e, por outro lado, a possibilidade da 

incorporação efetiva de todos os aspectos da teoria de sistemas, como de 

outra forma, as dúvidas teórico-metodológicas tanto como concebê-la como 

teoria, já que, por exemplo, Fayol prevenira que os princípios teriam que ser 

aplicados com flexibilidade, conclamando a relatividade de princípios 

universais, não podemos ignorar que identificar a técnica, que em 

determinadas situações e em certas circunstâncias e em determinado 

momento há de dar maior contribuição para a consecução dos objetivos da 

administração, onde um empréstimo conceitual de outras teorias como 

resultado do ecletismo da abordagem, suscita que a formatação de uma 

teoria geral pode estar relacionada à absorção parcial do que se concebe por 

outras teorias. 

As diferentes formas estruturais e processuais, derivadas de variáveis 

contextuais, tais como: tecnologia, tamanho, interdependência, origem e 

história da organização, cultura e objetivos organizacionais, propriedade e 

controle, localização de recursos utilizados (dados apontados a partir dos 

estudos de Burns e Stalker, Joan Woodward e do Grupo de Aston), 

promovem a consideração de dois tipos ideais de organização, preconizando 

que os extremos destes dois tipos sejam um continuum, onde emergem 

considerações sobre estabilidade e instabilidade, divisão de trabalho, 

controle hierárquico, valorização das comunicações e interações verticais 

entre superiores e subordinados e, pela obediência e pela exigência estrita de 

lealdade à organização. 

Percebemos que a valorização da ética ocorrerá do anestesiamento 

do molde hierarquia e disciplina e, portanto, dos tradicionais mecanismos de 

controle, possivelmente como reflexo da influência do poder do 

conhecimento (em detrimento à força e à riqueza). 

Tais proposições como resultado da avaliação, seja no interior de 

uma mesma organização, seja pela avaliação de organizações diferentes, 
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acabam por apontar para formas de integração diversas e diferenciacão 

estrutural e processual. 

Assim como bem poderíamos citar váríos exemplos de estudos no 

campo da abordagem contingencial, nos restringiremos a admitir que o 

produto final desses esforços é que, em vez de procurar a panacéia do 

melhor meio de administrar, não importando quais sejam as circunstâncias 

existentes, passou-se a examinar as organizações pelo prisma das 

necessidades particulares dos indivíduos que nela trabalham e das pressões 

internas e externas que incidem sobre aqueles e estes. 

Tais contribuições partiram de Paul Lawrence e Jay W. Lorsch, 2 

vinculados ao estudo do comportamento organizacional ofertando estudo à 

compreensão entre as relações da empresa e o ambiente, observaram que a 

diversidade de propósitos, a partir da clarificação das metas centrais da 

organização para com os seus contribuintes individuais, indo além de uma 

concepção de indivíduo/parte da estrutura organizacional para um 

facilitador das interfaces com o ambiente. 

o pressuposto de permanente ajustamento em vista da dinamicidade 

dos imperativos ambientais e tecnológicos, instabilidade pautada na 

evolução de mercados, condicionantes políticas e sociais, com evidente 

aumento do grau de incerteza, instala presunção de que o planejamento é 

simultâneo com outros fatores (pesquisa, desenvolvimento, produção, 

fabricação e consumo). 

A afetação pela incerteza cercada das tendências ambientais marcará 

o desenvolvimento de tal forma que a previsibilidade e, portanto, as 

perspectivas de modificação, serão postergadas com muita facilidade. 
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As políticas de planejamento (mecenato, dirigismo e sistêmico), 

apontam para a global idade, no que o sistemismo ou política de 

planejamento liberal levariam em conta as seguintes características segundo 

Dias 1. (1982): 

• Desenvolvimento global 

• Necessidades específicas 

• Posição central do problema no 

contexto contemporâneo. 

A predição do futuro como resultado do aprimoramento visionário 

decorrerá da capacidade interpretativa do relacionamento das variáveis e 

constantes envolvidas. 

o paradigma Galileano em confronto com um sistemismo decorrente 

de uma projeção orgânica, portanto contrário ao mecanicismo, terá como 

efetivo obstáculo um modelo positivista, alicerce do arcabouço jurídico

formal. 

Normas, regulação e frontal impermeabilidade, dados em que as 

defensáveis técnicas administrativas enfrentam. De um lado, explicando; de 

outro, funcionando aparentemente. 

2.3. Dados sobre sistema social 

Cumpre, na passagem entre a referência teóríca sobre sistemas à 

abordagem de segurança pública, buscar o linking pin devido. Aqui, como 

alerta metodológico, e também semântico, buscar os dispositivos de ligação 

- linkage devices - entre as partes e o todo, passa a ser o caráter nodal das 

expectativas em tomo do método sistemas, conquanto influenciado pela 

psicologia da forma, no que busca a configuração total num arranjo de 

coisas, approach que aponta para o ajustamento da tecnologia à produção de 

massa. 
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Ora observaremos expressões como teias de relações, numa alusão 

biologista, ora observaremos referências mecanicistas, que encontram na 

fisica quântica, ramo de entendimento e de hipóteses para a ordem das 

COIsas. 

Cumpre ressaltar, tendo em vista o objetivo deste estudo, que novos 

paradigmas trarão novas formas de tratamento das variáveis que as 

demandas do mercado ensejam. 

Se de um lado a teoria clássica de administração enfeixa novos 

padrões de produtividade, dita tecnicista, as concepções da teoria das 

relações humanas focalizarão as funções econômica e social, 

presumidamente mais humanizantes. 

A Teoria Estruturalista, resultado do esforço sintetizante para com as 

escolas já mencionadas e de influência de Weber e Marx, irá embutir 

padrões notoriamente sociológicos, deflagrando a questão do arranjo 

organizacional. 

Eis, pOlS a singularidade do tema: enquanto a evolução da 

administração, e, portanto seu conceito, perpassa de uma visão executória 

centrada na execução racional à uma visão decisória, centrada na decisão 

racional, surde a ciência social aplicada, gênese de uma predileção de 

sistemas abertos ao revés de sistemas fechados. 

A perspectiva holística (holon para designar o subsistema que é ao 

mesmo tempo parte) acaba por auxiliar na abordagem do que ora se 

considera sistema de Segurança Pública e ora subsistema Polícia Civil. A 

interdependência, como critério justificador da busca funcional de um 

sistema saudável, que apresentasse equilíbrio entre as tendências de 

integração e auto-afirmação, revivesce a teoria comportamentalista enquanto 

busca nas soluções democráticas e flexíveis o devido ajustamento dos 

problemas organizacionais. 
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Todavia, se os padrões exigidos, quals sejam: informação, 

interdisciplinaridade, interação e adaptação ao ambiente, reclamam um 

sistema aberto, conquanto deva guardar relação com o expansionismo, 

pensamento sintético e teleologia, como projetar soluções enquanto não se 

reconhecem as perspectivas de enclausuramento das organizações daquele 

sistema mencionado? 

Num sistema social os indivíduos que interatuam fazem preconizar 

uma função a desempenhar que, quando reconhecidas pelo padrão publicu, 

denominam-se papéis. Assim teríamos: 

• uma ordem 

• uma interdependência 

• um caráter relacional 

Indivíduo, organização e sociedade flexionados darão a conotação de 

sistemas abertos, contraponto aos fatores de previsibilidade e conformidade 

que acabam por caracterizar os sistemas fechados. 

As bases conceituais trariam os seguintes tópicos como padrões de 

evolução conceitual: 

1) Modelo mecânico - Iniciado no século XVII e perdurável até a 

segunda metade do século XIX. 

A comparação do homem à máquina, - fisica social, projetaria a 

mecânica social num sistema astronômico, onde seres humanos se atrairiam 

ou se repulsariam em nome de sistemas de oposições equilibradas. 

Este uruverso mecanicista procurará entender o sistema como 

pautado em relações expressas em função de leis da mecânica social. 
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2) Modelo orgânico - Revivescência do modelo mecânico por 

Pareto, em que a manutenção de mútuas inter-relações sugeriria 

estado de equilíbrio, se alterado, é capaz de auto-regulação de 

modo a restaurar o equilíbrio, ainda que alterado da forma 

original. 

Admite-se a possibilidade de influência à mudança pelas forças 

internas (inconcebível na teoria anterior). 

A influência biologista, que facilitará emergir o funcionalismo como 

versão moderna do modelo biológico, com apontamento de estreita 

cooperação das partes e concebendo a este funcionamento uma estrutura 

relativamente fixa dentro de limites rigorosos de desvio. Perceberemos 

características mantenedoras da estrutura, elaboradoras da estrutura e 

variável do sistema inerentemente instável. 

Um dado expressivo é o de, ao nosso ver, permitir um intercâmbio 

relativo, porquanto deixa de lado as sub culturas importantes, diferentes e 

aberrantes ou alternativas, passíveis de encontro em sistemas sociais 

complexos. 

3) Modelo de processo - Encontraremos semelhanças entre 

processo e mudança, no que a interação da sociedade estará 

cercada de variáveis de associação e dissociação como padrão 

conseqüente de um sistema sócio-cultural, elaboradores e 

modificadores de estruturas, construções abstratas representadas 

por critérios temporais. 

Para Buckley (1971), o sistema sócio-cultural é uma rede causal, 

tendo por requisitos o nível ótimo de estabilidade e a flexibilidade. 

Assim, tangenciar metodologias administrativas sugere tangenciar 

métodos de observação sociológica, uma vez que os sistemas humanos, 
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apesar de desenhados numa analogia dos sistemas mecânicos ou eletrônicos 

de engenharia, são abertos. 

A dificuldade é localizar e definir em que medida o emprego das 

teorias transcendem os limites do conceitual defendido para buscar o que de 

melhor encontra-se disponível noutras vertentes. 

Infere-se que a teoria clássica da organização formatou-se a partir da 

Igreja Católica e dos exércitos tradicionais, organizações rígidas, 

hierárquicas e não-sistêmicas. 

Ao tentarmos denominar esta iniciativa de funcionalista, 

perceberemos que a tendência em enfatizar aos aspectos normativos mais 

estáveis dos sistemas (sejam sociais ou administrativos), estará constatando 

que, embora decorrente do modelo orgânico, estagnaram-se e 

incapacitaram-se para o enfrentamento das mudanças (rápidas), porquanto 

perderam o referencial de agilidade e flexibilidade. 

2.4 Repensando a ordem social 

Se pudermos pontuar a questão da ordem social, haveremos de trazer 

à baila a relação entre a estrutura e a função, esta última inferente com o 

ajustamento da norma, decorrência de um comportamento funcional apoiado 

(apoiante) numa estrutura socüil existente. 

A convalidação da norma, que embute expectativas de eficácia, 

estará relacionada com a eficiência, enquanto um critério de desempenho 

interno. 

Ora, se eficácia é critério de desempenho externo, podemos então 

entender que tais padrões obrarão com um sim e não permanentes, ora 

apetecendo leituras de concepções de sistemas abertos, ora fechados. 
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A análise centralizada nos comportamentos dos grupos e a função 

mantenedora do sistema social atribuídas ao governo, estarão atentas ao 

caráter disfuncional, procurando fissuras nas funções manifestas (pretensão 

/ realização) e funções latentes (insucessos ou funções clandestinas). 

No entender de Buckley (1971), ao processo adaptativo estão 

implícitos critérios de estabilidade e flexibilidade (potencial adaptativo ou 

de integração). 

Dirá Lakatos (1984: 150), interpretando o mesmo autor: 

"estabilidade relativa tanto das bases sócio

psicológicas das relações interpessoais, 

quanto dos significados culturais e das 

hierarquias de valor, cuja função é manter 

unidos os membros do grupo, num mesmo 

umverso sócio-cultural; flexibilidade de 

relações estruturais, caracterizada pela 

ausência de barreiras sólidas à mudança, e ao 

mesmo tempo, pela existência de certa 

propensão à reorganização da estrutura 

institucional corrente, quando necessária, em 

face de desafios ambientais ou condições 

internas emergentes. A capacidade de 

persistir ou desenvolver-se, modificando a 

própria estrutura (até, às vezes, de forma 

fundamental), é característica básica de um 

sistema adaptativo complexo". 

Num sentido mais detalhado e mais próximo das motivações, Berger 

(1976:145) chega a sugerir: 

"As diferenças sociológicas entre desvio 

individual, tal como o cnme, a 

48 



desorganização e a reorganização de todo um 

sistema social, tal como a revolução, são 

óbvias. Ambas as COIsas, entretanto, são 

relevantes para nossa análise, ao 

demonstrarem a possibilidade de resistência 

aos controles externos e (por necessidade) 

também aos internos. Na verdade, quando 

examinamos as revoluções, constatamos que 

os atos exteriores contra a velha ordem são 

invariavelmente precedidos pela 

desintegração da solidariedade e da 

felicidade interiores." 

2.5 Ordem e segurança: alguns prefixos de negação 

Permear o desconhecido, já que a "terra, porém, era sem forma e 

vazia; havia trevas sobre a face do abismo ... " (Gênesis, Capítulo I, v. 2), 

justificou-se por anseios em que os avatares da barbárie preconizavam a 

ordem. 

Mas a ordem de segurança não se analisa sem os conceitos de 

desordem e insegurança3
, são imanentes e, quem sabe, siameses, e até 

mesmo instinto de sobrevivência dos gregários. A transição entre o 

desconhecido e o caos nos dá conta do social e do político, como senso 

preliminar, emaranhado de uma sociedade civil, que é "o momento que 

precede à formação do Estado ... Estado Jurídico Administrativo, cuja tarefa 

é regular relações externas, enquanto o Estado propriamente dito representa 

o momento ético-político, cuja tarefa é realizar a adesão íntima do cidadão à 

totalidade de que faz parte" - Bobbio (1987:42). 
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Porém, enquanto capaz de motivar a estruturação de uma segurança 

pela ordem pública (por sistemas, objetos etc.), é suficientemente imane e 

volitiva ao niilismo, contraponteada com uma ordem que se propõe a 

instrumentalizar o medo, combatendo-o com as normas, legais e legítimas. 

Poderíamos concluir que a "acuidade dos conflitos contemporâneos 

salientou que o Direito não poderia contentar-se em matéria de objetivo 

final, nem com o respeito a pessoa humana que omitisse as exigências da 

vida em sociedade, nem com culto da coletividade que lhe sacrificasse a 

pessoa ... " (Batiffol, (1968:50). Portanto é "axiomático que a civilização 

enquanto processo se estabelece na medida em que subjuga os instintos 

humanos primários". (Vigholi,1975:78). 

Surge então a liberdade como pano de fundo, e, no dizer de Diogo de 

Figueiredo (1987: 125) "não há garantia absoluta: logo não há segurança 

absoluta", Sendo que, neste plano, o ideal de uma constituição formal é o 

de dar azo à transfiguração do ideal jurídico em realidade sócio-política, 

sem subvertê-lo em vão, porquanto as manifestações de liberdade neste 

patamar são inócuas, como bem nos mostra H. Kissinger, ao dizer que : "O 

fundamento de uma ordem estável é relativa segurança e, portanto a relativa 

insegurança de seus membros... porém, a segurança absoluta é 

extremamente ambígua. Não pode ser considerada como um valor - a 

segurança absoluta tem um preço, que é a insegurança absoluta dos 

outros".4 

As breves considerações da malha da segurança pública implicam 

em considerar que uma sistematização de ordem-poder é deveras delicada. 

Enquanto a ordem jurídica funciona como conjunto de princípios e 

normas (que poderíamos chamar instrumentalização) e justificativa ao 

monopólio estatal da força ao bem comum; como regime, o faz (pelo poder 

de polícia) na forma de armadura da ordem pública, sendo objeto da 

4 In Kalb, Bemard e Marvin, Kissinger, Dev Publishing, New York (1975:122) 
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segurança interna. A segurança interna é o comando desta regularidade 

pretendida e a segurança pública, objeto da ordem pública. 

Esta estabilização que se pretende perene ata-se àquele anseio de 

normalidade, e a segurança pública é um prius e uma condição para 

realização da segurança interna, esta apoiada na legalidade, aquela nos 

valores jurídicos e éticos, com fins comuns. 

A manutenção da ordem intima: todos os meios são bons. A 

segurança nada diz quanto aos meios, aproximando a fronteira entre a 

prevenção e a repressão: prevenção de agressões e repressão de delitos 

(Combim,1980), daí a distinção entre o plano da segurança interna com 

alcance no ordenamento político da segurança pública, um dos estágios 

iniciais do comprometimento da ordem genérica pela turba, o que justifica o 

acento constitucional da segurança pública na Carta de 1988 (Constituição 

Cidadã), mas precisamente no Título V - Da Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas - Capítulo 111 - Artigo 144 - da Segurança 

Pública -, onde são mencionados os órgãos de execução desta atividade e 

com evidente freio à possibilidade de intervenção das Forças Armadas na 

segurança interna, embora até como contraditório, em sendo a segurança 

interna um aspecto da Segurança Nacional e, a Segurança Pública, um 

desses fatores. 

Pode ter sido este o premente sentido dado ao plano político interno 

à Segurança Nacional do passad05
, a considerar que barreiras -

constitucionais e anti constitucionais -, oscilaram sempre, e esta preocupação 

revela-se ainda hojé, como, por exemplo, quando subordina as Polícias 
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Militares e Bombeiros Militares como forças auxiliares e reservas do 

Exército - Parágrafo 6°. do Artigo 144, da Constituição Federal -, 

permeando nosso conservadorismo às relacionadas com a possibilidade da 

infringência da ordem política (a nível coletivo) nas situações de ruptura 

referida nos artigos 136 usque l39 do mesmo diploma legal. 

Encontramos justificativas históricas no processo constitucional 

brasileiro, como exemplo, podemos citar o contraste entre segurança e 

defesa no primeiro texto do Direito Positivo Brasileiro especificamente 

sobre Segurança: a Constituição Federal de 1824, onde o Imperador é o 

Chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus Ministros de Estado, tendo 

como principal atribuição a Segurança Interna e Externa do Estado (artigo 

102); a Constituição Federal de 1891 quanto ao Tomismo e a 

descentralização (presidentes de Estado); A Constituição Federal de 1934 

com a competência da União para organizar a defesa externa, a polícia e a 

segurança das fronteiras, bem como as Forças Armadas (Artigo 5°); 

Constituição de 1937 - definição de Defesa Nacional; Constituição de 1946 

- defesa do País, Externa, Nacional e da Pátria (artigos 5°, V; 177, 179, 180 

capuCe 181); Constituição de 1967 - prevê um Conselho de Segurança 

Nacional, editando o Decreto-Lei nO 898, de 29.09.69, onde são definidos os 

crimes de Segurança Nacional. Visto um enfoque da Segurança Nacional 

em detrimento do que é hoje considerado por Segurança Pública, que no 

dizer de Mário Pessoa (1971:37): "seria aquela em que os ilícitos 

houvessem desaparecido, é flutuante e imutável, resultando dos numerosos 

fatores que podem afetá-lo. Restritas às ações policiais repressivas e 

preventivas típicas". 

Acalmando o cotejo entre ambas as locuções, acreditamos que 

manter uma ordem pública legal, legítima e moral como atividade meio 

poder/dever administrativo, ao descompasso de medos concretos e difusos, 
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as manifestações pendulares da ordem, além de ser uma mSlgne tarefa, 

merece ser tratada com respeito. 

A aspiração de um sistema de normas exatas, como a vetusta 

necessidade de previsibilidade e ditames do livre arbítrio, ressalta também a 

possibilidade de direito, dando às normas exatas dos formalistas o limite 

tecidual da trama das relações sociais. 

Mas a polêmica da síntese, e as possíveis prevalências da ordem à 

Justiça (e vice-versa) explicam porque o Direito deva efetuar a ordem; por 

outro lado, como poderia uma ordem injusta continuar sendo uma ordem? O 

pretexto de congregar/ordenar elementos que inseridos (apesar) num todo 

provavelmente já não mais legítimo (embora legal), não será dar utilidade à 

desordem? Sobre estes oportunismos estaremos digredindo infinitamente 

sobre o poder? 

No dizer de H. Batiffol (1968:60): "ora, é esse o risco que oferece o 

programa de segurança, pois se uma norma contribui por sua exatidão, para 

facilitar as relações comprometendo interesse legítimo, ela desconhece o 

respeito à pessoa, e sacrifica, portanto, um membro da sociedade, quando 

esta deva ser organizada para o bem de todos". 

Nossa norma fundamental recente não desmente que "todo poder 

emana do povo e em seu nome será exercido" - parágrafo 1 ° do artigo 1 0, 

Constituição Federal de 1967 -, alterada pela Emenda nO 1, de 1969 - , 

justamente por isso, é que devemos considerar que as eventuais contradições 

nesse intrincado projeto de cidadania ideado pela substância da liberdade 

que é a Carta, não são o bastante para estado de morbidez dos instintos 

vindos e por vir e disto reforça as reminiscências da sedição. Eis neste 

particular um poder sombreado pela legalidade, quem sabe até de um direito 
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jogado na rua, enquanto liberdade individual submetido ao princípio da 

reserva legal, dá sustentação à execução e a manutenção da ordem política 

que é o poder difuso, que ousamos descartar como mantenedor da segurança 

pública, com suas submissões e inquietações. 

"Todos são iguais perante a lei" - artigo 5°, Capítulo I - Dos Direitos 

e Deveres Individuais e Coletivos - ; "Segurança Pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos ... " - artigo 144, Capítulo lU - Da 

Segurança Pública - Título V - Da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas. 

Pensar, portanto, em otimizar esforços no sentido de viabilizar a 

questão da segurança pública é pensar primeiro num somatório de forças, de 

todos os segmentos, em que o poder difuso assuma, de um lado, papel 

participante em busca da cidadania, porquanto não há de haver órgão 

especializado para exercê-lo, como já se constata em Cartas Estaduais, 

como reflexo, a existência dos Conselhos Comunitários à discussão dos 

assuntos pertinentes, de miríade Nacional e Internacional; de outro, é 

definitivamente aceitar, os Órgãos de Execução em destaque; que o trato nas 

questões passa por reformas legais / institucionais / procedimentais, de 

assunção definitiva do papel de cada um, sem os melindres do poder; com o 

que a possibilidade do artigo 144, parágrafo 7°, da Constituição Federal -

Harmonização -, passaria de hipótese à norma cogente, em que a norma 

clausus, do citado artigo, não precisasse mais temer ofensas à exclusividade 

e indelegabilidade. 

Mas se as condições de pensar o Direito estão como fins à segurança, 

como justiça e como concretização do bem comum e se o percurso de um 

desenvolvimento autêntico é a efetiva entrância na segurança e, além, se a 

segurança embora o censor, "não se confunde com o simples respeito da 

pessoa e da sua liberdade" (H. Batiffol - op.cit.), jungida que fosse 

tranqüilidade pública e salubridade pública como valor etéreo e idêntico 

neste particular à ordem pública, porquanto "segurança é um estado", 

admitimos ser na ética e na moral dos povos a sua manutenção, no senso 
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mediano do aceitável e do inaceitável, no imaginário do terror e no conflito 

de interesses. 

A conjugação dos tennos segurança com público (publicu) que 

significa medo semelhante a respeito de problemas, gestos ou movimentos 

de opinião, com o desvelo necessário para não admitir seletividade de 

interesses a resguardar, partirá de uma formatação que acolha no foco de 

atuação a generalidade de destinatários, tal qual a proposta igualitária que se 

encerra no discurso democrático, diferentemente de arranjos pragmáticos de 

bens jurídicos distintos para vítimas e autores de crimes igualmente 

diversos. 

2.6. Considerações sobre Segurança Pública 

As dúvidas que se podem suscitar a respeito do que é, pode e deve 

ser segurança pública, motivando o aguçamento do censo crítico em torno 

de um tema que atualmente é tratado do ponto de vista estratégico, vem 

justificando por parte dos Estados a manutenção da versão Gendarme, ora 

tratado como função essencial do ponto de vista das regulações da 

manutenção de ordem como bem-estar social, ora tratada como dado de 

agenda pública, no que parece estar havendo uma babeI sistemática de 

estancamento e práticas. 

Bem a propósito, Dias F. (1980: 107) aponta: 

"Poderes" ou prerrogativas são autorizadas 

para consecução de fim. 

No Estado Liberal, chamado de Polícia 

("Gendarme") velar pelo exercício singelo 

das liberdades individuais, abstendo-se de 

outra atividade que a de lhe traçar limites 

naturalmente deduzidos, para parecer ser, ou 

foi, desempenho adequado e suficiente." 
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Sempre que o clamor público pela reavaliação dos patamares de 

segurança e insegurança, ordem e desordem, Estado e cidadão, numa 

relação de imanência, sugere a reavaliação do aparelho estatal destinado à 

repressão e regulação das circunstâncias condicionantes às práticas 

delituosas, ocorre que, o referencial de conduta reprovado e, o arcabouço 

institucional da força pública, seja repensado de modo a surgtrem novas 

considerações a respeito de uma questão mal resolvida. 

As práticas consolidadas em tomo do oferecimento do servIço 

público 'segurança', atreladas às influências históricas, políticas e sociais, 

concebem picos de insatisfação bem como estabelecem níveis de satisfação 

que ora ignoram o discurso ideológico das práticas, considerando tão 

somente a externalidade das mesmas como produto final de ações humanas 

reprováveis e intoleráveis, sem, contudo atentarem para o formato da 

intervenção e do corpo policial que deva legitimá-lo, bem como torna 

duvidosa a destinação da reprimenda sem considerar uniformemente 

vítimas e autores8
. 

Se a motivação e a natureza da intervenção de fato concebe a 

estratificação social como paradigma institucional, estaríamos diante de uma 

segurança pública regulada pelas perspectivas de status patrimonial 

diretamente ligada às lógicas de mercado, onde os destinatários da 

segurança, os agentes disfuncionais e sua colocação e relação ao mercado a 

partir de padrões de produtividade, dariam a tônica da normatização, do 

modelo institucional da polícia e da composição técnico-funcional de seus 

agentes. 

A capacidade de prognosticar em segurança pública é deveras um 

grande obstáculo para manutenção de um serviço que atenda às reais 

necessidades da sociedade como um todo. As referências disponíveis são de 
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incidência de fatos havidos, um inventário de haveres negativos e via de 

regra de contornos estigmatizantes motivadas por estereótipos solidificados 

pela cultura, ora de formação profissional, ora de cultura geral, com forte 

carga de ideologia e preconceito, embora, segundo Giustina (1980) tenha a 

segurança um conceito embutido no de direitos humanos, bipolarização de 

tendências ideológicas, políticas e da opinião pública. 

Na medida em que se determine qual o foco para cada segmento 

social e o aprendizado das potencialidades do convivio com as diferenças, 

estaremos nos aproximando de uma segurança pública mais uniforme e que 

de tal forma possa antever com uma mentalidade desembaçada, tanto a 

ordem efetivamente justa, quanto às disfunções do regramento pela 

intervenção dos demais segmentos sociais, sejam ou não minorias. 

2.7. O paradigma da punição regulada pelo mercado 

Quando se fala em punição estamos englobando num mesmo termo 

fenômenos distintos da intervenção estatal no processo que culmina com a 

sanção, que pode vir, dependendo da vocação constitucional e da ideologia 

penal enfocada, de diversas formas. 

Pretendemos segmentar o processo com o estudo da fração 

repressivo-estatal destinado a Polícia Judiciária, que no nosso caso é a 

Polícia Civil, tendo em vista as competências constitucionais estabelecidas 

na Carta de 1988, mais especificamente em seu artigo 144 parágrafo 40
. 

o sistema lógico-formal fracionado nos oferece uma potencialidade 

de abordagens que, entretanto não pode desconsiderar que a 

contextualização em torno dos demais segmentos e de suas funções forma 

afinal um todo complexo de aparato repressivo, que na cultura brasileira e 

por sua formação juridica permite confundir-se todos os segmentos num só. 
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É bem verdade que o procedimento regular que dá essencialidade ao 

funcionamento da Polícia Civil, - o inquérito policial, tem suas origens na 

Idade Média, para fazer frente às necessidades instrumentais nos processos 

inquisitoriais, tendo estes surgido com o Concílio de Latrão, em 1215. 

As modificações que se lhe introduzem ao longo dos tempos são 

poucas, monnente pelo fato de ainda até hoje possibilitar o procedimento de 

oficio, sem necessidade de prévia acusação, pública ou privada, bastando o 

poder-dever de agir por elementos indiciários, o que não obstante sujeito a 

fiscalização pelo Judiciário e pelo Ministério Público não elimina a 

discutível capacidade em traduzir-se uma verdade material dissonante. 

Dentro dessa perspectiva, levando em conta a íntima relação dos 

aparatos de repressão estatal, de funcionamento dependente, ora se 

considera que a falência de qualquer um dos órgãos há de comprometer a 

existência de todos os outros, levando-se em conta conexões e inter

relacionamentos. 

Por oportuno, ainda que qualquer dos órgãos de repressão tenha 

notável desempenho, não será capaz , de num complexo de variáveis, 

alcançar a satisfação final no que se propõe originalmente como órgão de 

bem-comum, o que estabelece paradoxos notáveis a permitirem que o 

exame de toda a sistemática legal e, portanto, todo conceito de ordem e 

desordem traga a reboque discussões de reformas e revisões, o que é um dos 

exemplos mais eficazes de instigação social a partir do repúdio das práticas 

e dos métodos. 

Instigante é constatar que do ponto de vista nonnativo, a definição 

de poder de polícia é encontrada no artigo 78, Parágrafo Único da Lei nO 

5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional, e não em outros 

Códigos ou Nonnas esparsas (Código Penal, Processo Penal), verbis: 

Art. 78 - Considera-se poder de polícia 

atividade da administração pública que, 
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limitando ou disciplinando direito, interesse 

ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse 

público concernente à segurança, à higiene, à 

ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado, do exercício de 

atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranqüilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos. 

Parágrafo Único - Considera-se regular o 

exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente nos 

limites da lei aplicável, com observância do 

processo legal, tratando-se de atividade que a 

lei tenha como discricionária, sem abuso ou 

desvio de poder. 

Segundo Zaffaroni (1991), o sistema penal é a soma dos exercícios 

de poder de todas as agências que operam independentemente, isto é, o 

sistema penal é um conjunto heterogêneo de agências compartimentalizadas, 

o que toma discutível a racionalidade de todo o discurso jurídico-penal em 

tomo de sua construção dogmática, argumento que de certa forma é 

complementado por Albergaria (1988:229), retomando Lopez-Rey9, quando 

sugere que: 

"A criminal idade como fenômeno sócio

político, abarca todas as formas de 

delinqüência, convencional ou não, nacional, 

internacional e transnacional. Enquanto 

subsistirem os sistemas de justiça penal, a 

9 Lopez-Rey, M. Criminalidad v abuso de poder. Madri: Tecnos, 1983, pág. 57. 
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sua 'ratio essendi ' não é a ressocialização do 

delinqüente, mas a justiça social." 

Dentro deste padrão de diversidade de funcionamento das 

instituições e a possibilidade de contradições, tomamos como referência 

temática a discussão proposta por Membros da Escola de Frankfurt, 

respeitante a relação entre a punição penal e mercado de trabalho, mais 

especificamente quanto proposição de Georg Rusche e Kirchheimer no 

livro Punishment and Social Structure publicada pela Escola de Frankfurt 

em 1939 e tratado por Baratta (1982). 

A investigação buscará entendimento para a abordagem supra 

mencionada, tentando entender-se pelo aspecto sistêrnico haveremos de 

conceber o argumento nos moldes da influência ambiental, e do 

reprocessamento visto que, a se confirmar à abordagem teórica exaustiva em 

tomo da condicionante mercado para com punição, poderá estar se 

ignorando outras variáveis relevantes ao fenômeno, algo como diz Foucault 

(1984:127) em tomo do disciplinamento e do nascimento da arte do corpo 

humano que "visa não unicamente o aumento de suas habilidades nem 

tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecamsmo o toma tanto mais obediente quanto é mais útil e 

inversamente" . 

No resgate do processo histórico a hipótese de Rusche, que 

contempla o contexto europeu do século XIX faz observar que o capitalismo 

de um lado trouxe o desenvolvimento simplificado por urbanização e 

industrialização e por outro produziu em larga escala os excluídos do 

sistema: prostitutas, mendigos, "vagabundos", "loucos" e "bandidos". 

Cenário do "espetáculo da pobreza". Decorre daí a relação entre classes 

pobres/classes perigosas, o que acaba motivando a articulação e difusão da 

ideologia burguesa de trabalho pelo discurso jurídico-penal. 

o que de um lado representa uma espécie de regressão pelo Laissez

Faire econômico com a modelagem Vitoriana e sua respectiva negação às 
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responsabilidades sociais, concebendo que os meios de produção devessem 

ter, restritivamente, atenção com os acionistas, de marcante intolerância. 

o encaminhamento teórico-metodológico proposto por Rusche 

aponta para a construção de uma criminologia crítica ou teoria crítica do 

controle social numa espécie de recuperação histórica da questão criminal. 

Sendo a pena um melO de prevenção, seu sentido consistiria na 

justificação de efeitos futuros, levando-se em conta a noção de 

periculosidade onde não preocupa tanto o que fez o indivíduo, mas o que 

poderá fazer e segundo Foucault (1984:153) não se trata de "não punir 

menos, mas punir melhor" o que ao lado da instituição judiciária acaba 

motivando uma gigantesca rede de instituições, como a escola, o hospital, o 

asilo, as polícias, para o controle do indivíduo ao nível de sua 

periculosidade. 

Segundo Quinney (1980:242) "o direito na sociedade capitalista dá 

reconhecimento político aos interesses privados poderosos". Diz-se que o 

Estado é uma organização política real, mas artificial, criada pela força e 

coerção estabelecida por aqueles que desejam proteger sua base material e 

têm o poder (por causa dos meios materiais para manter o Estado), onde o 

sistema legal é um aparelho criado para assegurar os interesses da classe 

dominante. 

Se o sistema legal prevê os mecanismos para o controle forçado e 

violento do resto da população, os agentes da lei (polícia, promotores, juizes 

e outros) servem como a força militar para a proteção da ordem doméstica, 

num enfeixe de instrumentalidades monopolistas onde se de fato a classe 

dominante rege o Estado é esta classe que toma as decisões que têm efeitos 

sobre as vidas daqueles que são subordinados a ela, na administração da 

violência. 
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2.8. A discussão sobre segurança pública no Brasil 

Emergem na discussão de revisão constitucional a essencialidade, 

modelagem organizacional e capacidade de funcionamento das polícias, 

surgindo uma espécie de discurso anticonstitucionalização da matéria 

segurança pública, visto que se considera casuística sua inserção no plano 

constitucional, argumentando-se que as amarras para a efetivação de 

mudanças esbarram em doloroso processo parlamentar. 

É bem verdade que o agravamento de questões salariais e estruturais 

em diversos Estados Federados trouxe uma conotação de funcionalidade que 

fez da presunção de despreparo, descomprometimento social, e ineficiência 

como conexão à discussão de formatação de aparelho repressivo que se 

justificaria diferente pela transição política brasileira desde que a distensão 

política projetou de volta à sociedade os aparelhos de repressão que estavam 

a serviço do Estado. 

A globalização, que em tese aumentou vertiginosamente o 

entrelaçamento das economias regionais com pretensa modernização, bem 

como os padrões de flexibilização, a reforma do Estado e demais 

ingredientes da economia do mundo capitalista avivaram o discurso da 

cidadania, onde deverá a polícia estar apta ao entendimento de novo padrões 

sociais que surgem com a informação difusa, a cibernética como religião e a 

ecologia econômica como garantes de um desenvolvimento inevitável. 

É possível perceber que estando a polícia classificada como 

atividade exclusiva no capítulo Os Setores do Estado, no Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado da lavra da Presidência da República no 

ano de 1995, seu formato deve atender ao discurso liberal, e no momento 

em que parece tomar-se irreversível o processo de mudança radical da 

segurança pública como um todo, temos notícia de reunião do Presidente da 

República com oito Governadores de Estados Federados, como noticiado na 

Revista Veja nO. 32, páginas 26 e 27, matéria assinada pelo jornalista 

Vladimir Netto, donde destacamos o seguinte trecho: 
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"O deserto de idéias e certezas da reunião 

não significa que o presidente e os 

governadores estejam indiferentes ao 

problema explosivo das polícias. Mostra, 

apenas, que ninguém sabe direito o que fazer 

- ainda que a Segurança Pública seja um 

tema tão relevante que em 1994, durante a 

eleição presidencial, o candidato Fernando 

Henrique Cardoso achou que deveria fazer 

dele um dos cinco dedos da campanha." 

Segundo Cavalcanti (1997: 16) o alcance da eficácia e da eficiência 

empresarial (e neste caso adaptável às organizações públicas) sob o ponto de 

vista organizacional dependeria: 

• De uma leitura (diagnóstico) da situação (natureza da atividade e 

relações ambientais) 

• De uma leitura (diagnóstico) do modelo organizacional adotado, 

em suas diferentes dimensões (estrutura, informação e decisão, 

sistemas de recompen;". pessoas) e respectivas variáveis (critério 

de departamentalização, formalização de processos decisórios, 

estratégias de treinamento, mecanismos de coordenação ), 

detectando sua predominância de concepção : mecanicista ou 

orgânica. 

• Da confirmação ou re-concepção dos modelos organizacionais, 

no todo ou em parte, tendo em vista sua adequação às situações 

diagnosticadas. 

Mencionando Galbraith (1977:30) aponta como fundamental o 

conceito operacional de "incerteza" no que passa a ser objeto centrai da 

estabilidade da organização, o que de sobremaneira é desprezado pelos 

esforços de empreendimento das mudanças da organização policial como 

um todo, no que o discurso de nova polícia atrela-se definitivamente a 
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critérios políticos e situacionais, tampões burocráticos que procuram a 

referência de "tolerância zero", imposta pela polícia de Nova Iorque quando 

se estabeleceu como prioridade a repressão incondicional a condutas que 

não necessariamente crimes, a partir de um dado de reavaliação de valor 

cultural e aumento de contingente policial operativo. 

Portanto, as discussões em tomo de modelo e operatividade 

escambam para o embate jurídico, onde subjacente o poder, vez que, em 

voga, questionar o inquérito policial, revitalizar o controle externo da 

atividade pelo Ministério Público, apostar na formação/reciclagem dos 

policiais com conteúdos mirabolantes para amenizar as deformidades 

quanto aos padrões de cidadania admitidos, adquirir a tropel a melhor 

tecnologia em informática ou quem sabe adquirir viaturas, passa a ser um 

pacote em que a pretensa reforma estará feita. 

Se o sistema de Segurança Pública, composto pelos subsistemas 

Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Justiça Criminal e Presídio 

Público (execução das penas) apresenta-se em decomposição do todo em 

partes como resultado de especialização, não se constata iniciativas ao 

aperfeiçoamento das soluções parciais, como produto final de cada 

Instituição e, menos ainda uma solução global, conseqüente da otimização 

do todo. 

Eis, pOIS, que embora se reclame a participação de eqUIpes 

interdisciplinares, o não estabelecimento de comunicação nesta pretensa 

participação solidária, ou quem sabe, de uma linguagem comum entre os 

diversos especialistas (aqui considerados como subsistemas), à evidência, 

aniquila qualquer perspectiva de êxito, este que, aliás, dependerá cada vez 

mais do ocasional e do apego a métodos que vêm dando certo da Idade 

Medieval em diante, como por exemplo, delação e confissão (catalisada pela 

tortura). 

Não obstante o comportamento funcional apoiar a estrutura social 

existente, poderão existir funções ou parte de sistemas mais importantes que 
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outras? Alterações necessárias como pressupostos de reexame em todos os 

níveis, num espectro de isolacionismo, é o bastante para motivar as devidas 

regulações? 

Alicerçadas tais estruturas no caráter normativo-competencial, 

redunda em que a transformação das variáveis "incontroláveis" em 

controláveis será muito mais o reflexo de uma sobrevivência instintiva, onde 

as instituições em comento poderão até desejar novas medidas de eficácia 

ou redefinição de objetivos, mas não dentro de um enfoque de sistemas. 

Como observa Gurgel 

reformadores em segurança pública: 

(1997: 17), ao comentar interesses 

"Tal qual outras reformas ( ... ) incorre no 

equívoco de valorizar exclusivamente as 

formulações teóricas e os modelos técnicos 
. . . 

orgaruzaclOnalS que guardam certa 

modernidade, tais como o 

comportamentalismo, a Teoria dos Sistemas 

e a Administração Estratégica. São recursos 

que efetivamente aprimoram o sistema geral 

burocrático, mas sim, entretanto, alterar sua 

base formalística e racionalista." 

No que ainda o mesmo autor chamará de aspecto transformador o 

controle social democrático, que culmina em "radicalizar o aprimoramento 

da burocracia", que, ao nosso ver, além de reclamar a ruptura do liame entre 

Segurança Pública e Segurança Nacional, - dado marcante no caso brasileiro 

- deveria estar (o controle social democrático) apto a questionar vali dez de 

emprego de métodos administrativos com indicativos de pertinência e 

aplicabilidade incólumes da contaminação ideológica, sobretudo no Estado

Leviatã. 
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Transcender a falácia ou a retórica, eis, pois, o nosso interesse em 

avaliar os indícios metodológicos da aplicação da teoria dos sistemas na 

formatação da base doutrinária de Segurança Nacional, que, portanto 

abandonadas, com a transição política de 1985. Até que ponto foram 

aplicados tais padrões na segurança pública? Foram ou podem ser aplicados 

na segurança pública atual? Esta temporalidade que não ignora o passeio 

ideológico noutros tempos oferece a configuração de um dos extremos do 

problema até então enfocado. 

Razão pela qual encartamos a fala de um representante das teses de 

Segurança Nacional do Regime Totalitário, o General Golbery do Couto e 

Silva que, em conferência proferida na Escola Superior de Guerra, no dia 

primeiro de julho de 1980, deixa transparecer os indícios pelos quais nos 

interessamos e que transcrevemos por trechos. 

Naquela feita, procurava justificar os propósitos da revolução de 31 

de março, esta que ao seu ver seria breve, reafirmava a necessidade de 

instalação de uma nova ordem pública como que relacionada às dificuldades 

econômicas, então vividas e permeadas pelo propósito de uma reconstrução 

nacional, que não admitia oposição. 

o que se constata é a temporalidade de um discurso técnico e seu 

aparente contorno inovador, quando aborda teoricamente fundamentando 

seus argumentos com a linguagem própria dos sistemas, a saber: 

"O fenômeno do retardo cultural, ao 

manifestar-se no seio de um complexo 

integrado e, por definição, sistêmico e onde 

opera o mecamsmo realimentador do 

"Feedback" e a regulação do tipo 

homeostático, traz consigo a noção de um 

potencial catastrófico de ruptura ou 

deslocação do sistema e , portanto, o conceito 

de limites impostos à magnitude daquele 
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retardo. Ao atingir este certa dimensão é 

evidente que passará a atuar como fator de 

desaceleração e freada do processo todo, com 

repercussão nos demais campos. A menos 

que o processo em marcha tenha tal vigor 

que desencadeie impulsos renovados no setor 

retardado, reduzindo-se, em conseqüência, a 

defasagem freadora." 

Na continuidade daquele discurso, aposta na expansão burocrática e 

na sofisticação tecnológica em velocidade tal que "tudo se passa como se 

aumentasse aceleradamente a entropia do sistema, multiplicando-se e 

acumulando-se as perdas devidas a ruídos parasitas na vasta teia, essencial, 

na rede de controle e comando". 

Mais que uma constatação, tais proposições inferem que o 

deslocamento da ordem, de todo funcional, é mero prenúncio da 

modernidade, o que do ponto de vista da transição política viria 

parcialmente a se confirmar nos rescaldos da transição política que já se 

InICIava. 

Nestes exemplos, pistas talvez infinitesimais permitem captar uma 

realidade mais profunda, de outra forma intangível. Pistas: mais 

precisamente sintomas, que contribuem, ao final do Século XIX, para a 

afirmação nas ciências humanas do paradigma indiciário baseado 

justamente na semiótica, e que se protraiu no tempo embate entre um 

cartesianismo versus empirismo, que ao final assolam as organizações do 

sistema de segurança homogêneo nesse particular à configuração da 

exclusão social e óbice às mudanças organizacionais necessárias. 

Se de um lado o aperfeiçoamento do mecanismo de controle conota 

uma predisposição para a projeção dos aparatos das externalidades do 

sistema (ambientes), a permeabilidade será uma espécie de osmose 
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utilitarista, presumimos mais ou menos autômato e, quem sabe, auto

regulável. 

o aparecimento nas últimas décadas do Século XIX de concorrentes 

e novos sistemas de identificação resultava da exigência dos fatos 

contemporâneos das lutas de classes: Associação Internacional dos 

Trabalhadores, a repressão da oposição operária depois da Comuna, as 

modificações da criminal idade se projetam nas relações de produção 

capitalistas atreladas a uma transformação que trazia um novo conceito 

burguês de propriedade, da legislação, que aumentava o número de delitos 

possíveis e o valor das penas, mensurado pelo tempo. 

Segundo Ginsburg (Op.cit.), a tendência à criminalização da luta de 

classes veio acompanhada pela construção de um sistema carcerário 10 

fundado sobre a detenção por longo prazo. Todavia, o cárcere produz 

criminosos. 11 

Eis, portanto, que o Estado, os meios de produção e a sociedade num 

inter-relacionamento de especial hostilidade e de expectativas não 

confirmadas fazem inferir que repensar a segurança pública, na verdade, é 

repensar em que bases são fundados seus sistemas e seus subsistemas, quais 

as possibilidades de influência tecnológica e organizacional bem como quais 

as dimensões dos ambientes onde estes conflitos se desenrolam. 

Se a conotação de abordagem explicativa pode ser útil enquanto 

sugerir como as coisas acontecem, a mescla entre teoria e prática dentro de 

uma integração sistêmica defendida pela abordagem contingencial entenderá 

como defensável o modelo orgânico de organização, não obstante modelos 
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Ricardo. Mundo do crime - A ordem pelo avesso. Rio de Janeiro: Graal, 1979, pág. 176. Hostilidade na 
recuperação, a didática no comportamento criminoso; "a policia, a prisão e a justiça produzem a 
delinqüência (embora eliminando alguns delinqüentes) e ao fazê-lo mantêm e defendem o sistema". 
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preciso embrutecer-se no aprofundamento do mundo da violência sem limites legais. Tal processo repete
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não oferecerem respostas, incapacidade gerada na conclusão de seu 

objetivo. 

Em sendo o enfoque entrada-saída uma abstração, relevante será 

entender como uma versão simplificada alcançará o real (ou se afastaria 

dele). A mutabilidade do modelo (modificação ou superação), resultante do 

acúmulo de experiências, atos de seleção propriamente ditos, faz inferir que 

a epistemologia é tendente à continuidade, embora o novo sugira a ruptura 

com a historicidade. 

Mas, ainda que no campo da administração seja classificada como 

modelo explicativo - limitando a uma nova e melhor maneira de ver - , e no 

campo Sociológico, segundo Martin (1978:11-25) a "teoria dos sistemas 

seria paradigma teórico usado com mais freqüência na pesquisa sociológica 

convencional" e, portanto, inepta ao entendimento e modificação amplos 

somente pela expectativa de "modificação social pela reação ao influxo 

retroativo lfeedback) da informação", não podemos ignorar que a despeito 

dos embates teóricos e das eventuais oscilações utilitaristas, seu 

desenvolvimento trará implícita a necessidade de pesquisas em tomo do 

comportamento de grupos, dos mecanismos da tomada de decisões e do 

reconhecimento do novo, o que de perto interessa ao processo democrático. 

2.9. Afetações funcionais 

No sistema de segurança pública, procuramos entender se a 

terminologia sistema é coerente. Ao tentarmos evoluir na abordagem de 

sistemas abertos e contingencial investigamos se as perspectivas de 

aprimoramento reclamadas pela sociedade e motivadoras de reforma 

específica do aparelho estatal guardavam relação de pertinência com o 

método administrativo que haveria de vencer os assombros históricos 

juntamente com as características organizacionais de cada subsistema 

reconhecido. 

69 



As percepções sobre a ordem sustentadora da administração pública 

enquanto instrumental dos poderes administrativos que caracterizam a 

gestão política de variados atores e que, por conseguinte desembocam na 

expressão política do poder nacional, verificam-se, preponderantemente, 

atrelada ao óbice normativo de perenidade histórica, seara em que as 

organizações se auto-reconhecem classicamente pelo modelo Weberiano, 

demonstração que se volta à comunidade como característica a manter e ao 

mesmo tempo mudar, dado que se revela desprovido de preocupações 

consistentes em desfazer paradoxos. 

Enquanto o interesse de Weber justifica-se no entendimento das 

caracteristicas racionais do Estado que emergiu da luta patrimonial e feudal 

pelo poder, as quais só podem ser encontradas na civilização ocidental, a 

identificação de que a atenuação da burocracia se dará especialmente através 

do regime democrático, não diminui a preponderância em que o recurso 

metodológico defendido desprezará os fatores não-racionais e irracionais 

que, como é evidente, acha-se no comportamento humano, o que oferecerá 

um tratamento do constructo racional do tipo ideal. 

Este é o grande enigma: em sendo todo o sistema de segurança 

pública circunscrita no modelo weberiano, de características fechadas e 

mecanicistas, será possível funcionar como sistema nos moldes das teorias 

administrativas e sociológicas, que preconizam o sistema aberto de vocação 

orgânica? No patamar de subsistemas a complexidade será na suplantação 

dos modelos para novos objetivos políticos em face de dinamicidade desses 

objetivos, que mais uma vez, buscará a ação administrativa eficiente, 

admitindo-se até disfunções ignoradas pelas importantes funções políticas, a 

cargo do aparelho burocrático governamental. 

Mas o cnme emerge do ambiente externo à organização. 

Inimaginável, portanto que as contradições do meio externo à organização 

não lhe forneça o foco necessário permissível numa interação, inclusive com 

relação ao aspecto correicional das práticas (auto-regulação). 
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Cumpre indagar: Ou nenhum dos subsistemas do aparente Sistema 

de Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, 

Justiça) é de fato weberiano ou, admitindo-se a hipótese de o serem, 

inaplicável todo referencial metodológico dos sistemas abertos, com o 

desenvolvimento proposto pela abordagem contingencial. 

Mas a ação racional aniquila o que não for predominantemente 

racional. U ma estrutura de dominação, dentro de um processo de 

legitimação que constitui um elemento essencial do Estado ocidental 

moderno, uma vez que o capitalismo necessita do Estado nacional, a norma, 

a finalidade, o meio e a impessoalidade objetivarão detenninar sua conduta, 

mas não suficientemente a permitir entendimento de como aplicar a política 

do bem-estar social somente pela superioridade técnica da organização 

burocrática levando apenas em conta a falácia de entendimento de fatores 

econômicos, políticos e técnicos. 

A questão é que se operou a corrosão da crença na existência de um 

corpo de técnicas de validade universal, independente dos sistemas social e 

político circundante, o que por certo facilitaria caso aperfeiçoada a 

simbiose, a diminuição dos conflitos, do enfrentamento à ordem e da 

solução das aparentes irracional idades, como que se fosse possível uma 

utilização prática por instituições abertas, sem os receios de afetação do 

poder. 

Percebemos que a formação de um todo integrado com 

características diferentes de seus componentes facilita o reconhecimento da 

diferenciação em nome de características próprias que, embora até admita-se 

influências recíprocas entre si, não suplantarão suas vocações e tradição 

organizacional, o que propiciará, de forma cada vez mais crescente, num 

ambiente de hostilidade e ameaças à manutenção de existência face às 

refonnas político-administrativas freqüentemente anunciadas no "Sistema 

de Segurança Pública", arranjado pela dogmática nonnativa e 

procedimental. Os subsistemas se enfrentam, padecimento completado pela 

co-existência dos conflitos sociais extemalizados, indícios disfuncionais 

71 



imprevisíveis, crescentes e multifacetados; crime e punição que, ademais, 

atordoam a tecnologia e emperram o desenvolvimento. 

Enquanto isso, verificar a possibilidade de se chamar qualquer 

subsistema de sistema facilita o entendimento de que, fatalmente 

encontraremos componentes do sistema com características sistêmicas 

(subsistemas e sistemas particulares) liames possivelmente justificados pela 

interação legal. 

A análise, portanto, vaI além da constatação da dificuldade de 

funcionamento do Sistema de Segurança Pública em razão de sua 

compartimentação. Em jogo estará um permanente conflito, um embate 

entre os subsistemas, catalisado pelo ambiente e interfaces do poder. 

Preferimos interromper este estudo sem, contudo encerrá-lo, 

permeabilidade pontuada e justificadora da continuidade investigatória 

somente iniciada, com um achado de Guerreiro Ramos (1989:81), como 

segue: 

"O dilema organizacional não pode ser 

superado senão recusando-se a Teoria 

Administrativa que supõe serem critérios 

inerentes às organizações formais os critérios 

dominantes de toda existência humana. 

Contrariamente, a Teoria Organizacional 

deveria transformar-se numa investigação 

sobre múltiplos tipos de Sistemas Sociais, 

dos quais o contexto econômico formal é um 

caso particular." 
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Capítulo 3 

A PROPOSIÇÃO CONCEITUAL DA TEORIA DE SISTEMAS EM 

SISTEMAS SOCIAIS 

"Eu vejo o futuro repetir o passado 

Eu vejo um museu de grandes novidades" 

Cazuza 

Cuida este capítulo da expansão teórica de sistemas aos sistemas 

sociais formais, no caso vertente, os aparelhos jurídicos de manutenção da 

ordem pública, a partir de proposições funcionalistas, com revelado 

confronto às pretensões de mudança social pelo fundo teórico positivista, 

razão maior de confusões semânticas e dificuldades de implantação de uma 

racionalidade procedural que permita o desenvolvimento prático das 

atividades de segurança, atenta que deva ser às influências do ambiente, mas 

assumindo a possibilidade de romper o conservadorismo no trato de eventos 

criminógenos, pela revisão dos modelos mantidos pela tradição burocrática, 

- dado o apossamento de formulações de aparência modemizante -, 

redefinindo as possibilidades formais e conceituais de um modelo que se 

justifica pela crescente ênfase interativa e interdisciplinar, mas que não 

opera em facilidades, tanto na mediação dos conflitos quanto na verificação 

dos mesmos em face de organizações tencionadas pelo poder. 

3.1. As instituições do aparelho legal como sistemas sociais: o paradoxo 

em face dos conflitos 

As concepções teóricas de sistemas estão enquadradas numa 

perspectiva de reconhecimento de uma gama variável de fenômenos, dentre 

os quais os sociais, e por certo refletem as predileções acadêmicas voltadas 

para o instrumental funcionalista, alcançando expressiva popularidade nas 

várias proposições que emergiram pelas décadas de 60 e 70. 
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A centeia desta deflagração, a despeito do avultamento daquelas 

proposições, pode até justificar opções como o estruturalismo, os 

movimentos de libertação antiimperialismo, a expansão do capitalismo por 

novas técnicas e meios de produção, o discurso de cientificismo que mais se 

evidenciou na comunicação de massa, pela teoria da informação, que inova 

quanto à filosofia da linguagem, a nova ordem mundial que em seqüência 

percursionou reformatações políticas e ideológicas dos Estados latino

americanos. Nada mais intrigante, todavia, do que a expressa necessidade de 

derrubar o "sistema" que ocupava jargões de ordem naquele período. 

São incessantes as possibilidades de análises daquele marco 

temporal, na constituição de comportamentos individuais e coletivos, na 

conseqüente reviravolta da burocracia pública 12, frente às demandas que se 

supunham revistas e ao capital, bem como o recolocar ideológico frente aos 

padrões de dominação e das opções culturais que em dado momento, 

porquanto carregadas de uma autodefinição de vanguarda, seriam vistas 

como aberrantes. 

Para Jameson (in Hollanda, 1991), a fixação do fim dos anos 60 em 

tomo de 1972 - 1974 é tanto causal como a Revolução Tecnológica do 

período, - para ele a terceira -, niilismo associado à modernidade, ideologia 

auto-afirmada na neutralidade no que se refere àquela expansão tecnológica. 

E afirma (Op.cit:99): 

"Esta lição poderia ser igualmente 

apresentada como a descoberta, no interior de 

uma até então antagônica e 'transparente' 

práxis política, da opacidade da própria 

Instituição, como o radicalmente 

transindividual, com sua própria dinâmica 

interna e suas próprias leis, que não são as 
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mesmas da ação ou da intenção dos 

indivíduos humanos, algo que Sartre teorizou 

na critique como o 'prático-inerte' e que 

assumirá, no 'estruturalismo' concorrente, a 

forma definitiva de 'estrutura' ou 'sistema 

sincrônico', um domínio de lógica impessoal 

em termos do qual a consciência humana ela 

própria pouco mais é do que um 'efeito da 

estrutura' . ,,13 

De uma profusão interpretativa em face de múltiplas ordens 

desejadas, decorreu que o reconhecimento de manifestações em tomo da 

práxis política acabaria por desembocar num deslocamento de poder, de tal 

forma incalculável e impactante, que questões como a construções dos 

estados nacionais, qualquer fosse sua vocação de constituição ideológica, 

deveria preparar-se contra ou a favor do desposamento do capitalismo, na 

sinaleira do desenvolvimento. 

Não é desvão ou simplismo considerar daí a preponderância em se 

revitalizar ao Estado a partir das práticas periféricas da discordância, que 

acabou dando ao movimento de guerrilha urbana múltiplas interpretações, 

processo de confronto que se pôs a "legitimar um fortalecimento do 

aparelho repressivo do poder do Estado", segundo Jameson (Op.cit.: 118). 

As restaurações da ordem social implicariam na renovação do poder 

repressivo daqueles aparelhos, embora também se considere que as 

organizações revolucionárias daquela década sejam uma das conseqüências 

da violência institucional. 

Penso, todavia, que protótipos de força não derivam dos aparelhos, -

da periferia para o centro. É exatamente o sentido contrário que fornece 

meios e padrões de ação para a vocação que todo o Estado, como expressão 

concreta da burocracia possui: seu lado violento. O desmantelamento 
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integral de sistemas nada mais é do que uma reconceituação da força, com a 

redistribuição de poder e liderança, que não necessariamente aperfeiçoa a 

segurança e o status comunitário. 

E o poder é a expressão mais razoável para ilações nos eventos 

entrópicos, na seletividade ambiental, para usar uma metáfora biologista. O 

implied powers é uma projeção axiomática de que quem tem os fins tem os 

meIOS. 

O estabelecimento de fundos teóricos para explicar o possível desse 

engendramento, numa disposição que permita simplificar o reconhecimento 

de quem o observa, passa a ser de justificativa mediana: explicar a estrutura 

organizacional do poder, informando em linhas gerais seu funcionamento e 

apontando o fluxo para com os aparelhos que, naquela órbita de interesse, 

posicionam-se como o braço forte daquela dominação. Nada mais 

interessante do que lhe agregar um princípio estrutural que embuta uma 

referência de cientificidade como sinônimo de modernidade administrativa e 

que ao final, definidos os arranjos, se possa melhor observar os percursos do 

processamento pelos entes burocráticos até sua percepção, como produto 

final, no ambiente. 

Não seria esta a trama sistêmica que admitiu como possível o trato 

complexo destes fatores de forma tão simplificada? A partir de uma 

totalidade que nos faz lembrar os jogos de modulação e encaixe, a forma de 

organizar passa de uma incidência temporal, até então atrelada ao modismo, 

para uma vocação político-administrativa. 

Jameson (op.cit:124) pontua: 

"O capitalismo tardio pode portanto ser 

definido como o momento em que os últimos 

vestígios de natureza que sobreviveram ao 

capitalismo clássico são finalmente 

eliminados: a saber: o Terceiro Mundo e o 
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inconsciente. Os anos 60 terão sido então o 

momentoso período de transformação em que 

essa reestruturação sistêmica se fez em escala 

global." 

O caráter inovacional sem originalidade não consegue eliminar a 

metafisica das coisas, mesmo pela expectativa de prosperidade nas ciências 

sociais para com experimentos quantificados. 

Não é demais relembrar que as concepções trazidas pela Teoria dos 

Sistemas originaram-se de um conceito mecanicista, de uma fisica social 

que aquilatava o homem a máquina, e que se convertia em base filosófica 

para a manutenção de modelos mecânicos, de sistemas administrativos 

autoritários (Camacho, 1984). 

Este fascínio 14, baseado também na redenção sugerida pelo novo, 

que segundo Kaufman (1976:155), todavia, "NÃO desumaniza, NÃO 

limita, NÃO acanha" pelo pressuposto de que levam em conta as diferenças 

entre pessoas e entre outras metas alternativas, adere-se ao enfoque de 

sistema, tal qual processo à consecução de efeitos e a partir de necessidades 

identificadas, procurando se alijar numa plástica de neutralidade, qualquer 

indício de correlação entre aparatos mecanicistas ou mesmo cibernéticos, 

além de uma conseqüente vocação reducionista. 

A reciprocidade conceitual que se estabelece no bojo da evolução de 

aplicações sistemáticas, cotejando os aparatos mecanicistas e humanizantes, 

embotam uma perspectiva de singularidade, implantando receIOS 

metodológicos que virão ao confronto como receios ideológicos, onde o 

instrumental de gestão e de pesquisa, ou mesmo uma referência filosófica 
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como que empírica ou lógica, - a lógica de resolver problemas, tornar-se-ão 

numa admissão utilitarista do método, sem, contudo garantir-lhe absoluta e 

exitosa aplicabilidade, mesmo com a crença de que tal alcance pretendia as 

ciências não convencionais, como preconizava Bertalanffy (1968). 

Estamos aSSlm adentrando para as considerações da realidade 

administrativa a partir das organizações burocráticas, desde já atentando 

para o aspecto formal dessas relações e constituições e os objetivos de 

estruturas sociais específicas na mediação de interesses e equilíbrio entre 

esses, ratificando a perspectiva de que recursos são constantemente 

permutados em intercâmbios conceitualmente próximos a contratos 

psicológicos, verificando-se tensões entre homens e sistemas, entre homens 

e grupos e entre sistemas e subsistemas. 

É dizer do interesse sociológico nas organizações formais como 

estruturas planejadas, "do mecanismo de distribuição autorizada dos valores 

(. .. ) uma exigência de regulamentação dos comportamentos, de participação, 

e de também de apoios que serão processados pelo sistema" ou, da 

conversão dos recursos do sistema em favor dos cidadãos, disponíveis no 

meio ambiente pelas funções de adaptação, manutenção e integração (Brito, 

1986:31). 

Enquanto Camacho (1984) indaga sobre a possibilidade da 

realização humana, pelo trabalho e pela capacidade da teoria dos sistemas, 

abrindo assim a lacuna teórica mais substancial nesta discussão, enquanto 

suscita que da concepção orgânica darwinista emergiu o conceito 

funcionalista da sociedade, onde a estrutura é permanente, adaptável sem 

mudanças fundamentais, recoloca que a concepção de sistema como 

processo, e, portanto sua seletividade, implica num conflito subjacente das 

classes sociais, antagonismos que trilharam o percurso da anomalia. Brito 

(Op.cit.:39) chamará a atenção para o fato de que "a manutenção e 

adaptação são elementos vitais que devem ser considerados na análise do 

sistema". 
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Nessas bases teóricas é que Parsons (In Cardoso et ai: 1975) 

preconiza a existência de quatro aspectos funcionais: adaptação, consecução 

de objetivos, integração e manutenção do padrão, traços do sistema social 

que indispensáveis à mobilização do poder15 e à consecução de objetivos 

coletivos. 

As bases mencionadas, refletindo o ara máximo de garantir 

cientificidade no discurso sociológico como ramo das Ciências Sociais, não 

obstante garantir todo um aparato doutrinário catalisador de epistemologia 

e, portanto entregue ao embate, irá motivar certo ódio doutrinário, mas não 

se nega sua importância na proposição científica das questões sociais. 

Se não esteve a todo o tempo cercada de esquemas concordatários, 

esteve, todavia, amparada por credos majoritários, de tal sorte que os 

conceitos de retificação e corte epistemológico propostos por Bachelar (in 

Marques Neto: 1982) viriam a se manifestar por uma intrínseca conotação de 

rebeldia. Sobre os propósitos das contradições verificadas poderíamos 

inferir que uma visão diferente não lograria espaço científico se não fosse 

pela demonstração de contrariedades que o imediato da resistência, até hoje 

não conseguiu deslanchar. 

Mesmo quando a referência de cientificidade pretendida recebesse 

contrapontos, estaria resistente aos claros efeitos daqueles cortes que foram 

assim itemizados por Bachelar (op. cit): 

a) Primado teórico do erro - verdade com sentido somente ao 

fim de uma polêmica; 

b) Depreciação especulativa da intuição - as intuições servem 

para ser destruídas; 
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c) Posição do objeto como perspectiva das idéias - a 

compreensão do real decorre de sua organização pela 

necessidade. 

É assim que Buckley (1971) aponta para uma certa precariedade do 

modelo personiano, defensor da ordem dos modelos contra as disfunções do 

sistema, e que nos lembra Brito (1986:33), a respeito daquelas proposições, 

que nelas, "o sistema inclui apenas aquelas relações que são determinadas 

pela estrutura dominante institucionalizada prescritas pelos papéis 

estabelecidos" . 

Também Albuquerque (1986:15) alertará para o fato de que: 

"(. .. ) sistema social está definido 

teoricamente como sistema, isto é, como 

conjunto de relações. Ora, tomando como 

entidade teórica analítica, sistema social só 

pode designar CERTAS PROPRIEDADES 

de uma totalidade concreta. Em outras 

palavras, "sistema social", "sistema de 

valores", "aparelho ideológico" só podem 

designar certas propriedades (relações) 

dentre as propriedades observáveis de uma 

totalidade concreta". 

Particularizando esta limitação, Martin (Op.cit.: 19) alerta: "embora a 

prosa dos teóricos dos sistemas seja tortuosa, o estilo pretensioso, as 

ambições grandiosas e o agnosticismo normativo seja enganoso, esse juízo 

colérico não se justifica". E pontuará: "A crítica das teorias dos sistemas 

como excessivamente gerais não é oportuna, pois essas teorias são antes 

'pró-teorias', do que teorias". 

A ânsia de reformulação teórica justificada por imprecisões 

terminológicas poderia explicar a manutenção de defesa do argumento geral 
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daquelas teorias, que se protraiu no tempo, quando questões como abordar 

o conseqüente e amoldar o resultado final ofereceu-se em oposição ao 

desejável da causalidade, ignorando o intento de desenvolvimento das partes 

pela ênfase invariável no todo. 

Esta estratégia e ao mesmo tempo privação da análise das 

causalidades inferentes, além de limitar qualquer iniciativa de explicação do 

fenômeno social e, bem assim das instituições sociais, é também obstáculo 

ao melhor entendimento das tensões, das manifestações do poder e mesmo 

do conflito, que dá pouca visibilidade à resolução dos subsistemas como 

partes constituintes, instigando o entendimento para, numa interpretação 

convencional, esclarecer porque seu desenvolvimento oferece-se como mais 

bem elaborado na teoria organizacional. 

De todo modo, esteja pelejando com terminologias pouco aceitáveis, 

preferimos dizer, de fácil aceitação à memorização e de conteúdos e 

desdobramentos complexos, mas que pouco se explicam à medida do 

aprofundamento, ou, por outro lado, esteja auto-sustentada pelo modismo, 

ou mesmo comodidade, continuará a ter lastro em desejadas visões parciais, 

embora se diga estar vendo o todo. 

Antes, porém, cumpre ressaltar que, ao reafirmarmos o uso 

incomedido ou mesmo repensado de tais proposições, que entendemos 

adequável à racionalidade burocrática e de dificil mudança, enquanto 

atrelada á reformatação da burocracia pública que nele se erigiu ou 

pretendeu sustentar enquanto proposição de modernidade, o rescaldo das 

volúpias teóricas não bastou para alarmar que um referencial de praticidade, 

que pretende enfrentar o crime como disfunção, deve ser dinamicamente 

revisto, perspectiva de definição em termos operacionais condicionados à 

superação de equÍvocos terminológicos que atualmente desintegram os 

enfoques de sistema e fragiliza uma possível semântica da viabilidade 

(Kaufman, op.cit.). 
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Diria Martin (Op.cit. :36-37): 

"O uso de palavras como 'sistema' e 

'organismo' suscita a questão das relações 

entre a sociedade e o indivíduo. Um perigo é 

o de reificação da sociedade - a atribuição ao 

sistema social de uma realidade externa, 

quase objetiva, que o sistema social não tem. 

Terminologias 

respondem à 

, desenvolvimento 

como 'sistemas que 

pressão 

de 

ambiental' , 

organismos' , 

'adaptação sistêmica' podem ser facilmente 

interpretadas em termos reais, e não 

metafóricos. Sistemas sociais e sociedade 

não reagem, mas os indivíduos sim." 

É um credo muito maIS totêmico pela carência de paradigmas 

compatíveis. Por extensão, o que se assemelhava a uma metodologia 

administrativa generalizante e convincente para com o discurso em vigor, 

reificou-se quando do agrupamento de incertezas pela possibilidade de 

amortecer aos efeitos de um futuro alcançável de forma mais rápida pela 

tecnologia. O fazer parte do passado, para questões resolvidas ou não, seria 

um princípio inadiável, em que ao nosso ver não cessou a latência das 

tensões sociais, conseguindo-se, quanto muito e em alguns casos, anestesiá

las, o que chega a figurar em enunciado da Igreja Católica16
, como 

exemplificado: 

"A Igreja acredita que uma convivência 

fraterna necessita de um sistema de 

segurança para impor respeito a uma ordem 
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social que permita a todos cumpnr sua 

missão em relação ao bem comum." 

Mas, se cortes e recortes de ênfase epistemológica podem sugerir 

alavanca no processo de mudança, representando, afinal, o progresso, que 

tipo de circularidade científica pode explicar o argumento de ruptura com o 

cartesianismo das propostas mecanicistas dos então sistemas fechados, na 

medida em que as bases do raciocínio dedutivo, garantidores de análise pela 

separação sistemática das partes, dinamicamente relacionadas de um todo, e 

as do raciocínio indutivo, orientadores da reconstrução desse todo, 

possibilitando a síntese, continuam a presidir a noção de sistemas? 

Afora uma questão de aplicabilidade da lógica, um sentido arbitrário 

da construção de uma realidade sistemática se instala exatamente a partir de 

concepções a priori. Este juízo seletivo acerca da realidade, de em alguns 

casos, ser ou não sistemática, somado a uma dependência de cientificidade 

que passou a ter a filosofia para com os generalismos das ciências naturais, 

implicando numa amarra metodológica que impunha resultados e 

experimentos daquelas ciências, expandirá uma base denominada de 

naturalista, que segundo Morente (1979), vem implícito no pensamento 

positivista. 

A redução das ciências sociais à natureza segundo o pensamento 

positivista, escudado pela base naturalista, não é a exata percepção dos 

sistemas abertos, orgânicos e de primados de vida ou morte? 

Nenhuma acusação de inautêntica aqui se materializa com relação à 

Teoria dos Sistemas, Todavia, as bases metodológicas de suas proposições 

se proliferam de tal forma, que embora o anacronismo dos exemplos 

citados, apenas reflita seus lampejos em distintos momentos das proposições 

teóricas e comportamentais do pensamento filosófico e das ciências sociais 

como um todo, engendram uma resposta à complexidade do eixo 

civilizatório a partir da dominação tecnológica, cultural e produtiva que se 

estabelece como visível no percurso do desenvolvimento social. Eram 
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lampejos de proposições otimizantes para múltiplas realidades em 

combinação. 

Este fascínio extrapola a confirmação do êxito cibernético do antes e 

do agora e permanece como referencial para outros contextos de 

significantes e significados, talvez pelo fato de que aquela mesma 

complexidade nem mesmo cessou ou diminuiu, já que tendente como um 

dado fenomenológico, a novos emaranhados e compreensões. No entender 

de Boff(1999:72): 

"Complexidade, é uma das características 

mais visíveis da realidade que nos cerca. Por 

ela queremos designar os múltiplos fatores, 

energias, relações inter-retro-reaçães que 

caracterizam cada ser e o conjunto dos seres 

no universo. Tudo está em relação com tudo. 

Nada está isolado, existindo solitário, de si 

para si. Tudo co-existe e inter-existe com 

todos os outros seres do universo." 

A durabilidade daquelas proposições, que curiosamente flexibilizam

se com o avanço da reinterpretação científica, pode estar por revelar a 

existência de dutos conceituais de emergência para quando os ataques às 

estruturas são massificados. Uma elasticidade incomum a proteger forma e 

conteúdo. 

Uma idéia de correlação entre sistema social e automação, por 

exemplo, encontramos na menção de Buckley (1971) quando trata do 

controle realimentativo da busca social de metas, capacidade de 

realimentação reguladora de erros, ao citar o modelo de Geoffrey, Karl e 

Easten17
, uma versão bélica de auto-direção de mísseis. 
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Por ele mesmo rechaçada, por impossibilidades metodológicas e a 

tempo de motivar o re-encaminhamento de uma proposta de realimentação 

cibernética 18, dado que na maioria das sociedades não se efetiva pela 

ausência de direção centralizada, sendo certo que enquanto o controle social 

ou a ordem social puder decorrer de uma sociedade como sistema adaptativo 

complexo, teremos que, a possibilidade de tal sistema desenvolver-se 

modificando a própria estrutura é uma possibilidade deste mesmo 

complexo de estabilidade e flexibilidade, que o mesmo Buckley 

(Op.Cit.:293), dirá ser uma espécie de modelo que "é complexa e menos 

confortadora do que um modelo de equilíbrio ou funcionalista". 

A conformação com as ordens de outros19 não sena aSSIm, tão 

somente, uma conseqüência de preceitos divinos, da lei natural ou das 

normas fixas, fazendo presumir um equilíbrio homeostático. E diz 

(op.cit. :291): 

"Sejam quais forem, o controle, a ordem ou a 

desordem existentes, a qualquer momento, na 

sociedade são uma função das inter-relações 

e interações dos componentes de um 

processo sistemático em curso." 

Aberto o caminho para uma Ciência da Totalidade, interdisciplinar e 

atenta ao isomorfismo, a senda da Teoria Geral dos Sistemas guardará 

intimidade relevante naquelas propriedades gestálticas. A forma, tomada de 

uma consciência absorvente das estruturas naturais de sua definição, 

vizinhança entre a gestaltheorie e o naturalismo, implica em se assumir para 

a tese de isomorfismo as noções de forma física, fisiológica e psíquica, 

alijando-se a possibilidade de justaposição das diversas ordens e formas, 
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1%9, é retomado por Evans (in Piele, 1976), pág. 284: "Com sua capacidade de ordenar e reordenar 
simultaneamente milhares de informações, o computador tende a dar a seus operadores a sensação de que 
o solucionamento de qualquer problema do mundo se encontra em algum ponto do circuito." 



com a conseqüente exclusão de dualismos ou pluralismos, finalizando a 

organização de processos psicofísicos somente pelas relações intrínsecas ou 

internas. 

Dartigues (1992:46), retomando Husserl e segundo quem a isto não 

aceitava, concluiu que: 

"como acontecerá em certas formas do 

estruturalismo, tende a reduzir a consciência 

e o sujeito a uma simples dinâmica de 

estruturas naturais". 

o autor mencionado, prosseguindo nas considerações sobre a Teoria 

da Forma na Fenomenologia e no Objetivismo, revivesce questões como 

essência, forma e estrutura na plataforma do estruturalismo, permitindo 

focos como o interesse pelo descompromisso de gênese estrutural sem 

função ou relação com o sujeito, O apego para com a teoria do organismo e 

seu funcionamento, a maior ou menor percepção da forma pela sua condição 

de estrutura "pregnante" , homogênea e de aparição como totalidade 

independente. 

Não é menos importante, ademais, que a possibilidade restauradora, 

tal qual uma observação física, potencialize formas deformadas à retomada 

de sua forma original, a partir de uma pré-condição de estabilidade 

estrutural. Dependências internas ou capacidade solidária como fenômeno, 

assim, fazem lembrar que Boff (1999:75) afírme que "a dualidade, ao 

contrário, coloca 'E' onde o dualismo coloca 'OU' e para quem será mesma 

aquela complexidade que permite novas sínteses a partir de um sistema 

aberto". 
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19 Sobre ordem, a respeito de um impulso precedente de poder e de conseqüente aguilhão motivado, 
sugerimos ver CANEITI, Elias. Massa e poder. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília/Melhoramentos, 1983, capo VIII. 



Se o maIS que esta noção isomórfica pode oferecer limita-se ao 

singularismo igualitário teorizado, - aqui interpretamos como um desejo 

societário, os desvãos que poderiam motivar conflitos se resolveriam por um 

credo de existência precedente de proporcionalidade entre os diversos 

componentes do sistema, o que de fato não existe. 

Do ponto de vista do credo organizacional, conservar a 

compatibilidade entre os componentes de um sistema, tal qual a manutenção 

de equivalência entre processos, sejam rudimentares ou sofisticados, 

baseando-se na expectativa de que os subsistemas guardam as mesmas 

propriedades do sistema em que estão inseridos, e assim merecedores de 

uma comunhão, mas ao mesmo tempo patrocinadores desta, decorre de uma 

noção de santidade que é totalmente afastada da racionalidade produtiva, 

que implica, i.e., em recompensas, respeito, poder. 

o possível crescimento de partes do sistema em detrimento a outras 

partes, ademais de uma desagregação implícita, substituirá o item interação 

por sobreposição. Mais do que conflito organizacional ou mesmo ruptura, é 

certo que a adaptação exigida nesta turbulência pode acabar não ocorrendo 

ou, caso ocorra, represente um novo padrão produtivo, consentido ou não, o 

que relega a categoria analítica do equilíbri020
, privilegiada pelo 

funcionalismo, à condição mero indício de limite de mudanças, enquanto 

acomoda a possibilidade de afetação dos subsistemas num episódio de 

alterações obrigatoriamente inter-relacionadas, o que exclui, de um lado a 

não mudança e, de outro, as mudanças isoladas, bastando admitir "uma 

seqüência de ajustamentos recíprocos que mantêm o todo social integrado", 

Kowarick (1981 :44). 
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20 GADELHA FILHO, Luiz Franklin. O papel social da Polícia Militar. In Revista Acão Policial. Rio de 
Janeiro: 1996, mai/jun, nO 41, pág. 84, defende: "O sistema de defesa da sociedade precisa reunir, 
seqüencialmente, atividades e órgãos com esferas escalonadas de atribuições e pressupostos básicos de 
operatividade e atuação. ( ... ) O sistema de defesa social, embora não estruturado juridicamente, existe na 
prática. ( ... ) Subsistema de prevenção criminal, ( ... ) subsistema de persecução criminal." Etc. 
Albuquerque (op. cit.) sobre conjunturas aponta :"A maior dificuldade, ao nível da análise, situa-se na 
determinação do objeto próprio de cada instância (função, sistema ou estrutura). No fundo, é a dificuldade 
já assinalada a propósito da análise das instituições concretas; o esquema supõe que se possa analisar os 
objetivos sem levar em consideração os meios dispoIÚveis e que efetivamente funcionam, assim como 
exige a análise de um sistema de meios sem considerar os fins." A perenidade desejada para o 
funcionamento parte do pressuposto da inexistência de inquietações facilitadoras de mudanças. 



Num raciocínio abrangente, onde se incluem instituições, 

Albuquerque (1986:24), discordando do Funcionalismo, e para quem "a 

sociedade não é somente um equilíbrio dinâmico, mas também conflito e 

mutação", permite-se uma extensão argumentativa com a afirmação de 

Russel (1979: 100-10 1) de que: 

"A competição pelo poder é de dois tipos: 

entre organizações e entre indivíduos pela 

chefia no seio de uma organização. A 

competição entre organizações só se dá 

quando eles têm objetivos mais ou menos 

semelhantes, mas incompatíveis." 

A burocracia como fenômeno revelou-se também como beligerante, 

constatando-se que burocracias combatem burocracias, - instituições 

combatem instituições, e o ganho que se presume conseguir neste 

enfrentamento é nada mais que uma sobreposição aqui e acolá. Nada 

substancial além das seqüelas de desconfiança e embaraço. 

Como sistemas sociais formais, mesmo por dentro daquela 

proposição esquemática de sistema, as instituições de segurança coexistirão 

com conflitos internos - enquanto subsistemas -, não se livrarão dos 

mesmos problemas no que se refere aos conflitos dos subsistemas 

particulares e internos, e tampouco estarão imunes no que respeita aos 

demais subsistemas do sistema geral. Agrava-se a isto o fato de que estarão 

inseridas no ambiente para conter, enfrentar ou desestimular conflitos 

genéricos, de outras dimensões e origens. 

Pode-se inferir que há indícios de reciclagem de aparatos teóricos 

relevantes. Se não foi anormal, também não foi animador, a medida em que 

ainda represente uma obtusa pretensão sintética de fenômenos irredutíveis 

por tão singela forma. 
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Negar à teoria dos sistemas a capacidade de influência em diversas 

frentes, mais notoriamente na ciência da computação, e para o que já não 

indispensável, porquanto de estatutos próprios, todavia, seria desprezar a 

possibilidade de que transcenderá a referência metodológica, - um dado 

instrumental de formatação gerencial, para influenciar as peculiaridades 

sociais pelejantes por certificados de cientificidade. 

E é exatamente nesse campo movediço, num ambiente onde se cruza 

com freqüência com as ideologias, que se fincou naquela temporalidade 

onde se precisava organizar, prever, generalizar e unir, a partir das mais 

variáveis dissensões na ordem mundial, porquanto em curso retardatário 

para alguns países a noção de desenvolvimento e modernização que 

devesse pontuar ordenamento com funções, marginalidade "como 

persistência do tradicional em relação ao moderno", Kowarick (op.cit.:47) e 

a mobilização de dispositivos de segurança pela prevalência da ordem 

política em relação à tranqüilidade pública ou a proteção ao governo como 

"sistema", Guimarães (1982). 

3.2. O caráter polissêmico do termo sistema - procedural versus 

conceitual 

Não estamos desprezando a ânsia das ciências sociais na formulação 

de leis de caráter universal, dado o caráter pouco geral de suas proposições, 

daí porque também Marques Neto (Op.cit.:76), nos lembrará que 

exatamente os sociólogos Parsons e Merton, "chegaram mesmo a sugerir 

que a maior necessidade dos sociólogos são as teorias de MÉDIO 

ALCANCE, ou seja, 'teorias que tentam explicar tipos particulares de 

fenômenos, com clareza e concretização suficientes para sugerir um 

conjunto de hipóteses inter-relacionadas' .", também tratado por Kowarick 

(Op.cit.: 13). Todavia, convém lembrar que as proposições em estudo 

possuem uma espécie de mimetismo avantajado, quando ora se permite ser 

instrumento para a melhoria de processos, ora como teoria explicativa de 

fenômenos sociais. 
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Há uma conseqüência de alargamento sinonímico por onde as tramas 

da racionalidade engendram uma praticidade, fluem para contextos carentes 

da tal personificação científica e se amoldam em referências de uma 

aceitação quase indiscutível. É bom para evitar o atabalhoar das diferenças e 

patrocinar a ordem. 

É aceitável enquanto comunga com o ideário positivista, mesmo 

quando não o conclame, mas lhe empresta vestes técnicas, cumprindo 

ressaltar que em jogo a defesa da aplicabilidade da lógica da ciência natural, 

ainda que grosseiramente, à ciência social, conformação de que "o 

funcionalismo é uma forma evoluída do positivismo que substitui o 

evolucionismo spenceriano", - seres vistos como realidades sem 

contradições internas - , conforme Santos 1. (1984:30). 

Trata-se da possibilidade de viabilizar bases no mo lógicas ou quase

naturalista, considerando a preponderância de, por alguma forma, justificar 

os argumentos da ordem já mencionada. Neste sentido Giddens (Op.cit.:64) 

esclarece: 

"O conhecimento nomológico, 

primeiramente, se dirige ao interesse de 

controle técnico, ou domínio de um conjunto 

de relações causais." 

Em continuidade, num cotejamento confrontante ao interesse 

emancipador da Teoria Crítica, dispõe, relembrando Habermas, que: 

"essa espécie de conhecimento nunca é 

'neutra', e é precisamente a tendência 

expressada em um aspecto nas filosofias 

positivistas de considerá-lo como protótipo 

de todo conhecimento que cria uma forma 

mascarada de legitimação de estruturas de 

dominação ( ... )". 
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Veja-se que o contágio da modalidade sistêmica, através de seu 

rolego generalizante, chega a ser percebido como o mesmo numa análise de 

aspectos matemáticos, - modelos que permitiriam passar da acepção 

organística da palavra estrutura, mas que de qualquer fonna visará a 

simplificação de eventos estruturantes e desestruturantes por relações 

pontuais, conforme Rapoport (1976), quando propõe que: 

• Conota uma perspectiva ou uma metodologia, mais do que 

uma teoria 

• Ênfase nos aspectos dos objetos ou eventos que derivam das 

propriedades gerais dos sistemas - mais do que de seu 

conteúdo específico 

• Dependem da possibilidade, de fato, da existência de 

propriedades comuns a todos os sistemas 

Kaufmam (1976:184-185), enquanto comenta a distinção prática 

entre sistemas e sistema, diz: 

"Os enfoques de 'Sistemas' tendem a 

abranger mais de um sistema e detenninar 

maneiras de combinar a integrar os sistemas 

destinados a resolver problemas". 

Indo além, dirá que o termo sistemas guarda relação com 

viabilidade, alternatividade e sistema como significado de soma total das 

partes "que trabalham individualmente e juntas no intuito de lograr 

objetivos". A tentativa de planejamento a partir de necessidades seria o 

início do processo de sistema, já ao Enfoque de Sistemas, resta selecionar e 

combinar, o que já foi identificado. E finaliza: 

"Se se decide usar um modo de resolve-los e 

de pô-Ios em prática, os 'sistemas' 

independentes podem não funcionar como 
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'subsistemas' quando se tenta integrá-los no 

sIstema .... . () " 

A apropriação do termo sistema como vocábulo carregado de 

sentidos é um experimento que acabou facilitando excessos21
, nem tanto 

porque admitia que fenômenos solidários e dependentes acabassem por 

partilhar objetivos e ideários comuns a partir da relação entre eles, mas por 

certo a ânsia em se reinterpretar o conglomerado de potencialidades 

emanadas dos processos produtivos, das relações interpessoais, dos avanços 

científicos e das ordens sociais à procura de formatação. 

Numa abordagem mais acolhedora, Giddens (I 978: 128) assume a 

possibilidade de os conceitos de sistemas teóricos permitirem aplicação 

frutífera nas ciências sociais, alertando, todavia, e em face do que seria o 

recente ingresso da teoria de sistemas no vocabulário das ciências sociais, 

que: 

"É essencial aclarar a diferença entre ela e as 

noções tradicionais de sistemas 

homeostáticos como, por exemplo, é 

caracteristicamente empregado no 

funcionalismo. Os efeitos recíprocos 

tendentes a estabelecer equilíbrio, tais como 

os que podem estar envolvidos nos sistemas 
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21 A propagação parece não ter limites. Por mais enfadonho que seja, entendemos necessário reproduzir 
texto utilizado por PEREIRA, Eliud Gonçalves & MOREIRA, João Batista Gomes. Administração 
Policial e Planejamento Operacional. Brasília: Gráfica e Editora Cultural, 1986, pág. 46, o qual atribuído 
a GREGORY, Waldemar de. Cibernética Social, SIL: Editora Cortez, 1984, pág. 34: "Sistema é um 
pacote de energia constituinte - com uma pele limitando a faixa externa - por onde se dá o intercâmbio 
de energia reconstituinte, noônica, gregária, ergonômico-nominal, regulado por auto, hetero e inter
feedback - adaptação para manter-se e atingir alvos ou funções sob a propulsão do principio triádico -
tendência, sentido, movimento de energia, entropia, homeostase, anatropia, que mantém todo o sistema 
sob tensão, em busca de composição complementadora por ciclos evolutivos, epigenéticos, recorrentes, 
probalísticos - biorritimo ondulatório de evolução polarizada pela mini-maximocracia teleológica -
disputa interminável e sem limites ( ... ) de meios energização, com a finalidade de circulação de energia, -
manter-se até reproduzir-se e depois reciclar-se - sendo, todos, apenas elos ou partes do Sistema 
Universo em forma de cadeia universal - que pode ser representado em forma de fluxograma universal -
planetário ou como 'show planetário em dezesseis cenários'." 



mecânicos ou orgânicos, não são exemplos 

apropriados aos processos de FEEDBACK." 

Se de uma certa forma a utilidade de tal circunstância refere-se ao 

fato de haver pontuado todo o contexto de mudanças concretizadas e 

pretendidas, o prolongamento de seu uso de forma desavisada, macula o 

alcance prático que ainda possui em alguns casos e acaba de forma confusa 

a dar um certo sentido de indestrutibilidade às bases teóricas originais, 

gerando um certo convencimento de que não nos resta outra vida fora 

daqueles limites. 

Não menos importante é pontuar que solidariedade e dependência, 

no funcionamento do sistema, não são sinônimas de um todo harmônico, 

conquanto ainda, em nome do todo - sistema - a prevalência do mesmo 

sobre as partes torna secundária a questão de reciprocidade entre estas, de 

maneira que as partes constituintes do sistema o são não como unidades 

autônomas, particulares e caracterizáveis de forma isolada, mas sim o 

reflexo do conjunto,· dos paradigmas formais por ele impostos, à medida 

ainda que rege uma estrutura. 

Daí que um conceito precário toma rumos de perigoso: encarta uma 

versão de estrutura e serve para uma versão que inibe a individualização em 

nome de um contexto geral de funcionamento e de demonstração cênica 

para a diversidade amorfa. Guarda em si a possibilidade de proteção de uma 

totalidade, mas também não inibe a exclusão do que vem de fora do sistema. 

O termo assim poderia conter a interpretação de predatório, uma vez que 

não se interessa por partes distintas, podendo até, internamente, eliminá-las, 

bem como, ao deixar de fora o que não interessa ao sistema, deixe entregue 

à própria sorte, quem sabe à procura de outros sistemas e contextos, outras 

unidades ou conjuntos. Inclusões, assim, não se verificam pela virtude 

sistêmica, mas pelo enfrentamento à sua existência. 

Quando foeada na avaliação conjuntural, tal proposição depende em 

grande conta da perspectiva estrutural, mesmo que se assumindo "como um 
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par de oposição, da mesma forma em que outras oposições se associam à 

noção de estrutura, como a de organização aparente das coisas ou um 

sistema de relações interindividuais que não atinge o peculiar e o profundo 

da tessitura do social", Silva H. (1988:84). 

As polissemias da estrutura - descrever, explicar e compreender a 

realidade, enquanto submissas à tentativa de compatibilizar avaliações 

conjunturais, sugere a descrição do obj eto não como algo original, mas 

dependente do pressuposto de validade e definição a partir do que preconiza 

a estrutura vigente, aperfeiçoada pela aceitação majoritária. 

De como cogitar o êxito de tais perspectivas, aquelas que consideram 

possível o enlaçamento entre conjuntura e estrutura, mesmo que 

antagônicas, temos em Silva (op.cit.), a partir de Boudon22
, que as 

associações sinonímicas, por definições intencionais, tentam, na verdade, a 

descrição do objeto Sub Examen como um sistema e, de uma forma geral, da 

possibilidade de se modificar a totalidade dos elementos do sistema sem 

modificar sua estrutura, unicamente em função de sua interdependência, o 

que ao nosso ver não reconhece a importância da influência dialética 

proposta por Gurvitch (in Bastide, 1971). 

Gurvitch (Op.cit.:ll0), cuidando do confronto de estrutura com 

instituição, - baseada na importância reconhecida numa sociedade, e 

pressupondo aquela -, explicita o insucesso personiano a partir das seguintes 

perspectivas: 

"A estrutura social é um processo 

permanente: está envolvida por um perpétuo 

de desestruturação e reestruturação porque é 

um aspecto da sociedade em atuação que, 

enquanto 'obra', não pode subsistir sem a 

intervenção da 'ação': esforço de unificação 

22 BOUDON, Raymond. Para que serve a nocão de estrutura: a significacão de estrutura nas ciências 
humanas. Rio de janeiro: Eldorado, 1974, pág. 21. 
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e de orientação para recomeçar sempre de 

novo." 

Negativando-se então a crença da prevalência da estrutura - em 

contínua recomposição, precariamente equilibrada, instável, em desordem, 

palco ainda das mais variadas participações do fenômeno social, complexo 

imaginar em que medida uma intromissão sistêmica lhe garanta subsistência 

por expectativas práticas, porquanto a prevalência da seletividade, seja o 

dado conjuntural mais incisivo. 

E certo que a seletividade identificada, parte de tendência 

universalizante e estruturalista que vieram a se opor ao individualismo e ao 

atomismo, respectivamente, que caracterizaram diversas disciplinas 

científicas no período em que, como mencionamos, a teoria dos sistemas se 

propaga. Nem por isso, todavia, evitou-se a instalação de um paradoxo 

concreto, qual seja, as agregações são tênues e as desagregações 

numericamente incontroláveis. As sociedades não ficaram mais visíveis, 

tampouco mais agrupadas, enquanto o credo universal, durável até nossos 

dias, baseia-se na proposta messiânica, assumida como exeqüível, sem a 

preocupação relacional ou arranjos estruturais, por parte da instituição 

policial. 

Levando em conta questões como caos de homônimos, aderência de 

conceitos, representações mecânicas, desafios de elaboração, palavra-chave 

- exemplificada como de freqüência excessiva em relação ao uso mais 

freqüente, podemos dizer, certa vulgarização, estas que referentes ao termo 

estrutura, é que destacamos o entendimento de Pages (in Bastide, 1971:94), 

quando chega a colocar claramente que: 

"Em determinadas épocas, algumas palavras 

exprimem melhor que outras esta espécie de 

atração, sem especificá-lo muito. 'Estrutura' 

é uma delas, depois de 'sistemas' , 

'determinismo' ." 
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o propósito desta inserção é demonstrar o quão babélico e 

parodiante, exatamente ao tratarmos das conseqüências do uso generoso do 

termo sistema, acaba se tornando o termo estrutura, que em certa conta 

também padece de uniformidade, e que de maneira sugestiva guarda 

peculiaridades com a designação das relações específicas dos elementos ou 

das partes, típico para a descrição de sistemas dados. Segundo Aron (in 

Bastide, op. cit.: 125), "A difusão da palavra é contemporânea ao êxito da 

forma: Esta teoria compreende a realidade (às vezes, inclusive, a realidade 

primeira) dos conjuntos" .. 

Relembramos que estamos tratando das forças públicas de 

segurança, como sistemas sociais formais e que em conjunto, rede, 

articulação recíproca, com a manutenção entre si de relações definidas, são 

aqui tratados como possíveis subsistemas do sistema de segurança pública, 

numa causalidade tal que acaba permitindo a crença de que a interação entre 

si represente uma invencível capacidade de conformar as instituições como 

pressuposto da estrutura. 

É desta forma que a noção de unidade, ainda que inexistente, atribui 

à estrutura uma condição de ter de responder solidariamente pelo insucesso 

das atividades, embora cada suposto subsistema influa de forma diferente no 

problema, ou seja, o melhor exemplo de articulação verifica-se quando 

generalizada à atribuição de mazelas e fracassos. 

Figueiredo (1993 :66), sobre a violência urbana e suas vítimas, 

complementa: 

"Quanto à fraqueza dos freios coercitivos, 

constatamos as disfunções do aparelho 

jurídico-repressivo do Estado, representado 

pelos organismos encarregados de promover 

coercitivamente o respeito à lei: polícia, 

justiça criminal e sistemas penitenciários 

(. .. ). " 
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Ao se falar em reformas, ao se tentar explicar a coexistência de 

atividades bipartidas no ramo da segurança, ao se pugnar pelo controle 

externo de atividade policial por outra instituição - Ministério Público -, 

não se perderá a referência possível: reformar a estrutura e aperfeiçoar o 

sistema de segurança. 

Este convencimento reformista, desejado e instigado, é de todo 

compartilhado pelas próprias instituições objeto das mudanças no que se 

refere ao convencimento de que, de fato, existe mesmo um sistema de 

segurança23
, o que se explica pelo fato de que estas assumiram 

pacificamente uma proposição conceitual que ao menos lhe garantia a 

visibilidade na intrincada proposição burocrática do estado, além de uma 

forma singela de garantira a cada uma das partes um tratamento de 

importância e prestígio, conformação que pode ser representada por cada 

um em seu limite. 

Assim, esta unanimidade conceitual reflete a circunstância de como 

se vêem e de como são vistas tais instituições, donde a complexidade em se 

falar em reformas no eixo de importância que cada uma delas acredita 

possuir, reafirmando-se como subsistema que, modificados ou extintos, 

possam representar a falência operativa da segurança, mais ainda do que o já 

verificado quanto ao atual funcionamento, ademais das incertezas quando ao 

desmistificar as forças e subjuga-las a uma nova referência de existência de 

utilidade, o que com certeza garantirá o deslocamento do poder para novas 
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23 A palavra de ordem pelas polícias estaduais é a integração, liame do aperfeiçoamento por conta da 
presunção sistêmica. Exemplos podemos encontrar em dois Estados. Em GUIMARÃEs, Luiz Antônio 
Brenner. Policiamento comunitário - um novo instrumento da atividade policial. Mimeo, Porto Alegre, 
agosto de 2000, palestra proferida no Curso de Gestão e Gerenciamento de Segurança Pública, Fundação 
João PinheirolMinistério da Justiça. Destacamos conteúdo da página 03: "A complexidade do fenômeno 
exige uma maior amplitude na conceituação da segurança pública, que contemple uma visão 
multifacetária, sistêmica e holística. Uma visão mais moderna e progressista onde as soluções extrapolem 
o campo exclusivo da persecução penal e agregue todas as organizações sociais sugeridas, principalmente 
as comunitárias ( ... )." O autor, oficial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e Comandante da 
Academia de Polícia Militar, cuida das experiências daquele projeto em seu Estado. Outro exemplo pode 
ser encontrado em "Carta à População", assinada pelo Secretário de Segurança Pública e Defesa da 
Cidadania do Estado do Ceará, General de Divisão Cândido Vargas Freire, para o ano de 2000, 
confirmando a adoção de bases gerenciais assemelhadas ao Programa "Tolerância Zero", da Cidade de 
Nova York, argumentação para o trabalho integrado: "Essa nova visão de trabalho em conjunto faz com 
que o servidor passe a integrar um grande Sistema de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, 



instâncias, o que não se crê desejável pela perspectiva refratária em face da 

agudeza peculiar do novo. 

A aptidão que aquela teoria teve em representar a sociedade por 

meio de uma concepção sistêmica, de forma a representar estruturas num 

contexto de funcionamento interligado é bem aceita na medida em que 

consegue divulgar aquelas mesmas instituições como partes constituintes, de 

uma utilidade inquestionável ao propósito de explicá-las e entendê-las 

superficialmente, uma vez que bastasse para justificar disfunções nos 

eventos em que ineficiência e desvios fossem marcantes, e para os quais o 

caráter de aberrante em situações naquele mesmo sistema pudesse 

simplificar percepções e ações para a correção de rumos. 

Tais disfunções não são facilmente particularizáveis, o que é 

relevante obstáculo para diagnósticos mais precisos, embora a condição 

generalizante, por outro lado, distancie a percepção pública coletiva, além 

de favorecer a administração na falta de acuidade, o que paradoxalmente 

garante padrões políticos revisionais a cada início de gestão, implicando 

num impulso restaurador justificado pela auto-regulação suposta, o que, 

mesmo pela expectativa de se proteger contra o artificialismo de análises 

isoladas e voltadas para a insignificância de efeitos pseudocientíficos, não 

garante, segundo Evans (In Piele et alli, 1976:287)24 imprecisões de 

propósitos e conteúdos, quando ratifica que "até certo ponto, falar em 

sistemas é pouco mais do que apelar para uma metáfora em voga no intuito 

de iludir alguém." 

A dependência de metáforas biologistas - as analogias orgânicas e 

fisiológicas e a hierarquia evolucionista, embora insuficientes como reverso 

metodológico para enfrentar o crescimento acelerado das disfunções na 
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ampliando suas responsabilidades mas, sobretudo, aumentando sua eficiência e eficácia no atendimento 
aos principais anseios da sociedade: combate à violência e proteção às pessoas e seus patrimônios." 
24 Reporta-se a DEITINGER, Anthony G. Run computer run? The mvthology of educational innovation. 
Cambridge, Massacbusetts: Harvard University Press, 1969. 



ordem vigente no todo social, articula-se com a regulação normativa, num 

enfoque que se restringe ao controle. 25 

No plano da gestão e fundado no pressuposto do princípio da 

impessoalidade administrativa o propalado sistema, ao ser reconhecido pela 

coletividade, se apresenta como estrutura e sistema, passando a focalizar, 

com um generalismo característico, as instituições em composição, 

cessando aí as minúcias de suas constituições, à medida que passa a ter 

importância demonstrar que tipos de recursos humanos dispõem para tal 

existência, e também por comodidade de linguagem, um sentido vago que 

contrapõe o direito público, enquanto trata de mecanismos, órgãos e 

instituições, ao relacionamento das forças em jogo e os tipos de 

administração, Mathiot (in Bastide, 1971). 

Donnici (1984:203), comentando a cerca do Sistema Policial, 

Judicial e Penitenciário a partir do Plano Nacional de Pesquisas da 

Administração da Justiça Criminal, originado na OAB do então Estado da 

Guanabara, em 1971, quando ainda refere-se à grande divulgação pela 

imprensa daqueles trabalhos e de nenhuma aceitação pelos "detentores do 

poder", chega a dizer: 

"Não era estranhável esta atitude oficial, pois 

uma pesquisa significa indagação, o que não 

é admissível pelo governante brasileiro, 

máxime quando ele vive num sistema 

tecnocrata, onde o aparelho político é 

chamado de sistema, novo e misterioso 

personagem da política moderna, 

especialmente na América latina, mantido e 
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25 Editorial do JB, de 19/05/2000, intitulado Existência Zero, comenta o insucesso da segurança pública 
no Rio de Janeiro, comparando-se com o suposto êxito do Programa Tolerância Zero, iniciado em Nova 
York em 1993, pelo então prefeito Rudolph Giuliani, sugerindo, então, o uso excessivo de retórica para 
eleição do atual Governador, que bem se aproveitou do tema. "pois era especialista" .Afirma, como uma 
solução redentora que: "e tão óbvio que chega a ser constrangedor dizer isso: uma das tarefas básicas 
iniciais para que qualquer sistema de seguranca (grifo nosso) funcione é botar a polícia nas ruas. 
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protegido pelas forças armadas. No chamado 

'sistema' ninguém sabe de onde vem uma 

ordem o povo dele não participa." 

A preponderância da impessoalidade justifica-se pela expectativa de 

eqüidade, o que em segurança pública satisfaz o interesse de fortalecimento 

do sentido básico da estrutura antes da viabilidade do funcionamento - a 

tarefa confirmada como resultado das implicações disfuncionais da 

burocracia - o que justifica a origem das instituições pela impotência 

humana, que na abordagem de Levy-Strauss aprofunda-se na substituição 

das regulações biológicas pela norma cultural. Lapassade (1977). 

Confinada a um ambiente inóspito, uma gestão sem rostos ou 

imperceptível reinstala um condicionamento seletivo - organicismo - que 

contradiz ser a norma diferente do biologismo, vale dizer, o equilíbrio a 

todo custo, como citado por Giddens (Op.cit.: 127): 

"O interesse principal da 'análise funcional' 

não está, realmente, em nada que se refira ao 

'todo' ou 'partes', e sim na postulação da 

HOMEOSTASE. No entanto, isto é 

imediatamente reconceitualizado como um 

problema da REPRODUÇÃO de estruturas: 

como a constante substituição das células da 

pele numa fisionomia que através 

exatamente deste processo - mantém sua 

identidade estrutural." 

De como tais convicções teóricas vão se convertendo em convicções 

práticas pode ser explicado e mesmo exemplificado, pelos ensinamentos de 

Lazzarini (1991), trabalho de segurança pública muito disseminado nas 

formações profissionais das Polícias Militares e Civis dos Estado, com o 

Unifonruzada ou à paisana, sua simples presença seria um dado novo importante no Rio de Janeiro, 
cidade onde mais se precisa dela e onde menos ela é "ista. " 
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qual mantemos agudas reservas, sem negar-lhe, todavia, alguma 

importância, à medida que reflete a ânsia de explicar o funcionamento das 

forças públicas à luz da Carta Política de 1988. 

Naquele trabalho, esmerado por uma intrigante fixação nas 

corporações policiais militares, explica-se sobre um tal "ciclo de polícia" em 

conjunto com o "ciclo da persecução criminal", o que na verdade procura 

esclarecer em que medida cada instituição se oferece como interveniente nos 

eventos que se prestem a uma prestação jurisdicional, que culmine como 

manifestação de um dos Poderes da República, a partir da manutenção da 

Ordem Jurídica, enquanto ainda tangente de outras ordens, tais quais 

política, social e pública propriamente dita. 

Não é dificil imaginar que procura detalhar, sob o prisma jurídico, 

como cada intervenção, de cada polícia, acaba por assegurar o andamento 

processual da realidade criminal ou, de como se arranjar cada instituição a 

partir do que efetivamente determina, expõe, sugere e pugna a Constituição 

Federal de 1988, pretendendo ainda descortinar as razões e possibilidades da 

bipartida atividade policial, das mazelas que cada uma daquelas possui, do 

sofisma de que quanto mais militar maior a garantia de disciplina e da 

contenção de desvios e, mais ainda, da importância - pouco ou muita, senão 

nenhuma, de uma atividade policial civil, a partir da convicção de que 

(Op.cit.:60): "as polícias militares com cerca de 400 mil homens, 

constituem, na ativa, a reserva do Exército, mobilizável de imediato para 

formar a primeira linha de defesa, pois embora preparadas prioritariamente 

como 'força operativa-policial', sua estrutura e adestramento permitem 

atuação na defesa territoriaL" 

E segue aquele autor enfatizando questiúnculas de aumento de 

prestígio, reinterpretando termos como exclusividade e expansão das forças 

milicianas, erigidas ali a um patamar inimaginável, chegando a afirmar 

(Op.cit.:48): "A CF de 1988 não deu nenhuma das Polícias Estaduais o ciclo 

completo, até porque se assim fizesse prejudicaria a possibilidade de 

existência de outra." Ora, além de reafirmar a existência do interesse 
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justificado pela condição operacional das atividades preventivas e 

repressivas - PM e PC - respectivamente, através de um tal ciclo onde as 

polícias funcionam, nega qualquer perspectiva de unificação, ponderando 

(Op.cit. :74): 

"Em resumo, digo que a unificação em 

termos militares, mantido que seja o sistema 

processual penal vigente, teria o 

inconveniente de trazer para dentro da 

instituição policial militar os anacrônicos 

inquéritos policiais, nas infrações penaIS 

comuns, enquanto a unificação em termos 

CIVIS representaria um retrocesso na 

eficiência da polícia ostensiva e o 

comprometimento da defesa territorial." 

E é a partir de uma convicção assustadora, aqui identificada como 

antagônica e paradoxal, que o mesmo autor, conclamando a existência 

daquelas etapas laborativas por polícias distintas, explicando-as - obviando 

deficiências -, que assume (Op.cit.:30): "( ... ) a polícia é apenas parte de um 

todo um conjunto de órgãos que de forma sistêmica atuam no ciclo da 

persecução criminal". 

Não está sozinho neste delírio que propicia tão claramente o divórcio 

entre discursos e práticas. Também Moreira Neto (1988), em artigo 

intitulado Revisão doutrinária dos conceitos de ordem pública e segurança 

pública, uma análise sistêmica, de igual influência na formação acadêmica 

das Academias Policiais, embora ainda mais equilibrado, assumidamente 

instigado pela deficiência doutrinária decorrente da multiplicidade de 

conceitos e enfoques, mais visíveis a partir da proposição do artigo 

intitulado "Direito Administrativo da Segurança Pública", da lavra de 

alguns tratadistas, dentre os quais Lazzarini (op.cit), propôs-se em assumir 

instrumentos metodológicos sistêmicos, pela singela razão de tentar 

sistematizar a matéria. 
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E com acerto que acaba por acomodar a função de ordem na 

constituição das organizações e ao mesmo tempo ratifica a variabilidade de 

desordem na composição das referências que as modificam ou mesmo 

influenciam. Regularidade e estabilidade da ordem, assim, a partir de uma 

perspectiva holística, sugere a possibilidade do ganho diagnóstico que a 

Teoria dos Sistemas trouxe. 

Nisto reside a possibilidade de acinzentar a interpretação. Até então 

as possibilidades de releitura para uma das formas de reconhecimento de 

realidade não poderia continuar contando eternamente com a procura de um 

átomo social, que ademais pudesse ainda ser fragmentado para eliminar a 

invisibilidade ou as presunções. A tentativa de encontrar um contexto útil 

para o termo converteu-se na obsessão de torná-lo a exata expressão do 

concreto. É o que Evans (in PieI e et alli, op.cit. :287), oferece à 

complementação: "Tem-se usado e abusado da palavra sistema, a ponto de 

convertê-la no mais apreciado clichê do século do átomo e dos 

computadores. " 

Esta ânsia em prolongar a aceitação da modalidade explicativa para 

o arranjo sistêmico, inabaladamente acomodou-se na bainha das relações 

sociais como ordem pública, e é de fato complexo o desfazimento de tão 

brilhante proposição, justo porque é de fato razoável para o entendimento de 

que a convivência é tanto funcional quanto estrutural, podendo ser ao final, 

a mesma coisa. É como uma possibilidade de reconhecimento da 

formalidade das relações institucionais e uma forma possível de rechaçar o 

máximo possível o caráter informal que pudesse ser retrógrado. 

Se a eventual inépcia daquela teoria pudesse estar apenas relacionada 

ao campo da observação sociológica, à medida que identificadas questões, 

como ditas, inibidoras da observação das partes em preponderância ao todo, 

- a que se opunha ao conflito existente e assim à limitação da teoria em 

comento, seu uso para explicar e aperfeiçoar aos sistemas formais, onde se 

enquadrariam as forças públicas de segurança, serve mesmo para acomodar 
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tensões subsistêmicas por meio de uma pacificação teórica já esgotada, mas 

sustentada por receios e dúvidas ligados à tarefa. 

Quando parte para pretender enquadrar a organizações tão 

divergentes, olvidando-se origens e vocações preteritamente alicerçadas, a 

partir de uma arbitrária conformação da realidade, de maneira a fazer com 

que aSSIm se situem, ajam e produzam, descamba para o procedural 

instigador do insucesso e de uma aceitação de brilhantismo teórico 

acobertando uma conformação de inoperância módica. Pensam como 

sistemas, agem como diversas. Interpretam-se como em cada vetor da 

atividade de segurança consolidada - repressiva e ostensiva - e se associam 

por uma tolerância formalística, ao revés de ideológica, gerencial ou 

produtiva em si mesmo, conforme seus conflitos historicamente 

comprovados, de acordo com Holloway (1997) e Bretas (op.cit.). 

Este embaraço está constitucionalizado, e a explicação de tais ações 

a partir das bases conceituais como homeostasia, interação, etc. e encaixar 

nos tais "subsistemas" uma amarra da qual não se livram, porque, então 

mantenedores da ordem pública, garantem mesmo é a aptidão corporativista, 

a resistência em se rever este caráter bipartido, entendido não como funções 

de uma mesma lógica - prevenção e repressão indispensáveis à segurança, 

mas promovidos por instituições diferentes, o que se revela por uma lógica 

funcional até viável, mas somente pelo fato de que não represente 

unificação das instituições. Um sistema garante estarem protegidas da 

extinção, enquanto que dispostas num passo a passo pretensamente 

harmônico, como se subsistemas de fato fossem, mas porque uma só 

instituição com aquelas atribuições, embora possa ser desejado do ponto de 

vista funcional, não o será do ponto de vista político. 

Um antecedente procedural que justifique ações e métodos policiais 

distintos, embora não divergentes, por uma sutileza da técnica jurídica, irá 

facilitar a aceitação da atividade policial executada por órgãos diferentes. 
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o que se pode considerar como uma bifurcação competencial da 

atividade policial, - preventiva e repressiva - ostensiva e investigativa 

(judiciária) respectivamente, há muito é tratado em regulamentos 

administrativos como uma necessidade de visibilidade funcional e que no 

Brasil, segundo Acosta (1984:28), assumido por um "critério diferenciador 

criado pela doutrina francesa", adaptado em correspondência com o que 

seria a própria separação entre os direitos penal e processual, organizados 

pela missão precípua de enfrentamento do delito, genericamente 

considerado. O mesmo autor, utilizando-se da explanação de Camelutti26
, 

no que se refere à distinção dos setores de prevenção e de repressão do 

delito, esclarece: 

"Fazer com que o delito resulte impossível é 

a finalidade preventiva do direito e, por isso, 

de processo penal (NE PECCETUR); fazer 

com que o delito resulte inexistente, é a 

finalidade repressiva do direito e, por isso, 

do processo penal (QUlA PECCATUM 

EST). " 

Até que se experimente a projeção das Polícias Militares como que 

forças auxiliares do Exército e logo após a atribuição pública para que 

exercesse o policiamento ostensivo, que é civil, e que até então exercido por 

um seguimento fardado do mesmo nome, vinculado à Polícia Judiciári~ tais 

considerações, que não tardam em se converter em conflito competencial e 

de defesas de exclusividade, ocupando aos publicistas do deslinde jurídico 

de interpretações e ações que ameaçavam uma unidade procedimental já 

estimulada por aquela bifurcação, acabam por contribuir numa rivalidade 

cada vez mais visível e menos interessante para a comunidade como um 

todo, o que não foi evitado nem mesmo com o experimento de uma única 

Secretaria de Estado que as unisse por um único comando. 

26 FRANCESCO CARNELUTT1, Lecciones sobre el processo penal", ed. Argentina, voI. r, págs. 75, 77 
e 104. 
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Num processo verificado nos últimos trinta anos e, portanto, incluído 

na análise temporal já mencionada, o qual ratificado na Constituição Federal 

de 1988, quanto às atribuições policiais positivadas por competências legais 

consolidadas, recebeu uma nociva preponderância sistêmica, que bem serviu 

para tentar amortizar o conflito institucional, pela expectativa de assim se 

equacionar uma divergência operacional e produtiva por um relacionamento 

teórico e explicativo do que, outrora, mesmo com a distinta existência de 

aparelhos de segurança não se verificava com tanta ênfase, o que passa 

mesmo a ocorrer quando padrões de prestígio surgem desejados e 

ameaçados. 

Sobre estas divergências, Costa M. (1979:37) exemplificará: 

"Presentemente, embora lhe caiba, 'com 

exclusividade' a EXECUÇÃO do 

policiamento ostensivo (que é civil, como 

demonstramos e não 'militar' como muitos 

pensam ou pretendem), a polícia militar - no 

Estado do Rio de Janeiro, pelo menos - não 

mantém, com a polícia civil, o entrosamento 

harmonioso que se deseja. Mas ele virá com 

o tempo, certamente." 

A esperada estratégia da administração pública para suplantar tais 

divergências, enquanto mesmo optante das proposições sistêmicas, que de 

antemão vincadas num esquema aberto e condizente com a procura de 

dinâmica adaptação com as pressões externas às organizações, não surge da 

preponderância desta percepção, ou mesmo direciona-se para o amenizar 

das relações entre organizações e destas com o ambiente. 

É Motta P. (1976:86) que comenta tal ineficiência: "No entanto, 

apesar disso, os modelos existentes ainda falham em possibilitar a análise 

ambiental como sistemas, enfatizando sua globalidade e não categorias ou 

unidades independentes." 
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Por outro lado, ao considerar que a correspondência entre o 

planejamento estratégico e a "formulação e análise de políticas públicas", 

como pressuposto da conquista de otimização dos coeficientes de eficiência, 

eficácia e efetividade, verifica-se claudicante quando relacionadas ao fator 

flexibilidade, inversamente influente quando da preponderância de "valores 

particularistas de subsistemas internos, tomando-se, assim, insensível às 

demandas e valores sociais externos", o que toma mais delicada a questão 

da adaptação e da congruência de valores. 

Festejar esta ou aquela modalidade de arranjo organizacional para 

permitir ou estimular o funcionamento necessário dos aparatos de segurança 

pública parece ser uma questão conseqüente, na clara e objetiva extensão da 

missão de todos, - "direito e responsabilidade de todos" conforme o artigo 

144 da Constituição Federal, sendo básico que o dever do Estado, 

ratificação da existência de uma coerção originada no governo, exposto a 

todos como órgão militar, essencialmente dependente do império da lei, mas 

que feitor de expectativas de não coerção enquanto dependente do milagre 

do liberalismo nesse sentido. 

Ao se incorporar a possibilidade de intervenção da comunidade 

global no contexto de formulações daquelas políticas, inovando-se por uma 

previsão legal a possibilidade concreta de intercâmbio com o ambiente, 

como exemplificado no texto legal mencionado, há de se reconhecer que a 

competição e o arrefecimento, o estancamento de episódicas gerências 

únicas, a distinção de vocações e fascínios, além de um convívio por uma 

coalizão falsa, são questões não resolvidas internamente, inferindo-se a 

possibilidade de modificações deste quadro, em estruturas e 

comportamentos, não pela capacidade de formulação da administração 

pública, mas pela impactante ação das pressões de um ambiente disforme. 

Sugerindo uma atualidade e amoldamento completos para tal 

situação, é que Motta P. (1976:89) propõe: 
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"Assim, a soma dos valores particulares 

desenvolvidos nos subsistemas 

organizacionais deve coincidir com o total de 

valores para a ação desejada. Quando isso 

não ocorrer, haverá predominância de valores 

de algumas subunidades, prejudicando a ação 

predeterminada em termos de qualidade, 

quantidade e tempo. ( ... ) quanto maior o grau 

de congruência entre valores dos diversos 

subsistemas e os valores de sistema 

organizacional global, maior a eficiência e a 

eficácia. ( ... ) efetividade, pode-se inferir, será 

alcançada à medida que aumenta o grau de 

congruência entre os valores sociais externos 

e os valores de sistema organizacional. " 

3.3. Arranjos burocráticos: a estrutura pretendendo a realidade 

Quando se demarca o início da crise do Estado a partir dos anos 70, 

com evidência maior nos anos 80, como pretendeu o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (1995), percebemos que a contextualização 

utilizada partiu de referências temporais de onde se identificavam modelos 

de administração pública que, em tese, foram se descompassando como as 

demandas, os imperativos tecnológicos e mesmo a defasagem de bem-estar, 

onde o modelo mais recente a ser atacado pelas ondas de modernidade 

passou a ser o modelo de administração burocrática, esta que ao menos 

introduziu idéias de profissionalização e capacitação de quadros públicos. 

Segundo aquele plano, a administração pública gerencial, com o 

pressuposto básico de aumentar a governança, estaria apta ao 

aperfeiçoamento das relações cidadão-cliente, terminologia que se instaurou 

pela ênfase participativa, que entendemos resultado do esforço democrático. 
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o alcance das mudanças, também encorajadas pelo esgotamento da 

estratégia burocrática e planejadora, dependeria assim da diminuição do 

retardo imposto pelas dimensões básicas da administração pública e por ela 

reconhecida como de trato institucional-legal, cultural e de gestão, 

perfazendo um conjunto de medidas que afinal implicam em redefinição de 

objetivos, aperfeiçoamento de instrumentos de implantação de políticas 

públicas, tais quais, coordenação, formulação, avaliação, flexibilidade de 

normas e procedimentos, redesenho das estruturas, com ênfase na 

descentralização. 

Postas as linhas gerais de tal proposição cremos no estabelecimento 

de uma referência instauradora de uma discussão que enlaça a afirmativa de 

que o Estado, naquele modelo a ser reformado, estava limitado à 

manutenção de ordem, e, portanto tendendo a administrar a justiça e, como 

conseqüência, garantir os contratos e a propriedade. Se tal resumo não for a 

exata medida do que de fato se converteu a proposta da administração 

burocrática, não se perderá, mesmo assim, a importância entre os dois 

modelos, cuidado que o próprio plano teve, ao pretender considerar as 

"caracteristicas que ainda se mantêm válidas como forma de garantir 

efetividade" 

Temos então, no texto final daquele Plano, em seu item 8.2.9 -

Sistemas de Gestão Pública (Controle e Informações gerenciais) - pág. 81, o 

seguinte trecho: 

"Os sistemas administrativos voltados para a 

gestão pública abrangem áreas diversas: 

pessoal civil, serviços gerais, organização e 

modernização administrativa, informação e 

informática, planejamento e orçamento e 

controle interno. O objetivo desses 'sistemas' 

é permitir a transparência na implementação 

das diversas ações do governo, possibilitando 

seu acompanhamento e a avaliação, bem 
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como a disponibilização das informações 

não privativas e não confidenciais para o 

governo como um todo e a sociedade." 

Apoiando-se no desenvolvimento da automação, na expectativa de 

que tais sistemas sej am suporte das necessidades operacionais, facilitando a 

tomada de decisões e incorporando às informações a qualidade de 

gerenciais, ainda tentará atender um pressuposto de gestão participativa 

quando (pág. 82): 

"aumentando a confiabilidade e diminuindo 

os custos desses sistemas, será possível 

tomá-los acessíveis à sociedade, para que 

esta controle e julgue o desempenho da 

administração pública". 

Outrora, numa opção de reforma da administração pública 

semelhante - sistêmica - como a opção reformista mencionada viria a 

instrumentalizar-se como padrão gerencial, político e até mesmo ideológico, 

sob os auspícios da modernização e do enfrentamento da burocracia pública 

em face dos novos tempos. Note-se que a empreitada mais severa seria a de 

uniformizar a gestão em tomo de referências do processo decisório pela 

informação, embora, paradoxalmente, num amálgama com figuras ou entes 

administrativos de vocação descentralizada, como autarquias, fundações etc. 

Este devotamento é trazido pelo andor de um Decreto-Lei, o de nO 

200, de 25/0211967, que dispunha sobre a organização da Administração 

Federal, estabelecendo diretrizes para a Reforma Administrativa, dando 

outras providências. A tarja de modernização pretendida e mencionada, no 

campo dos sistemas, pode ser vista no artigo adiante transcrito, 

esclarecendo-se que se estará tratando da administração burocrática ou legal, 

verbis: 
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Art. 30 - Serão organizados sob a forma de 

sistema as atividades de pessoal, orçamento, 

estatística, administração fmanceira, 

contabilidade e auditoria e serviços gerais, 

além de outras atividades auxiliares comuns 

a todos os órgãos da Administração que, a 

critério do Poder Executivo necessitem de 

coordenação central. 

Eis que a diferença básica de tais visões gerenciais reside no fato de 

que, modernamente, a disponibilidade de tais informações é acessível em 

rede. Decorridos assim quase 30 anos, duvidamos que fosse necessária uma 

reforma para que as concepções do processo decisório, calcadas no 

tratamento das informações dependessem tanto uma nova forma de ver, o 

que por certo a própria ciência da computação, em veloz aperfeiçoamento, 

se encarregaria de disponibilizar. 

De tão atraente ao propósito político restaurador, por certo ingressará 

na burocracia pública, exatamente, pelo jargão modemizante, não tardando 

em favorecer um novo entendimento dos conflitos sociais e a forma de 

resolvê-los. 

Todavia, parece-nos que o ponto nodal deste intróito reside na 

circunstância de que a administração pública é vocacionada para a 

apropriação de um incalculável número de instrumentais, representa uma 

volúpia procedimental como essencialidade do próprio Estado infere-se de e 

para o poder, de maneira que a modernidade é uma tendência a ser sempre 

instalada na medida em que se regulam interesses e propósitos. A questão 

não é somente identificar o que é ou não moderno, mas o momento político 

de sua apropriação, a finalidade da utilização anunciada e sua tolerância nos 

ambientes interno e externo. 

o que nos chama a atenção nos exemplos citados não é exatamente a 

prevalência de instrumentai sistêmico enquanto de conotação procedural, e 
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aSSIm, indiscutivelmente, voltado para a modernização da administração 

pública. O que entendemos crucial é que tanto tempo após, continuamos 

dependentes do descortino entre as diferenças conceituais e procedurais 

daquele instrumental, imiscuindo-se nas análises e proposições por dentro 

de análises organizacionais. 

Trata-se de propósito peculiar: coadjuvar esforços de diversos 

seguimentos sociais, tais quais associações, universidades, entidades 

públicas e privadas etc, por motivações marcantes e re-inventivas da 

burocracia pública, de modo a contar, ainda, com a contraparte desta mesma 

burocracia, inserção ousada e que contribui como uma espécie de distensão. 

A ênfase de reformas parte da pressuposição de que percebemos a 

necessidade de mudanças que, no caso de Estado, reativa a perspectiva de 

ação de mecanismos inve; para com o poder desse mesmo Estado, 

quando a relação tradicional volta-se à complexidade dos atores externos, 

fazendo com que a percepção da obsolescência do aparato acabe por ceder 

às instigações de modernidade. A compreensão desta nova e inevitável 

realidade perpassa por antagônicos referenciais da velocidade sociológica, -

o que demora e o que acelera na busca da formatação e conformidade com 

os padrões desejáveis de convivência e busca da ordem pública 

Dois eventos administrativos marcantes pontuaram a Polícia Civil do 

Rio de Janeiro, em particular. 

O pnmelro, o advento da mudança da capital da república para 

Brasília em 21 de abril de 1960 com deslocamento de quadros funcionais de 

antio departamento Federal de Segurança Pública - DFSP, para o novo 

distrito Federal e a adequação de órgãos e serviços27 para o recém criado 

estado da Guanabara - Lei nO 3.752, de 14/04/1960 -, e decréscimo de 

fomento financeiro e prestígio; o segundo, a fusão de Unidades Federadas, -

2i As medidas re-estruturantes seguintes foram a criação do Departamento Estadual de segurança Pública 
- DESP -, dirigido por um Chefe de Polícia, conforme Decreto estadual nO 14, de 27/05/1960 e, após, a 
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Guanabara e Rio de Janeiro, em 1975, como previsto na Lei complementar 

nO 20, de 01107/1974, embora efetivada em 15/03/1975, pelo Decreto 

estadual nO 11, este mesmo que deu uma nova estrutura básica à Secretaria 

de Segurança Pública do novo estad028
. Estamos ainda ratificando que os 

dois eventos estão no contexto temporal mencionado inicialmente, ao qual 

inevitavelmente se junta a proposta modemizante do Decreto-Lei de 200 de 

25/02/1967. 29 

Se as variáveis não possuem elos justificadores para toda aquela 

circunstância que autoriza uma desconfiança histórica como obstáculo o 

estímulo à propagação de uma restauração aceitável do aparato de segurança 

pública local, não se perca de vista que se trata de um caso "sui generis'. 

Muito se poderia falar a respeito das conseqüências desses eventos, 

mas é igualmente marcante que ainda vivemos sob os auspícios de tais 

mudanças, sendo que a seguir, além da distensão política e do trato 

constitucional dado ao aparato de segurança pública, vivemos uma proposta 

de mudança radical que estima pontuar os rumos institucionais para o 

futuro. A história organizacional, todavia, nos informa que toda proposta 

criação da Secretaria de Segurança Pública - SSP, pela Lei estadual n° 263, de 24/12/1962, extinguindo
se o departamento 
28 Ainda em 15/03/1975, por ato do Secretário, edita-se a Res.SSP n /0004-A, aprovando-se o Regimento 
Interno da SSP, que depois modificado, republicando-se como Res.SSP nO 0053. de 29/08/1975, em 
readaptação ao Decreto nO 300, de 13/08/1975, este que pouco alterou o Decreto nO 11, de 15/03/1975. 
COSTA, Milton Lopes da (op. Cit: 79) enfocando a repercussão da administração policial do governo da 
fusão, retoma o discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, pelo deputado Péricles Gonçalves, 
conforme publicado no Diário do Congresso Nacional - nO 19 - quarta-feira, 28/03/1979, págs. 
120111202, do qual extraímos o seguinte trecho: "A polícia do Estado do Rio se vê impotente para conter 
a onda de assaltos e reduzí-Ios aos limites toleráveis, pelos seguintes motivos: foi mal estruturada e mal 
dirigida no primeiro governo da fusão, sendo pública e notória a incapacidade demonstrada pelo então 
Secretário de Segurança (. .. )". 
29 Encartado no livro "Problemas da Investigação Criminal", TA VARES, Saul & SILVEIRA, Roberto 
Xavier da. Rio de Janeiro: Editora Prado, sld. Trecho do discurso pronunciado pelo Deputado Anésio 
Frotta Aguiar, ex Delegado de Polícia, conforme anais da A.L.E.G., fls. 15 - 41/43, em 23/08/1961, onde 
constatamos o apontamento de diversas mazelas quanto à Polícia Civil, não muito diferentes das atuais, 
tais como: falta de entrosamento interdepartamental, deficiências na polícia técnica - pericias -
recrutamentos deficientes; deficiências gerenciais como: "faltam Delegacias Especializadas que realmente 
a sejam", face as duvidosas missões e aprovisionamento precário da maioria. Destacamos o trecho de fls. 
18, como que uma resposta à pergunta de se há ou não polícia neste Estado: "Não, meu amigo, este 
Estado não possui polícia; pelo menos por enquanto. Possui sim, um arremedo de polícia; um organismo 
desarticulado, herança de um Distrito Federal até então sujeito a toda sorte de influências civis e militares, 
políticas e sociais, oriundas de todo o Brasil. Um arremedo de polícia que, desde a instalação da Capital 
no Rio de Janeiro, sempre foi tida e havida muito mais como um meio de servir a amigos, políticos, 
pessoas influentes, do Império e da República, do que como organismo destinado a combater o crime, a 
defender as instituições, a promover a paz social." 
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inovadora encontra as instituições policiais vinculadas a práticas do 

passado, não resolvidas. 

A complexidade funcional de duas polícias que hão de se fundir, - na 

verdade quatro, ao considerarmos as PMs, em meio a um momento histórico 

fermentado pela antipatia para com os aparatos de segurança, o que também 

não seria um fenômeno novo, somente alterando-se as percepções públicas 

deste periodo mais recente, inclusive com mais intensidade, o que também 

acaba por alcançar os critérios de classificação dos comportamentos que se 

insinuavam como contrários à ordem vigente. 

Não somaram virtudes, somaram mazelas, aquelas que possuíam 

antes de se olharem como uma só. 

o clima para uma reforma sempre esteve propício, visto que o 

Estado brasileiro não conseguiu desatar as contradições de sua formação, o 

que por certo se reflete nas unidades federadas e mais ainda em suas 

polícias. 

Não podemos somente voltar atenção para o discurso do novo sem 

que obremos pela continuidade do processo, até mesmo como oposição à 

descontinuidade do fenômeno administrativo e onde a reformulação 

pretendida não ignore, por exemplo, que em eventos de modernização e 

capacitação anteriores não se conseguiu integral efetivação, enquanto as 

ondas de modernidade chegavam exatamente para suplantar também o que 

não chegou a ser experimentado, marcando a reconcepção administrativa 

mais pela visibilidade dos itens que consegue mudar do que aqueles que 

consegue fazer cumprir. 

Mais ainda, no caso próprio da segurança pública, indícios de 

melhoria, não raro, relacionam-se à aquisição e fornecimento de alguns 

insumos e esporádica ênfase em "fatores higiênicos". Comprar viaturas, 

armas e munições, por exemplo, não permite uma séria perspectiva 
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refonnadora, quando ainda o coeficiente de produtividade como razão 

matemática entre estes mesmos insumos, ratificou-se como especulativo. 

Calcada no plano da gestão, uma reforma dependente de redefinições 

dos objetivos entre cidadão-cliente, e administração pública da pennanente 

avaliação das políticas públicas de uma gestão semiparticipativa em 

assuntos estratégicos, ainda que parta do esgotamento das estratégias, da 

falência operativa pela falência tecnológica, não será próspera sem a solução 

de conflitos, como esforços voltados para aquele desenvolvimento 

gerencial. 

Modificação de crenças e valores, convívio com os mecanismos 

burocráticos tradicionais e uma química gerencial que possa suplantar 

nocivos hábitos, desenrugando-os. E uma fonnulação remodeladora, 

restando definir com que tipos de comitês ou qual cronograma, com qual 

finalidade, com que recursos e em qual platafonna tecnológica. 

Precipitado por eventos de repercussão nacional, especialmente no 

Rio de Janeiro, embora sem desfazer percepções de oportunismo político 

amenizador da lentidão do Governo Federal em deflagrar iniciativas 

intensamente reclamadas pela sociedade, de fonna até dramática, toma-se 

de conhecimento geral, neste ano, o Plano Nacional de Segurança Pública, 

constante de quinze (15) Compromissos distribuídos nos seguintes 

capítulos: I - Medidas no âmbito do Governo Federal; TI - Medida no 

âmbito da Cooperação do Governo Federal com os Governos Estaduais; III 

- Medidas de natureza normativa; IV - Medidas de natureza institucional. 

Sua introdução reforça a crença sistêmica: 

"Este é um Plano de ações. Seu objetivo é 

aperfeiçoar o sistema de segurança pública 

brasileiro, por meio de propostas, que 

integrem políticas de segurança, políticas 

sociais e ações comunitárias, de forma a 
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reprimir e preverur o cnme e reduzir a 

impunidade, aumentando a segurança e a 

tranqüilidade do cidadão brasileiro." 

A exeqüibilidade de macro projetos institucionais, mais uma vez, 

atrela-se ao aperfeiçoamento de um sistema, suposta garantia de que é a 

partir do mesmo que as inclusões pacificadoras funcionarão na redenção dos 

desvios sociais, um monolítico para enfrentamento do crime. 

o inconformismo público para com a crescente sensação de 

insegurança facilita creditar qualquer afirmativa de que a produtividade 

policial é baixa - mesmo que se saiba que a mensuração de coeficientes a 

esse respeito ainda é incipiente e sem metodologia de respeitabilidade 

científica -, o que garante a incorporação, como prioridade, em plataformas 

políticas obviamente autojustificadas, galgando o assunto condição de 

clamor e no qual a capacidade do gestor político é testada, porquanto a 

predisposição em equacionar a este tormento ganha ares de novo a cada 

momento, muito embora não o seja. 

Haveria duas formas bem aceitas de enfrentamento do problema, 

uma que vincula a contenção da crescente criminalidade por ações políticas 

de inclusão na ordem social, o que pode ser exemplificado por pleitos de 

melhor distribuição de renda e fomento a oferta de trabalho à população 

produtiva, além de condições mais dignas de habitação, ensino público e 

saúde. Outra, que considere a reformulação dos aparatos de segurança como 

pré-condição de melhor contenção criminosa, o que restringe a discussão do 

fato de que a criminalidade aumenta por deficiência da polícia. 

A opção por qualquer uma delas isoladamente é uma garantia de 

insucesso, sendo certo, porém, que a visibilidade desejável e, de certa forma 

mensurável, estreita-se na opção em se fazer na burocracia pública um 

laboratório de experimentos que compartilham com angústias comunitárias 

e globais, o que se oferece como menos complexo do que suplantar as 

conseqüências sociais do conflito sobre apossados e desapossados. O alvo 
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fixo das reformas, tradicionalmente, é a instituição policial, sendo o que 

parece haver restado para as soberanias globalizadas - organizar suas 

polícias -, segundo Bauman (1999). 

No caso brasileiro, porém, é preciso atentar para o fato de que a 

construção de modelos de segurança sempre se mostrou como claudicante, 

sendo o caso de, num resgate contextualizante, considerarmos que nem bem 

chegamos a experimentar a existência de uma instituição exemplar ou 

mesmo erigida a ima condição de aceitabilidade inconteste no serio público, 

tampouco de rendimento aclamado como positivo. 

Um contraponto nesta contextualização resgatamos em Lacombe & 

Tapajós, cuidando da Organização e Administração do Ministério da 

Justiça no Império: 

"Todos os esforços feitos, ao longo de todos 

esses anos, no sentido de prover a corte de 

um sistema policial bem organizado, não 

foram satisfatórios. Os ministros sempre 

criticaram a organização e pediram reformas, 

que eles mesmos, entretanto, consideravam, 

pelo custo, de dificil execução." 

Reproduzem trechos de 'relatórios dos ministros Lafayette Rodrigues 

Pereira, de 1877, após 37 anos de criação do Ministério e de Samuel 

Wallace Mac-Dowell, de 1886, definitivamente atuais, conforme adiante, 

respectivamente: 

Do primeiro: 

"A organização de uma boa polícia, 

modelada pela dos países mais adiantados, é 

aspiração tão sedutora em teoria, como 

embaraçosa na prática ( ... )." 
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"Sem remuneração das funções é impossível 

a permanência de um pessoal de aptidão 

provada, a plena dedicação ao servIço e 

eficaz responsabilidade - três condições 

essenciais de qualquer sistema regular. 

Com a insuficiência da força, ou falta de 

agentes bem retribuídos afrouxa a ação da 

polícia, e falha a prevenção e repressão dos 

delitos." 

Na virada do século XXI o discurso reformista continua defensável, 

sendo marcante que atualmente a consolidação de reformas deva pautar-se 

na reafirmação constitucional, que no caso mais recente, a Constituição 

Federal de 1988, garantiu um pretenso reforço institucional pela inserção 

das forças policiais - federais e estaduais - à condição de entes 

constitucionalizados, palco de onde não seriam retirados com facilidade e de 

onde poderiam tomar pleitos organizacionais mais visíveis. 

Evidente que se não fossem por legislações regulamentadoras de 

cada instituição, no caso as Leis Orgânicas, a previsão constitucional, tão 

somente, não seria capaz de fazer protegidos interesses, como acaba 

ocorrendo, muito embora as ameaças de revisão constitucional para a 

matéria, por vezes até incisivas sejam mesmo de freqüência preocupante, 

sobretudo pelo fato de uma reforma constitucional nestes moldes passaria 

também pela reforma do Código de Processo Penal - norma de 

procedimentos, que por certo modificariam a natureza das tarefas e suas 

perspectivas organizacionais. 

O apego a um modelo que consagre a existência das polícias civis e 

militares não é outra coisa que não a crença de que estão normativamente 

voltadas para um salto sistêmico, arranjado e consagrado, cunhando-se a 
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história pela adaptação particular de burocracias díspares e conflitantes, mas 

ao mesmo tempo tão unidas e próximas de um perfil operativo cotidiano. 

Esclarece-se, então, que a versão unificada ou, na melhor das 

hipóteses, integrada, demanda um esforço para o qual as condições básicas, 

além daqueles de cooptação, emparceiramento regulamentar, 

condicionamento pelo recrutamento, seleção e treinamento, são inexeqüíveis 

sem que, mais uma vez, vislumbremos a afetação constitucional de suas 

competências e, bem que se diga, por um princípio básico da hierarquia das 

normas, qual seja, a de que uma norma constitucional é inatacável por leis 

ordinárias, pois ensejam vícios insanáveis, tampouco por decretos e 

quaisquer outras em sentido decrescente, o que socorre a refratários e 

protege culturas organizacionais como também inibe a volúveis interesses 

políticos, não raro passionais. 

Um caudaloso processo revisional para a Constituição é cercado de 

intrincados apelos de bases políticas, competitividade que por demais 

legítima e por demais complicadora, porquanto outro dado está em questão 

no frenesi reformista: a perenidade legislativa é uma característica que se 

deseja para a consolidação da aplicação normativa. 

Trazendo para o foco local, no caso, a segurança pública do Rio de 

Janeiro e, atentando-se para os percursos históricos já mencionados e as 

dificultosas correspondências entre estruturas públicas e serviços por elas 

prestados, entendemos por bem documentar que as tais aflições políticas à 

procura de exeqüibilidade para projetos reformistas, por mais vanguardistas 

que fossem, estariam diante da clausura da norma e qualquer desatenção 

acaba por merecer a interpretação de se estar pondo a perigo a manutenção 

do estado de direito, erigido, ao que se sabe, por desafios democráticos 

permanentes. 

É desta forma que se deflagra uma iniciativa pautada inicialmente 

pelo ineditismo e, em certa conta, arrojada, porquanto ousa enfrentar um 

mandamento constitucional e, em nome daqueles padrões revisionais, pelo 
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argumento de que as forças policiais devem estar encaminhadas para uma 

revisão estrutural que lhes garanta uma nova postura e, por conseqüência, 

uma nova dimensão produtiva, sendo um exemplo mais recente de ação 

política para um clamor público historicamente repetido. 

Falamos da criação do Instituto de Segurança Pública do Estado do 

Rio de Janeiro - RIOSEGURANÇA - pela Lei nO 3.329 de 20/12/1999, por 

Projeto do Executivo Estadual, com as seguintes características: 

1) com a finalidade de assegurar, executar, gerencIar e 

administrar, de forma uniprocedimental, por intermédio 

das Polícias Civil e Militar, a Política de Segurança 

Pública do Estado, com aprimoramento profissional dos 

membros daquelas organizações; 

2) otimização administrativa e desenvolvimento de 

procedimentos que compatibilizem as doutrinas aplicadas 

nas instituições; 

3) proposição de sistema eficiente de segurança (grifo nosso), 

a ser implementado por intermédio de ações coordenadas, 

integradas e solidárias das Polícias Civil e Militar; 

4) propor planos de carreira, aprimorar técnicas, rever 

códigos de ética e regimes disciplinares, aperfeiçoando 

gestão e classificação funcional, avaliar logística, táticas, 

formação profissional, planejar orçamentos, prestar 

segurança privada por meio de cobrança de taxa; 

5) operação com contas distintas das do Tesouro Estadual, 

tratando-se de uma autarquia vinculada à Secretaria de 

Estado de Segurança Pública. 

Temos que uma das funções, no resumo proposto, é a de dirimir 

conflitos entre aquelas instituições, prevalecendo, no caso de policiais em 

exercício naquela autarquia, especial condição de capacitação com avaliação 
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prévia técnico-profissional, além do perfil psicológico e ficha funcional sem 

máculas. 30 

Mais uma vez, prevalece a visão sistêmica como dimensão a 

alcançar, além do fato de que, mesmo com contornos modernizadores, na 

configuração estrutural e legal, a figura de autarquia, disseminação já 

constatada, como já mencionamos anteriormente, no Decreto-Lei n° 200/67, 

quando já se falava em Reforma Administrativa nestes moldes e por onde, 

também, os atuais projetos de desregulamentação do Estado encontraram o 

melhor caminho para a argumentação de ineficiência. 

Veja-se que, pretextando-se suplantar, pela inovação, a um modelo 

estrutural vincado pela Constituição e, muito mais, pautado ainda numa 

. dependência de vinculação à ordem interna, no que se refere a Polícia 

Militar, em sendo força auxiliar do Exército, além de responsável pelo 

policiamento ostensivo estadual, temos uma figura autárquica, 

descentralizada e supostamente embrião de uma restauração muito mais 

profunda do que a manutenção de pleitos unificantes ou de uma nova 

referência de integração, sobretudo porque as dimensões da reforma vão 

além da perspectiva de duas polícias distintas, verificando-se a expectativa 

de que a condição de vinculação - acabe por arrastar a lógica civil da polícia 

para o retrocesso militar de uma segurança política, quando se inclui que a 

Polícia Militar deixará de ser força auxiliar e, na lógica de unificação, os 

resíduos da polícia civil também. 

Prevalecidos os ímpetos burocráticos anunciados, restam duvidosas 

as motivações, porquanto se sabe que uma das condições de acesso a 

parcelas do recém criado Fundo Nacional de Segurança Pública está 

relacionada ao franco desempenho de unificação das polícias por parte dos 

30 Desprezando o debate com as Instituições, age a cúpula da SSP com mando militari, estimulada por 
afirmações do Executivo de que quem é contra o Instituto é corrupto. Como se não houvesse sérios 
obstáculos técnicos no projeto, e por uma vazia discussão de quem deve ou não usar uniforme, confunde
se uma prioridade de mudanças de paradigmas por aspectos produtivos com aflições estéticas 
incontroláveis. 
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governos estaduais3l
, ou seja, uma pré-condição essencial, contraparte que 

parece pretender alterar a cultura da segurança pública no Brasil, pela 

imposição orçamentária num primeiro passo de fixação de objetivos 

produtivos. 

3.4. Segurança Pública e criminologia: influências ambientais 

A inquietação da criminologia na tentativa de entender cnmes e 

criminosos, é a mesma nos últimos 150 anos, resistindo pela capacidade de 

absorção dos estatutos de outras ciências, exatamente pelo desenvolvimento 

daquelas. Este agrupamento de esforços, onde implícita uma moldura, 

demarca uma referência de cientificidade convertida num evento 

interdisciplinar notável, mas que nem por isso pode garantir uma 

pacificação doutrinária. 

Se nem mesmo toda a ordem de avanços, especialmente aquele que 

desfaz a crença do criminoso nato do Lombrosianismo, consegue saltar às 

efervescências da confrontação social para com a revisão do poder estatal, 

do entendimento do percurso que iria entre um conflito de interesses nas 

relações em que o indivíduo abstrato opta pela dissensão em face de uma 

comunidade global, atada ao menos pela moral, convertendo-se em desvio o 

que poderia, num dado momento, ser o descompromisso para com o 

consenso geral trazido pela norma , por certo em escala muito mais 

complexa, que uma revisão de comportamentos e a implantação de 

entendimentos oficiais majoritários, implica em modelar aos aparelhos 

repressivos de modo a atendê-los, sugerindo ser o crime o item principal do 

modelo. 

Não pode mesmo a Criminologia fazer outra COIsa a não ser 

continuar tentando, consolidando-se assim como um ramo do conhecimento 

dos conseqüentes, embora lhe apeteça pontuar as possibilidades dos 

31 É a expectativa criada pelo Plano Nacional de Segurança Pública de 2000. Assim também foi noticiado 
no jornal "O Globo" de 24/0512000, pág. 3: "Verba para Estado que wrir polícias - União dará 
recompensas a governadores que unificarem suas forças civis e militares." 
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fenômenos contraditórios que ensejam o cnme, e por conseqüência o 

criminoso, finalizando garantir que no tratamento de tais eventos se baseie 

num referencial humanizante, e que com tal postura, além de avanços 

múltiplos nas diversas áreas do conhecimento de que se serve, acabe 

também por reconstruir uma possibilidade estatal eficiente sem que se 

percam as possibilidades de influência de variáveis das mais diversas por 

critérios simplistas. 

É importante assim destacar que o fenômeno criminal idade, estudado 

pela criminologia moderna como de causas relacionadas a três distintos 

vetores doutrinários, quais sejam, tendência sociológica, clínica e de política 

criminal, podendo ser simplificadas respectivamente, por observações da 

estigmatização dos processos investigatórios esteriotipados, do 

entendimento da personalidade e tipologias trazidas por observações 

clínicas e, por derradeiro, da avaliação daqueles dados por um critério de 

defesa social, há ml' i1 o se oferece como de interesse global, embora a 

exclusividade estatal na manutenção de seu efetivo controle não eqUIpare o 

indelegável ao induvidoso, presunção de que as verdades oficiais 

dependerão do questionamento público. 

Albergaria (1988:197), esclarecendo que a criminologia geral cuida 

do criminoso, do crime - fenômeno de massa, da sociologia criminal - e da 

criminalidade, por uma visão geral, sendo esta última assim assumida: 

"A criminalidade é considerada como 

fenômeno de massa, constituído de infrações 

que se apresentam num tempo e lugar 

determinados: uma totalidade, que imprime a 

fisionomia criminal a uma época." 

o que melhor pode definir a aplicabilidade do conhecimento 

criminológico, numa espécie de inventário de haveres, temos em 

Ellenberger & Szabo (1976:42): 
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"Suas limitações residem fundamentalmente 

nas próprias fontes de sua matéria prima: 

contagem estatística dos crimes ou dos 

criminosos. " 

"Esses dados são, como se sabe, muitas vezes 

contestáveis quanto à sua representatividade 

(cifre negra) em relação à criminalidade real, 

bem como os critérios jurídicos que servem 

de base à definição do ato criminoso. 

Contudo, esses trabalhos constituem 

importantes fontes de informação sobre a 

extensão do fenômeno criminal e as 

características das populações criminosas." 

Esclareça-se que a expectativa de produtividade, bem como a ênfase 

das ações policiais, decorrem, numa flagrante dependência das comparações 

numéricas das incidências criminais32
, a partir de uma tabulação extraída 

das previsões do Código Penal, enquanto estatuto repressivo, e das leis 

especiais, que por questões temporais, se oferecem extravagantes e 

justapostas àquele, como acúmulo de criminalizações com momentos e 

interesses distintos na regulação do convívio social. 

32 Um exemplo desta preponderância numérica encontramos no Decreto-Lei nO 3.992, de 30 de dezembro 
de 1941, dispondo sobre a execução das estatísticas criminais, conforme pre"isto no art. 809 do Código 
de Processo Penal, criando o Formulário do Boletim Individual para autores de crimes e contravenções. 
Fala-se de repartições dedicadas em levantamentos estatísticos por todo o país, além do Serviço de 
Estatística Demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. BERGER Peter 
L. Perspectivas Sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: Ed. Vozes, 1976, 3a edição, comenta da 
busca técnica da sociologia, ao privilegiar a estatística, de forma até exótica, desde em meados da década 
de 40, o que se verifica até nossos dias. Mas não foi por desinteresse administrativo na esfera da 
estatistica criminal que, no caso brasileiro, adiou-se o tratamento da evolução da criminalidade. Já na 
terceira reforma da Secretaria de Estado de Justiça, decreto nO 2.350, de 05/02/1859, previa-se para a 
segunda seção - Justiça e Estatística, dentre outras atribuições, a estatística policial, comercial, civil e 
criminal, enquanto polícia e segurança pública eram assuntos da terceira seção, segundo Lacombe & 
Tapajós (Op.cit.) 
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Não são os focos centrais dessa análise o intervencionismo de 

variáveis de motivação, nem amiúde o reconhecimento das conseqüências, 

sendo o bastante a releitura de índices das concentrações urbanas mais 

significativas, o que não favorece o reconceituar do policiamento, tampouco 

o esclarecimento do nível ideal de ocorrências, porquanto entendemos 

vitimizados quem diretamente sofre a ação e quem, de qualquer forma, a 

conhece, estando em questão, pois, a expectativa de elevados índices de 

subnotificação - por desconfiança da população ou por deficiência de 

funcionamento - embora noutro extremo a corrida dos números estimule a 

construção de índices fáceis, podendo ser falsos, inconsistentes ou injustos, 

além de estímulo a uma competição interna, instigando-se maior repressão 

sem correspondência com resultados qualificativos e respeitabilidade. 

Tais dados - os vetores da criminalidade -, enquanto restritos a 

duvidosos coeficientes de ações e omissões e bula operativa das agências 

oficiais33
, toma secundária a perspectiva de funcionar como instrumento de 

gestão na formulação de políticas públicas, precedendo assim a ação 

daquelas agências, guardando-se atenção, todavia, para o fato de que não 

estará a salvo das possibilidades de interpretações ideológicas diversas e dos 

apaixonados entendimentos da gênese do crime e dos ainda imprecisos 

modos ideais de tratá-los, mas por certo favoreceria combatê-los com uma 

versatilidade capaz de não se depender somente da polícia. 

Insere-se no campo das reformas institucionais, em face daquelas 

necessidades, uma noção de prioridade governamental, como pré-requisito 

de governabilidade, que possa tocar a duas frentes distintas: uma que altere 

o modelo das instituições, garantindo-lhes a possibilidade de encaminhar 

seus processos laborativos para novos coeficientes de produtividade, o que 

33 DEMING, W. Edwards. Qualidade: A revolução da administração. Rio de Janeiro: Editora Marques 
Saraiva, 1982, pág. 78-79, aborda questão semelhante, entremeando a argumentação com uma matéria 
jornalística intitulada por A valíaçôes de policiais são parcialmente baseadas no total de multas aplicadas, 
assinada por Michael Martinez, editorialista do Washington Post, onde metas numéricas chegam a 
extrapolar o bom-senso e a criar expectativas no orçamento anual. Comenta sobre a deterioração da 
contagem: "Um dos principais efeitos da avaliação de desempenho e o fomento do raciocínio e 
performance de curto prazo. Uma pessoa deve ter algo a mostrar. Seu superior é forçado a quantificar. 
Contar é fácil. Contagens desobrigam os administradores da necessidade de dar um significado à 
medição." 
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implica, dentre outras etapas, a de cambiarem os anseIOS coletivos pela 

recuperação de confiança do usuário, com aperfeiçoamento tecnológico, 

cultural e operativo. Outra frente é a que viabilize o reconhecimento por 

parte de seus agentes de uma referência humana que garanta ações a partir 

de direitos fundamentais indistintos, o que é uma garantia de revisão das 

práticas em nome do cidadão, ao revés do Estado como primado teórico, o 

que, aliás, deve ser feito, inclusive, no ápice do conflito. 

'i 

Se pudennos separar as duas frdntes, perceberemos que em ambas o 

fator humano deverá garantir o suporte das mudanças, ta.iito m.teflJamente, . 

quanto externamente, sendo neste último caso preponderante para saber 

separar crime e criminoso, vítima e Estado,' desfazendo-se da capaCidade de 

uma exclusiva interpretação penalista ao trazer para a primeira mediação 

daquele conflito uma plástica versão da representação viva da lei. 

Espera-se muito, assim, de uma reformatação a partir daqueles que 

experimentam a primeira náusea da repugnância humana, - o policial 

diuturno das dores fisicas e morais - enquanto os critérios revisionais 

permitem o descompassar de ações que viabilizem a mudança do policial 

com ações políticas que auxiliassem na amortização do crime e de sua 

modalidade violenta. Neste ponto a criminologia reclama dos verdugos o 

que deveria reclamar dos ordenadores, na verdade os formuladores para 

anseios hipoteticamente unifonnes, sendo que uma missão restauradora 

vinda do próprio Estado, em geral negligencia o entendimento de como tais 

práticas vêm carregadas de uma ideologia morna, conseqüências do próprio 

desfalecimento humano em face desta insalubre questão. 

A falência operativa das agências de segurança é a falência humana. 

De todos os humanos. Dos Estados e das estruturas. Mas é razoável começar 

a apuração do saldo falimentar pelos haveres materiais, e nisto se concentra 

uma perspectiva de mudança: combater o crime com uma nova polícia.34 

34 A expressão é mesmo peculiar. Com a sigla NP - Nova Polícia, foi lançado no Rio de Janeiro um 
projeto de reestrutmação local de segurança pública, com um seminário Internacional nos dias 23 e 24 de 
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Comumente, a administração pública conclama participação 

solidária para iniciativas de abrandamento político por ações de visibilidade 

e pretensiosos modelos gerenciais, que seriam reformatar o conseqüente na 

esperança de conter as ainda imprecisas razões dos antecedentes do fato 

criminoso, na suposição, por exemplo, que seria possível entender aos fatos 

por estatísticas, pelo discurso ideológico tão somente, pela inesquecível 

admissão de pobreza como condição básica aos delitos patrimoniais e 

violências outras e pensar como quem homo economicus seja o homem 

cnmmoso 

. No caso particular da inserção da marginalidade, inclusive 

reinterpretada semanticamente, nas questões de dependências e 

modernização a partir do entendimento da inclusão nos benefícios do 

desenvolvimento das populações que experimentam aquele estágio, no caso 

específico da América Latina, Kovarick (1981) retoma a influência 

personiana na formulação do entendimento de que a falta de articulação para 

um efetivo enganchamento de reivindicações junto aos centros do poder, 

decorre da precariedade estrutural, fragmentária, daqueles grupos. 

Uma conseqüência observável é a de que na estrutura social, tais 

fenômenos de caráter global com pouca preponderância na interpretação de 

tais contextos, já que a estrutura social passa a ser o somatório das 

características dos múltiplos atores sociais, incluirá a marginalidade numa 

categoria de não participação, o que implica em um não-ser. 

Embora isto, e com a crença de que o sistema social é apto à 

incorporação, apesar de tudo, dos grupos marginais, tais ações receptivas 

dependerão muito mais da mudança dos indivíduos e não da sociedade. 

Algo mais que representasse uma reavaliação das posturas daquele sistema 

social, em geral conduzido pelo Estado na mediação de interesses e na 

formulação de políticas a estes intentos, decorre dos atributos que aqueles 

grupos possuem, à medida que se organizem e sejam representativos. 

novembro de 1999, no Rio Othon Palace. A sigla é adesiva em viaturas policiais, sinalizando o início da 
mudança de paradigmas. 
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De como evitar que a desarticulação se converta em ano mIa, 

presumindo que seria isto o pressuposto da ação criminosa, restariam 

iniciativas estatais, tanto no evitar a desagregação por um esforço social de 

inclusão, quanto no preparar o desenvolvimento a contar já não somente 

com a prevenção, mas também com a recuperação, num estágio em que o 

Estado reafirma não poder abrir mão à medida que represente a 

manifestação da legalidade, tanto enquanto pune, exemplaridade 

característica, e enquanto auxilia a reinserção do punido, com ênfase em sua 

capacidade produtiva. 

A caracterização da anomia, da tradição durkheimiana vinculada a 

análises de compromisso ao trabalho - anomie - passa pela 

reconceitualização mertoniana e personiana para justificativas teóricas 

relativas ao problema da ordem, justificada, em suas variantes de 

manifestação, como "solução desviante, quiçá criminosa, de alguém", vindo 

a constituir-se em folkway socialmente negativo, conforme Figueiredo 

(op.cit. :65). 

Estes comportamentos anômicos caracterizam-se por indícios 

denominados por: inovador, ritualismo, evasivo e rebelde e que na verdade 

estariam relacionados a componentes motivacionais da ação, o que, 

portanto, na concepção personiana passa a ser uma condição, em agindo, da 

instabilidade social, pelo padrão sistêmico, o que Giddens (op.cit.l O l) 

justifica como fio condutor da reconceitualização mencionada a Durkheim, 

este que levado "diretamente à concepção de que a dissensão (crime, 

rebelião, revolução) deve ser conceitualizada como 'desvio', visto como a 

falta de um compromisso motivacional com as normas consensuais" e o 

reverso de uma solidariedade orgânica verificável no desejável modelo 

moderno da sociedade, fundada na divisão do trabalho e "coesionadas no 

sentimento de complementariedade ou de dependência", conforme Santos 

( op.cit.:3l). 

Desta forma, uma opção por ações e configurações sistêmicas por 

parte da segurança pública, não permite a visibilidade - vamos dizer 
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neutralidade -, para aperceber-se por fora do arranjo do sistema social 

elaborado teoricamente, sendo uma peça funcional, o que permitiria 

reconceber as concepções daquelas motivações criminosas a partir disso, 

também reconceitualizar sua ação. A leitura daqueles fenômenos, assim, 

parte da consideração de manutenção de um sistema a que se pertence, o 

que facilita normatizar e aculturar, além de "classificar de objetos como 

verdadeiros (expressão de autenticidade), pertinentes (expressão de 

utilidade) e lícitos (expressão de moralidade)", Santos 1. (Op.cit.:35). 

Num sentido oposto, ilustrativo de uma possibilidade anômica 

diversa da tradicionalmente defendida pelas opções funcionalistas, 

Guimarães (op.cit.: 188), fornece um dado analítico para o qual a 

possibilidade de ação do aparato policial admita rever-se: 

"Uma observação malS atenta das 

ocorrências criminosas nos leva à convicção 

de que elas não se geram nem se movem num 

sentido anômico, sem obediência a nenhuma 

direção normativa, a nenhum conjunto de 

regras e valores." 

Trata-se assim de defender uma expansão organizada de um 

comportamento divergente e discordante, que Kowarick (op.cit.) 

relacionará, enquanto marginalidade, não ao resultado das disfunções do 

sistema - posto que resultam das estruturas societárias, porquanto o conceito 

básico a se observar deve ser a contradição e não a disfunção. 

Em sendo o delito, aSSlm, um componente funcional do sistema 

social, recebendo etiquetagens e rotulações que se estendem aos infratores, 

não é de se estranhar que os indivíduos façam opções por subculturas que os 

reconheçam, contribuindo o aparelho repressor, tanto pela existência dessas 

sub culturas quanto com sua desagregação, quando a ela se volta de forma 

exclusiva para despersonalizar, Goffinan (1987), sendo assim, a teoria do 

estereótipo, a transição da criminologia interacionista à crítica, criando 
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espaço para uma criminologia do sistema penal, que se volta para a 

tendência organizacional e a estudar os mecanismos de pena e controle dos 

aparelhos repressivos, o que em muito se auxiliou para a edificação de uma 

tribuna crítica "dirigida contra as instituições" e que redundariam na 

possibilidade de se dar ênfase não ao "estudo do indivíduo delinqüente, mas 

da instituição criminógena ou das estruturas de poder", conforme Albergaria 

(Op. cit.: 150-151), aplicações destinadas à prevenção geral do delito, 

"paliativo para os males do sistema, a fim de que permaneça inalterável". 

Sinalizando a sociedade, por meio da transgressão, para os defeitos 

da organização, fica simplório buscar padrões de equilíbrio, somente, pela 

remodelagem da burocracia repressiva, pelo pressuposto de que esta é o 

exemplo mais fidedigno de como se constituem as opções ideológicas - e 

seus resultados sociais -, das classes dominantes, muito embora não seja 

coerente pretender rever aquelas constituições do amoldamento político sem 

considerar em que dimensões estão baseadas as forças públicas de 

segurança, no que concordamos com Santos J. (op. cit.:103): "( ... ) o estudo 

do processo de criminalização deve destacar o modo de integração e a 

significação real do funcionamento das normas e aparelhos punitivos que o 

constituem" . 

Os ajustamentos recíprocos, a partir da categoria analítica 

'equilíbrio', do funcionalismo personiano, acabam aceitando a decorrência 

de ordenamento pela função de cada estrutura social, o que faz com que 

subsistemas sejam adaptativos, relegando a um critério disfuncional o não 

ajustamento daquelas partes por uma visão de doença social, numa base 

conceitual que preconiza a sociedade como um todo harmônico, daí porque 

o controle social, a partir de desvios, desajustes, é um remédio coadjuvado 

pelas sanções. 

Alguns itens da proposição funcionalista para a questão do 

equilíbrio, devem ser destacados como diferenças conceituais ao sentido 

original emprestado ao termo: 
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a) não há centros de controle que avaliem e coordenem, 

inputs e outputs, no que os efeitos recíprocos não são 

passíveis de clarividência; 

b) a noção de homeostasia dedica-se a mudanças sistêmicas 

resultante do confronto de equilíbrio e desintegração, 

contrariamente ás expectativas de autotransformação 

interna do sistema; 

c) o pressuposto da interdependência funcional com alcance 

de equivalência de efeitos em todas as partes do sistema 

necessita de uma revisão quando se refere a sistemas 

sociais, porquanto a interdependência do poder pode 

provocar efeitos diversos do convencional. 

É necessário então revermos as possibilidades da atividade policial 

neste contexto funcional, sem perdermos de vista que aquela atividade deve 

estar vinculada ao que em Direito concebe-se por império da Lei, 

dispensando-se assim reafirmar o desafio personiano para com a releitura do 

estado Hobbesiano. 

De antemão, não podemos ignorar que as instituições policiais não 

são as estruturas, na verdade um de seus pressupostos, e o grau de prestígio 

que desfrutem emanam de duas frentes: dos resultados de suas ações para o 

poder público no capital político e das intervenções práticas como resultado 

de suas competências e atribuições como item de legalidade no agir geral, 

restaurando ou mantendo a ordem pública. 

o aproveitamento desta visão ganha importância quando submetidas 

à análise de uma base operativa originada pelo ou para o estado, que na 

hipótese brasileira, segundo Guimarães (Op.cit.:91), ao falar das classes 

perigosas e do banditismo urbano e rural, guarda profunda relação histórica 

com a formação da consciência patrimonial da ocupação da colônia, pelas 

"concessões colossais divididas entre fidalgos e plebeus ricos - senhorios 

dentro do senhorio do Estado", em que: 
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"O senhorio possuía sua guarda própria, sua 

defesa contra as incursões de íncolo ou do 

invasor estrangeiro; dispunha de seu próprio 

governo, sobre as pessoas e as coisas, 

dispunha também de suas leis, vigentes no 

seu domínio e no das suas vizinhanças." 

É um cenário praticamente imutável nos três séculos subseqüentes, 

incorporando à análise a perspectiva feudal de subjugar com abusos, o que 

melhor se exemplifica na manutenção escravocrata, mas que não cessaram 

após a sua abolição e onde ainda auxiliaram no embrionário pacto federativo 

pelas forças representativas locais e seu poder de coerção, uma vez que o 

legado colonial de desorganização favoreceu o centralismo político, com a 

simultânea e conseqüente redução das insubmissões autonomistas 

periféricas. 

Com uma gênese dessas, e com um vínculo opressor tão 

culturalmente tolerado, não restaria às forças públicas de segurança, com 

este status à medida simples de reforrnatações do sistema administrativo 

nas transições dos Impérios à República e sem substancial mudança ou 

preparo, posicionaram-se em nome de uma legitimação de desigualdades -

o oposto genérico de igualitário - , sendo certo que os rescaldos desta opção 

seriam mais visíveis enquanto sentida à medida que o paradoxo da 

Revolução Industrial trouxesse desenvolvimento e outras sortes de 

injustiças, secundadas pelo irreversível Capitalismo. 

Não se tem em conta que a composição humana das forças policiais, 

em qualquer dos estágios, depende do recrutamento em camadas mais 

pobres da sociedade, o que se forrnata por óbvias questões de 

empregabilidade, não sendo crível que o perfil profissional dos mesmos, 

como opção humana, se precedesse de uma versão genuinamente autoritária. 

Tomaram-se assim, em razão dos modelos vigentes, não se absolvendo 

assim todo o conjunto da burocracia pública pelo simples fato de legitimar 

as práticas em nome da unidade territorial e política, pelas vocações do 
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modelo produtivo e pela tônica de uma evolução sempre descompassada em 

relação a outros países. 

Enquanto a figura histórica do Capitão do Mato simbolizasse a 

manutenção do modelo, pela imposição de respeitabilidade do senhorio, 

percebido pelo status de trânsito entre degredados e submissos e a Casa 

Grande, a crença de que a atividade policial eternizou tal interesse, o que se 

percebe com especial ênfase na Criminologia Crítica, merece admitir uma 

outra variável que não somente a do mimetismo de comportamentos 

desviantes em favor das minorias controladoras do poder, já que toda a 

fidelidade truculenta se converteria numa reivindicação dos autores em ter 

algo mais que o trânsito entre bem e mal, cercado de certo êxito com a 

ruptura desviante, também, por parte do mantenedor da ordem, transigindo 

interesses dos dois extremos. 

Este modelo se prolonga e como dito, é merecedor de re

interpretações de maneira a se entender aos atuais fenômenos desviantes, 

vindos do interior das instituições policiais, o que conseqüentemente 

deslocaria o eixo de recrutamento e seleção dos recursos humanos para uma 

órbita de avaliação e captação atentas ao vínculo ideológico na ruptura entre 

o policial, os poderes constituídos e as crenças e valores daqueles que 

tenham ou não de combater nas respectivas missões institucionais. 

Uma capacidade de julgamento subliminar e a possibilidade de 

transigir-se em nome de beneficios pessoais sedimentam-se de forma 

perigosa, sobretudo a partir das perspectivas da noção de favorecimento que 

todos desejam ter, ainda que indiretamente35
. 

35 Sobre o tema sugerimos a leitura de CERQUEIRA FILHO, Gisálio. A ideologia do favor e a ignorância 
simbólica da lei. Rio de Janeiro: Centro Unificado de Ensino e pesquisa - Vice Govemadoria do Rio de 
Janeiro - Imprensa Oficial, 1993, págs. 19-26, respectivamente, nos seguintes exemplos: "As opções 
ibéricas pelo tomismo em oposição ao maquiavelismo como fio condutor da tensão entre indivíduo 
(liberalismo) e pessoa (ideologia do favor) estão na fundação do imaginário social no Brasil". E "A 
Transição da ignorância simbólica da lei para as práticas de violência fica pois facilitada por uma espécie 
de 'cultura da ilegalidade' cultivada pela sociedade". 
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Sem que as dimensões do poder fossem revistas e entre um momento 

teórico-sociológico que acabou transpassado para a metodologia 

administrativa, vive a teoria dos sistemas a preconizar um sistema aberto 

para o aperfeiçoamento com o meio ambiente e, no caso da segurança 

pública, como exemplo de desafio de criar dutos entre instituições 

tradicionalmente burocráticas, fundadas na hierarquia e disciplina e, 

portanto, pautadas com referencial do sistema fechado, ademais de num 

pretenso feedback com o cidadão, o destinatário do serviço, abrindo canais 

de interlocução encorajantes, e mimetizar simpatias e a resgatar uma 

credibilidade que não se pode afirmar já ter havido, sendo ainda que, neste 

contexto de entrada e saída, a matéria-prima crime é o que exatamente emite 

o conflito, e não é razoável buscá-lo para processamento para ser devolvido 

restaurado, como produto ou serviço, sem antes conformarmos qual de fato 

a missão institucional e com quais mecanismos contar para que o crime não 

tenha a mesma influência corrosiva de quando incidente na sociedade. 

Eis que uma cosmovisão, voltada para esforços de renovação e 

transformação erigida a um patamar de uma teoria histórica-crítica, não 

poderá combater contra um inimigo doutrinário que não seja a teoria 

positivista-funcionalista, conseqüência mais sentida da "fluidez geral de 

cosmovisões na moderna sociedade", Berger (1976:61), em nome de 

atrações intelectuais em modificar os tão defendidos, protegidos e 

consolidados sistemas teoricamente fechados. 

Paradoxalmente, avançar contra as bases deste mesmo positivismo, 

que convencido da realidade como acabada e imponderável e, assim, 

trazendo consigo que o funcionamento das coisas, - da realidade, da 

sociedade, decorre de uma estruturação especial num sistema organizado, a 

partir de funções específicas e ordenadas, é o mesmo que procurar rever 

uma discussão ético-utilitarista naquilo que serve ou não àquele sistema, 

mas ao mesmo tempo habilitando essa resistência para restaurações do 

mesmo sistema, o que o submete à condição de entulho histórico. 
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Desta forma, quando ignorar o que está de fora ou as contradições 

verificadas neste funcionamento e tratadas como disfunções representa uma 

postura de manutenção da estrutura como preponderante em relação aos 

processos de mudança, típico daquele positivismo, este mesmo que informa 

os procedimentos do mundo jurídico, se estará diante de um empecilho 

abastado de tradição no pensamento da formação jurídica brasileira e, por 

conseqüência, nos procedimentos das agências públicas que militem no rol 

de serviços daquela natureza. 

Entendemos que para se falar em alterações no modelo de segurança 

pública no Brasil, não se pode ignorar os antecedentes de seus traços 

ideológicos. Os conseqüentes de reformatações e análises dos modelos e das 

práticas padecerão de fOlego se tal análise ou proposição reformista não 

estiver atenta ao vínculo com tais opções de constituição. 

Como observa Lins (1980:205): 

"( ... ) herdamos no Ocidente tradições 

econômicas e filosóficas que nos levam a 

enfatizar a livre manifestação de opiniões. 

Se, além disso levarmos em conta que o 

sistema instituído não demonstra a menor 

intenção de aceitar o próprio 

desmoronamento, não teremos dificuldade 

em imaginar de que modo a comunicação se 

estabelece entre o sujeito e o objeto do 

poder". 

O aguçamento desta percepção, de que ainda convalidados os 

argumentos de que existe uma ordem independente do observador e que o 

funcionamento daquelas agências são a defesa do status quo ou, dito de 

outra forma, a análise dos eventos e sua forma de explica-los pautados na 

causalidade encaminham uma postura apenas mecanicista e repelente à 

metafisica das investigações. No dizer de Quiney (op.cit.: 167), "o positivista 
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toma por dado a ideologia dominante que enfatiza a racionalidade 

burocrática, a tecnologia moderna, a autoridade cer*alizada e o controle 

científico" .36 

o algo a ser feito como resultado das análises e reformatações 

quando vinculado a um antecedente histórico, posto como incompleto, e 

porque não dizer mutacional, decorrerá também de um engajamento mais 

amplo entre os discursos do objeto, pois segundo Guareschi (I990:25), a 

visão crítica traz em si a convicção de que "tudo o que é histórico possui ao 

menos dois lados: que nada é absoluto, total", expurgando-se assim a 

convicção absolutista daquele positivismo para ingressar numa realidade 

projetiva, em busca de uma conseqüência útil para o futuro. 

Trata-se assim de uma lide interessante: reafirmar uma concepção 

jurídico-positivista das agências legais e de segurança, a necessidade de 

mudança dessas mesmas agências e sua incapacidade de auto-afirmação 

num projeto de mudança que alcance o cerne da questão, ou seja, a revisão 

daquela postura frente às demandas por novos coeficientes de inter 

relacionamento com a moderna realidade, esta que vem saculejando o 

próprio estado em busca de suas prementes restaurações. 

o mais marcante é que, servindo-se das concepções de sistemas, 

todo aquele primado ideológico se oferece aos usuários e ao ambiente de 

forma geral como que apto à mudança pretendida, ora fazendo supor que tal 

vocação é auto-reguladora, ou mesmo revolucionária, indo além na 

convicção de que as reformas dispensariam rever ideologias ou mesmo 

pudessem ser o bastante com mudanças nas plataformas tecnológicas e em 

alguns tópicos de racionalidade burocrática. 

36 BREINER, Cristovam. Gênese do crime. In Arquivos do Departamento Federal de Segurança Pública 
Distrito Federal: Imprensa Nacional, 1961, nO 23, vol. XI, pág. 21. "O que reclama a sociedade é a 
instituição de órgãos adequados, qualitativa e quantitativamente a um sistema preventivo, vale dizer de 
educação, e a um sistema repressivo, isto é, regime penitenciário suficiente, precedido de uma 
organização judiciária criminal provida de todos os recursos policiais e psiquiátricos, que possibilite o 
conhecimento do crime e do criminoso ( ... )." 
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Embora o trato das agências de segurança num pretenso sistema 

amortize uma necessidade de melhor esclarecimento sobre as razões de seu 

real funcionamento assim, bastaria ter entendido que seu estabelecimento 

seria o ideal, - o que de fato importa -, naquilo que atenda uma conformação 

funcional entre agência pública e usuários, como reafirma Guareschi 

(op.cit. :29), "o sistema é tanto mais perfeito quanto mais os subsistemas, ou 

os diversos elementos que formam essa sociedade se inter-relacionarem, e 

quanto melhor cada um deles cumprir sua função". 

Porém, percebemos o quanto é dificultoso para uma defesa de 

abordagem de sistemas, estendido assim à Sociologia, patrocinar 

argumentos em favor de tal formatação da sociedade e dos sistemas sociais 

em detrimento a uma postura crítica que preferirá chamar aquele sistema de 

"modo de produção". 

Aquela abordagem peleja contra afirmações do tipo de que sena 

impraticável, ao admitirmos a existência de um controle social revestido de 

ideologia, estuda-lo como que deslocado do contexto histórico, onde o 

funcionalismo, aproveitando-se das bases e convicções de uma sociedade 

harmônica, apenas ignora que as classes sociais estão em conflito, 

relacionando-se a questão de controle social à conduta social. 

Assim, este contexto histórico, em que se funde a questão 

doutrinária, apta ao apontamento de metodologias de administração de 

interesses dos mais variados e dos mais complexos, permite o entendimento 

de que, enquanto em voga, a visão sistêmica não está voltada para ver o 

conflito amiúde, tratando-o como uma disfunção do organismo social, uma 

espécie de anomia, no que mais diligente às generalidades do que para com 

as particularidades, aproveitando-se das metáforas biologistas e opondo-se à 

Sociologia do conflito, identificadores dos antagonismos do capitalismo, o 

que dificultaria a interpretação da historicidade. 

No entender de Brito (1986: 17), após esclarecer que "sistema é 

expressão da totalidade de forças e atividades humanas", a questão da 
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estrutura social embute idéias como estabilização, conflito e mudança 

social, no que: 

"É através da estrutura social, inculcada na 

mente dos indivíduos e manifestadas através 

de um sistema de ação, que podemos 

entender o aspecto funcional da sociedade, 

isto é, como a sociedade explica e justifica s 

ordem existente e quais os mecanismos de 

unificação de diversos elementos numa 

relação comum de representação." 

Visto de outra forma, interessante é entender como a mesma 

sociedade se restaura, ou mesmo imersa em suas insatisfações com as 

ordens das coisas, alavanca o processo de restauração, tanto de forma a 

reconhecer o funcionamento como no ato de recriá-lo. 

Se validados os informes da historicidade na garantia de progresso, 

numa postura modemizante, aquele funcionalismo, que de tanto receptivo 

ao positivismo, se lhe agrega, pode estar mutável em suas bases teóricas 

originais para afinal agregar potencialidades críticas, dialéticas e até mesmo 

inominadas. Todavia, se aquela auto-regulação é decorrente do mesmo 

funcionalismo, e, portanto capaz de compreender a mudança social e 

catalisá-la, passível de admissão do trato sistêmico nos padrões de equilíbrio 

com algum sucesso. Porém, as prioridades sociais em pauta não podem 

mais ser objeto de ruminação teórica, como se tais anseios fossem o bastante 

para historicamente, e mais uma vez, tornar tempo e espaço das tragédias 

alvo de adiamentos. 

Brito (op.cit.: 17) afirma: 

"Estas idéias implicam que o comportamento 

das pessoas e/ou grupos só pode ser 

compreendido através de entendimento da 
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estrutura social, assim como o fenômeno de 

mudança social não pode ser visto 

separadamente da dinâmica da sociedade, em 

termos das diferentes maneiras como as 

relações são organizadas no sistema social 

global no processo histórico estrutural." 

Enquanto estudar o fenômeno criminal apenas representar o 

tangenciamento do estudo das agências que tratam aquele fenômeno, 

ignorando-se o enlaçamento dos atores, restará observar uma prescrição 

sistêmica para pretender explicar tais fenômenos, o que por certo limita a 

abordagem para a satisfação de fronteiras estruturais, adiando-se a resolução 

de questão como poder e organicidade estanque. O crime não cessa, os 

anseios por bem-estar se generalizam e as agências se olham como um bem 

arranjando, embora conflitante, sistema de segurança pública, à espera de 

uma reforma do aparelho do estado que bem pode não ser profunda como o 

desejável. 

E arremata Brito (op.cit.:18-19): 

"Partindo da premissa de que as ideologias se 

caracterizam por crenças e ações, podemos 

afirmar que as ideologias são determinadas 

por interesses. Interesses dos homens em 

relação aos recursos sociais e econômicos, 

como prestígio e riqueza. São, portanto, 

interesses materiais racionalizados 

politicamente para a fundamentação (ou 

reforço) do status. São as ideologias, 

portanto, formas de racionalização criadas 

pelos homens como recursos ou explicações 

Gustificativas) para a vida em sociedade, 

elaborando padrões de comportamento para 

se ajustar em diferentes situações sociais." 
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As divergências teóricas que envolvem a questão criminal do ponto 

de vista criminológico são agravadas pelas percepções do público em geral, 

porquanto as soluções necessárias, as mesmas que garantissem 

tranqüilidade, salubridade e estímulo ao desenvolvimento, são inadiáveis, o 

que relega à discussão sobre causas em um plano secundário em relação às 

ações. 

A brevidade com a qual os resultados de uma política pública 

específica devam surgir são perfeitamente compreensíveis, embora um 

desenho programático nesta área deva ter a garantia de durabilidade, aspecto 

temporal sempre cercado de riscos e relacionado a estratégias de 

continuísmos políticos, caracterizando-se cada vez maIs com maIs 

freqüência em item de debate enfraquecedor nas avaliações de gestões 

passadas. Pretensões políticas, assim, guardarão sempre a possibilidade de 

compromisso eleitoral nesta área. 

A influência da criminologia na formulação daquele programa, 

todavia, vem aumentando, bifurcando-se em análises sutis de preferências 

políticas de seus idealizadores. De um lado, a criminologia tradicional, que 

influencia práticas de uma polícia orientada pelo conservadorismo, e ao qual 

se atribuem as práticas de truculência em nome do poder do Estado. Do 

outro a criminologia crítica, que influencia práticas e concepções de uma 

polícia que inverta seu eixo de ação, colocando no centro de suas opções o 

ser humano, o indivíduo reconhecido como imerso num processo histórico 

de exploração e injustiçamento. 

No segundo exemplo, então, ao Estado não restaria outra opção em., 

juntamente com os avanços sociais de uma política popular, transmudar sua 

polícia em polícia cidadã, opção que garantisse mais direitos humanos e 

uma profunda revisão ma concentração de renda e meios produtivos. 

Uma polícia assim ressalte-se, parece depender de uma profunda 

revisão das estruturas políticas vigentes, sucesso que as opções socialistas 
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não chegaram a experimentar em sua plenitude e, enquanto proposição de 

mudança radical, capaz de ser interpretada como revolucionária, o que por 

certo não poderia satisfazer a manutenção do status quo vigente, receberia 

resistências, como aquelas que atribuem a esta mesma polícia assim um 

tônus permissivo, pusilânime, o que não seria ideal para a confirmação de 

um programa de segurança voltado para a eficiência. 

Pelas opções democráticas sedimentadas, o caráter revolucionário 

cede lugar ao pleito político convencional, caracterizado pelo debate e pela 

mobilização, o que por outro lado reflete a medição de força pelo campo 

ideológico, o que não garante a possibilidade de efetivação deste ou daquele 

modelo por uma demarcação temporal, dado o pluralismo verificado, o que 

também motivará esforços diversos para apoios majoritários, o que não se 

garante conseguir na diversidade política local dos entes federados. 

As linhas gerais de uma política nacional de segurança poderão não 

ter correspondência com as linhas deste ou aquele Estado, mantendo-se 

alguma vinculação pelo tratamento exclusivo de alguns casos, 

exemplificados pela competência da União em legislar sobre algumas 

matérias, dentre as quais o Direito Penal e o Direito Processual Penal. 

É neste particular que a dependência instrumental para com o Direito 

uniforme ganha preponderância, já que se revela como forma igualitária de 

ação das forças públicas de segurança para com qualquer infrator e em 

qualquer local do país, embora não haja nisto a garantia de justiçamento em 

face de classes sociais diferenciadas, a diversidade de características locais 

em relação às outras, representadas por suas opções culturais multiformes. 

Inverter a dependência do Direito naquelas questões em que visível a 

contradição do processo social, motivando que antes, as forças públicas 

estivessem atentas à gênese social de sua opção criminológica, por exemplo, 

e a partir do que tivessem a capacidade de questionar sua própria função na 

conformação do poder, vem sendo um dos flancos mais atacados das opções 

administrativas que se norteiam pela restauração da polícia nestas 
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dimensões, já que não consegue explicar a vocação da reforma com o 

interesse em resultados possíveis, desejados e prementes. 

Sugere ser um desmoronamento estrutural com prejuízos operativos 

e que para efetivar-se demandaria tempo incalculável, o que de fato 

indesejável para qualquer plataforma política e técnica. Desmistificar ao 

Direito com vistas às substituição das vocações positivistas acaba 

representando o patrocínio de uma proposta em que os operadores da nonna 

vislumbram o perecimento do Direito, como o único instrumento que restou 

na mediação de interesses e distribuição de justiça. 

A premente necessidade de empreendimentos refonnistas, 

compatibilizando a existência estratégica necessária com uma referência de 

intercâmbio social menos impessoal não deve pennitir que um serviço 

essencial e indelegável do Poder Público se converta num retrocesso 

permissivo, que dentre as óbvias conseqüências à manutenção dos poderes 

constituídos figura a noção fundamentalista de mudanças pela força e sob o 

argumento de que as mazelas sociais assim o legitimam, tampouco deve 

utilizar-se dos argumentos de unidade ideológica para subjugar todo o 

elenco de perecimento humano extemalizados pela transgressão, para 

ratificar uma dominação em nome de uma ordem injusta. 

Cuidando das características do processo críminal como sistema 

decisório que engloba critérios e conseqüências fonnais Hinrichs et ali 

(1974: 140) se reporta sobre uma tônica multifacetada: 

"Uma controvérsia é a definição de cnme. 

Essa controvérsia toma-se obscura quando o 

conceito de criminalidade é usado fora da 

área de violência e para preservar a ordem 

econômica ou moral, ou para lidar com 

problemas médicos ou violações 

administrativas. " 
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E é a percepção de tais eventos e classificação de condutas, ademais 

da tipologia que vai se consolidando para com o universo de autores, - das 

mais variadas classes sociais, que oferece uma perspectiva de recondução 

das concepções de remodelagem, não exclusivamente vinculada à 

ineficiência ou à necessidade de confirmação do paradigma estatal 

totalizante, mas também de coeficientes de produtividade estimulada ou 

sustada pela incidência criminal, o que não deixa de ser um vetor a merecer 

análise, visto que a inserção maior de mão-de-obra em postos de trabalho, 

de modo a diminuir o impacto do desemprego nas motivações criminosas, 

também depende do estímulo à atividade produtiva com oferecimento de 

segurança pessoal e patrimonial. 

Ao se agregar àquela remodelagem uma noção essencial de 

humanização pela preservação de valores individuais, consagrados na Carta 

Política e nos Estatutos Universais é de fato uma missão política de avanço 

social, embora pelejante, mas que por certo não depende, unicamente, das 

aparas e do aquietar os trejeitos da função policial, em termos de conduta, 

mas também calcar tais iniciativas nas dimensões técnicas. 

Mas o que de fato pode garantir eficiência e imparcialidade, 

relaciona-se ao pleno intercâmbio entre as burocracias e destas com a 

comunidade global pela ênfase de inclusão do ambiente como sendo o 

mundo circundante ou das coisas próximas - "umwelf' - o que, todavia, 

somente possível, pela existência de vasos comunicantes, função que 

entendemos somente poder ser exercida pelo homem, uma perspectiva 

humanística por vezes não percebida e mesmo ignorada. 

A possibilidade de capilarizar os mais ínfimos anseios - interna e 

externamente à organização - de modo a credenciar organizações a um 

permanente projeto reestruturante pelo intercâmbio não é mais do que a 

manutenção desta capacidade de adaptação e sobrevivência institucional, 

que deverá manter-se como um credo, fundamentado não somente nas 

convicções de poder originadas da outorga estatal, uma vez que o 

fortalecimento das bases teóricas e práticas para a dimensão humana nas 
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organizações dependa de um saldo majoritariamente positivo das trocas com 

a sociedade, suplantando-se uma condição estamentária. 

o tópico mais intrigante a ser observado na proposta de intercâmbio 

com o ambiente externo à organização, uma das condições dos sistemas 

abertos e um dado de aperfeiçoamento trazido pela Teoria Contingencial, é 

que os vasos comunicantes mencionados são aqueles vincados em 

convicções administrativas ainda não alcançadas pelo referencial do 

HOMEM COMPLEXO. O pretexto da abordagem contingencial de 

viabilizar a aplicação da Teoria de Sistemas às organizações, trazendo a 

versão de microssistemas individuais, - a individualidade reconhecida por 

diferentes cognições, percepções, valores e motivações - não se assentou na 

burocracia da segurança pública, sendo possível que uma certa falta de 

identidade das instituições policiais quanto a definir-se as efetivas 

possibilidades de engajamento e indiferença, agrave nas percepções públicas 

a generalização - "halo effed' - construa estereótipos, ignorando-se a 

possibilidade a redimensionar o que é a instituição e o que são seus 

funcionários. 

Enquanto a prevalência do modelo sistêmico na burocracia pública 

da segurança apenas confirme a tentativa de amenizar as palpitações sobre a 

forma, por conseguinte, superdimensionando possibilidades de 

funcionamento e gestão, um embaraço notório e por certo decisivo, fortalece 

o paradoxo de se pensar sistematicamente e se agir de outra maneira, 

falhando qualquer iniciativa ou cogitação dessa abordagem contingencial 

em face dos inabaláveis contextos prescritivos e da infinda caracterização do 

modelo hierarquia/disciplina. 

O impacto gerado pela adoção parcial daquelas proposições não 

tardou a produzir resultados mais visíveis no interior da organização, mas, 

sobretudo externamente a ela, a considerarmos que a faceta do intercâmbio 

traria também o questionamento público para argumentos que se 

propuseram flexibilizantes, mas que se mantinham de todo conservadores, o 

que emperrou por longa data a prestação do serviço até então erigido no uso 
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abusivo do poder estatal, numa criatividade às avessas - a relativização da 

maneira de fazer deletéria -, componentes de produtividade que amoldaram 

desempenhos coletivos com avaliações individuais e vice-versa, o que acaba 

por fornecer conteúdos de uma racionalidade instrumental decisiva para a 

coisificação do homem policial, assumindo-se, pela anulação de uma 

perspectiva individual e, portanto, contrária às bases teóricas 

sistêmicas/contingenciais, antagonismos em nome do compartilhamento 

com os outros membros da organização, de um esforço cooperativo, 

solidarizado por resultados conjuntos, sem a compreensão necessária para 

demonstrar tais efeitos à sociedade. 

Cuidou este capítulo de expressar as dificuldades de concepções 

sistêmicas no relacionamento das agências de segurança pública quando 

postas ao funcionamento e frente às incertezas do ambiente, contradizendo o 

fato de se afirmar existir um sistema de segurança pública tão prático quanto 

teórico. 
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Capítulo 4 

o TRABALHO POLICIAL POR UMA PERSPECTIVA ÉTICA 

"A sociedade mantém irremissivelmente fora 

dela duas classes de homens, a saber: os que 

a atacam e os que a custodiam. '.' 

in Os Miseráveis 

Vitor Hugo 

Cuida este capítulo da abordagem ética do trabalho policial, sob o 

pressuposto da hierarquia e disciplina e confrontando as possibilidades de 

produtividade pela realização individual em face dos compromissos 

organizacionais e apossamento de uma dimensão tecnológica que venha a 

refletir a reconceituação da atividade no rol de mudanças verificadas num 

contexto global de produção e serviços, reforçando-se a motivação por essa 

mesma revisão, dentro das percepções societárias e na atuação pela 

manutenção de uma ordem, não raro contraditória. 

4.1. Sublimar o convívio ou a correspondência aos esforços virtuosos 

São arrefecidas as relações que se estabelecem entre o ser e o vir a 

ser como resultado de expectativas que consolidam no aperfeiçoamento 

humano, partindo da dimensão individual para a coletiva. A tensão 

verificável, longe de ser inventariada, decorre das bases éticas, aquelas que, 

enquanto voltadas para o aperfeiçoamento ambiental, podem externar a 

significância do Ethos , - morada humana, em face de costumes e tradições 

- Mores, fundamento da moral; ética, algo ideal e filosófico, moral, prática 

ideal de um grupo, que afinal, segundo Zajdsznajder (1994), indistingüíveis. 

No entender de Boff (1999), todavia, esta mesma tensão operaria 

um arejamento entre um esquema fechado, traduzido pela moral e sua 

influência, possibilitado por um conjunto de atitudes, pela ética, de modo a 
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que a complexidade deste relacionamento faz com que a ética assuma a 

moral, embora esta seja uma existência plural. 

A ética garantiria a possibilidade de vanguarda, de ação projetiva, 

cambiando exigências externalizadas, possibilitando o surgimento de novos 

valores e de reformatações em face de novas necessidades. 

Procurando estabelecer este equilíbrio, paradoxalmente a partir de 

fenômenos entrópicos, estamos diante de uma perspectiva de convívio entre 

sim e não37
, que Boff (op.cit.: 100), apoiado num conceito de auto-regulação, 

dirá: "Todo sistema apresenta essas duas facetas: por um lado, é fechado e, 

por outro, aberto." 

Trata-se de um argumento linear, encontrando correlação em Capra 

(1982:41): 

"A relação entre a moderna teoria geral dos 

sistemas e o antigo pensamento chinês torna

se agora evidente. Os sábios chineses 

parecem ter reconhecido a polaridade básica 

característica dos sistemas vivos. A auto

afirmação é conseguida através do 

comportamento Yang: exigente, agressivo, 

competitivo, expansivo, e - no tocante ao 

comportamento humano através do 

pensamento linear, analítico. A integração é 

proporcionada pelo comportamento Yin: 

receptivo, cooperativo, intuitivo e consciente 

do meio ambiente. As tendências Yin e Yang, 

integrativas e auto-afirmativas, são ambas 

3i "( .•. ) a hora do sim é wn descuido do não", trecho da canção "Sei lá, a vida tem sempre razão", de 
autoria de Toquinho e Vinícius de Moraes, gravada por Miúcha e Antonio Carlos Jobim, em 1979, pela 
RCA. 
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necessárias à obtenção de relações sociais e 

ecológicas harmoniosas." 

Assim, reformatar a realidade de modo a concebê-la como incidência 

ideal para o melhor convívio, amortizando a pluralidade de morais, mas ao 

mesmo tempo pautando-se numa ética encorajadora e abrangente, se afigura 

mais como um precedente de qualquer iniciativa a reformatação da 

realidade, das práticas e das estruturas, o que por certo deveria ocupar aos 

gestores na formatação de justificativas para a execução de seus propósitos. 

Assume-se como uma deliberação prévia, justamente enquanto 

multifacetada, de arranjos combinatórios potencialmente variados. São tais 

dimensões que emprestam uma certa conformação de legitimidade que se 

propaga, ou pode mesmo se alicerçar, nas questões em que os mandatários 

entabulam o vir a ser das relações sociais a partir dos interesses que, por 

óbvias razões, tenham mesmo que por eles velar, enquanto convertidos em 

bem-estar coletivo. 

A motivação que venha a presidir iniciativas autojustificadas como 

decorrência do ser ético, qualquer que seja a fundamentação teórica, é uma 

passagem do lastro argumentativo ao fundamento prático onde a mera 

especulação ou divagar doutrinário cedem ao concreto e exeqüível. A ética 

se estabelece assim como pressuposto de conteúdo e forma para proposições 

de relações concretas e reformatá-Ia implica em reformatar conjuntos. 

Insere-se nesta abrangência, que defendemos como presente tanto no 

plano individual quanto no plano coletivo, que uma ética global como 

sustentadora de funcionamentos institucionais, deve ter atenção para 

questões invariavelmente marcantes: 

1) De como se estabelece internamente ao grupo; não se 

olvidando que este é feito de indivíduos; 

2) De como se estabelece entre grupos diferentes, com outros 

indivíduos; 
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3) De como se estabelece entre o grupo e indivíduos, estes 

que dispersos. 

4) De como se estabelece entre e enquanto instituições 

No plano organizacional, cumpre reconhecer de que valores 

compartilham seus membros, se renegam seus valores em nome da 

organização e como se comportam quando esta mesma organização se 

relaciona com o ambiente externo. Ao contrário, que relação se estabelece 

com outras organizações, que valores seriam comuns entre estas e, por fim, 

a verificabilidade entre valores difusos do ambiente externo, - no caso 

vertente, especificamente o cliente cidadão, e quais aqueles que, 

eventualmente comuns, implicam no questionamento de todos os valores 

propostos. 

Seria justo que todos pudessem partilhar de um processo de cognição 

desses mesmos valores. Todavia, estamos tangenciando o poder, o conflito e 

a transgressão. Os processos de mudança, assim, não conceberão uma ética 

de pacificação ou equilíbrio. Se a ética não poderá assim estar no 

precedente, caberá uma oportunidade futura, de temporalidade incerta, para 

analisar-se no conseqüente, embora a constância de um amoldamento 

posterior vincule a ética a pressões muito mais do que a um acúmulo de 

valores conquistados. 

Esta capacidade de ligar as tensões do antes e do depois e desse 

exercício instaurar uma perspectiva de transformação, seja a partir da 

manutenção valorativa que por bem se reforce, seja pela ruptura de padrões 

que implique em novos modelos, confere à ética uma característica de labor, 

assegurando-se como ação, operacionalizando assim o que precisa sair do 

especulativo38
. 

38 Sobre propósito e modernidade ética, recomendamos ver BUARQUE, Cristóvam. A cortina de ouro. 
São Paulo:Ed paz e Terra, 1995, pág. 106, referindo à possibilidade do homem "tornar-se um Midas 
ainda mais potente pela ética de controlar e conduzir seus desejos e escolher o objeto a ser dourado". 
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Trata-se de um entendimento em que ética e técnica se aproximam 

por uma semântica de aperfeiçoamento humano, um emparceiramento 

pautado numa constante e inovadora busca do "modus vivendi", extraído de 

uma perspectiva de produção/dominação do conhecimento pelo 

desmistificar o desconhecido, que no caso da técnica volta-se para o 

desempenho e para o qual, enquanto intenção de esclarecimento dos entes, 

reforçará no pensamento ocidental, como lembra Buzzi (1990: 123) a 

importância de constituir-se "na tarefa de unificá-los, de tê-los junto a si na 

harmonia de um todo". A esta tarefa, chamaram-na de techne. 

Os vínculos encontrados, na argúcia instrumental que preconiza o 

real a partir do íntimo das coisas, que seriam as técnicas para novas formas 

de convivência, são na verdade o afã de uma proposta evolutiva original, 

que transmudado em argumento justificador, foi apossado pela tecnologia, 

partindo para o conceito de moderno, que em dado momento já não parece 

tanto com a proposta original de segurança e domínio da noção de 

ferramenta à passagem dos estágios de conhecimento. Daí porque, as 

dimensões do poder no discurso do conhecimento científico e as 

representações desta conseqüente dominação para múltiplos bem-estares, 

mas que não necessariamente o desejado, uma vez que não compartilhado 

integralmente. 

Peculiar a afirmação de Buzzi (1190:130): 

"Aprimorar a vontade, tomando-a sempre 

mais poderosa no poder de cuidado, significa 

favorecer o humanismo técnico. Com esse 

aprimoramento da vontade se alcança a 

identidade da TÉCNICA: a extensão suave 

de seu poder de cuidado." 

Esta consciência de transformação pela práxis, impetuosa e 

progressiva, confirma a circularidade do argumento que nos coloca como 

arquitetos do bem e do mal, de obras selecionadas e a partir do que se 
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chama kibernetikê, - a arte do piloto -, o piloto de si mesmo, o poder de 

escolher conforme a direção do vento na navegação39
, ponto de partida para 

o fundamento teórico de sistemas informatizados. 

Mas uma ligação temática desta ordem incorre no fascínio e, 

portanto numa turva seqüência de expectativas e desencontros, onde os 

vestígios de predileções e possibilidades transformadoras a partir do 

trabalho ainda reinterpretam a relação da atividade prática com o intelecto, -

o Homo Sapiens imanente do Homo Faber, enquanto o virtuosismo perene 

(areté), inferência que, numa tendência histórica em menosprezar o 

trabalho, conformar "a antítese entre vida ativa e vida contemplativa", 

conforme Mondolfo (1968), facilitando a origem da concepção - nas pautas 

platônicas e aristotélicas - da não importância em se potencializar, e mesmo 

enobrecer, a experiência e a destreza (tékhne com a ciência - epistéme), 

retardando-se uma dimensão tecnológica verificada somente após o 

Renascimento, o que se deu, segundo Masi (1999), pela disponibilidade dos 

instrumentos de precisão. 

Modemamente, enquanto podemos interpretar possibilidades 

técnicas com o controle de variáveis de todas as ordens, evidenciando que o 

fenômeno da tecnociência é o melhor exemplo da possibilidade de dar conta 

das ligações entre tecnologia, ciência e acumulação de capital, as maneiras 

de reconceitualizar o trabalho e ligá-lo a expectativas de realização serão 

influenciadas por uma instrumentalidade também re-arranjada, pelo fato de 

que, a esta altura, descobertas materiais voltadas para a melhoria de 

condições práticas não representarão o fim de trabalhos desagradáveis, 

enfadonhos, degradantes, sendo forçoso ligarmos aos escravos do passado 

aos escravos do presente, numa lógica da alienação ornamentada pelos 

objetos da produção, produzidos e para produzir, conforme nosso 

entendimento acerca da leitura de Giannot (1966). 

39 Um exemplo prático encontramos em SAINT-EXUPÉRY, A de. lERRA DOS HOMENS, Rio de 
Janeiro: José Olympio Editora, 1978, 20a edição, pág.40: "O piloto finna bem as mãos no comando e, 
pouco a pouco, em suas palmas cerradas, recebe aquele poder como um dom. Os órgãos de metal do 
comando, à medida que lhe entregam esse dom, se fazem mensageiros de sua potência. Quando ela está 
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Não é o esforço ou a fadiga, portanto, uma condição para a análise, 

porquanto a vinculação com o intelecto acabam por redundar na alavanca do 

progresso, mas sim a consciência das dimensões de sua utilização, a 

permissão para a partir do esforço introjetar as culturas tecnológicas e 

estratégicas, voltadas à eficácia e ao sucesso, respectivamente, sem que o 

embate conseqüente com a cultura ética desaposse qualquer possibilidade de 

dimensionar a ética das interpretações que não se restrinjam à busca de 

divindade pela aceitação pacífica de um modelo inatual, Zajdesznajder 

(Op.cit.), conforme pode ser constatado nas formulações de Platão, 

Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomaz de Aquino, caracteristico do 

mundo pós-moderno. 

Uma ética conformada com o status quo pode garantir o atraso, o 

que, portanto reforça a manutenção da lentidão social, exatamente, pela 

indisponibilidade de ganhos quantitativos em geral trazidos pelos progressos 

técnicos. Todavia, o afã máximo em potencializar aqueles avanços, fazendo 

prevalecer uma conseqüência técnica em detrimento à preponderância ética, 

auxilia na explicação sobre a desproporção entre as esferas emotivas e 

racionais, o que caracteriza em grande escala o atual desenvolvimento 

técnico, desacompanhado do avanço da convivência civil e da felicidade 

humana, conforme Masi (Op.cit.). 

Este é o retrato de um estágio pré-científico, que Masi (Op.cit.: 233) 

relaciona à separação mencionada, no que "a tradição não se transformará 

em inovação, as receitas não se transformarão em leis, as experiências não 

se transformarão em hipóteses", o que ao nosso ver confirma o incentivo ao 

conformismo como meio de controle, que noutro extremo, convertendo-se 

ao cientificismo, disseminou a crença de que todos os problemas podem 

tomar formato científico, indeferindo-se a agregação e estimulando o 

conceito, teórica e hipoteticamente superado, de que fosse possível 

conceitualizar progresso sem ignorância, muito embora em curso a 

constatação de acelerado perecimento humano, mesmo com a admissão de 

madura, o piloto separa o avião das águas e o eleva no ar com um gesto mais leve que o de colher uma 
flor." 
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uma razão eclipsada, mesmo essa, e em decorrência de um esforço relutante, 

"apenas as forças vitais têm condições de enfrentar as culturas tecnológica e 

estratégica" (Zajdsznajder, op.cit.:87). 

As ligações propostas, então, sugerem o estacionamento em 

extremos da consciência prática e valorativa, uma ambigüidade que 

somente pode ser vencida pela heteronomia comportamental que, na maioria 

das vezes, é interpretada como não se cumprir o que se mandam, mas que se 

generaliza nos eventos em que as percepções dos submissos pela e para a 

ordem se encaminham para uma discussão de praticidade valorativa, sendo 

portanto a verificação mais latente no percurso da evolução do 

desenvolvimento organizacional da segurança pública local, muito atreladas 

à dubiedade de reformas que, não raro, se estreitavam em exemplificar 

ingenuidade ou má fé, conforme Bretas (1997). 

o extremo de comportamentos cediços verificáveis no redesenho 

prático e valorativo da maioria das atividades laborativas, será em muito 

substituído na polícia por uma faceta histórica, enquanto em andamento o 

que ainda resta como traço mais relevante do desenvolvimento técnico da 

segurança, - as teses antropométricas e os sistemas de identificação 

dactiloscópica, ademais de fichários e catalogações, vindas do século XIX, 

que seria a concepção de uma polícia moderna - técnica -, como condição 

para a "(..) polícia como organização imperfeitamente constituída, 

condicionada pelos limites da técnica e dos investimentos em segurança 

realizados no período". É por dentro desta procura reconceitualizante que 

mesmo pela legitimação do estado e da técnica, disponibilidades que 

acessavam a instituição à condição de detentora de saberes e poder, 

necessária à consecução de uma ordem higienista, que intrigantemente 

buscará uma dimensão que lhe pareça ética, mesmo que divergente da ética 

oficial. Tomemos o exemplo de Bretas (Op.cit. :28): 

"nesse processo, a instituição policial emerge 

com características próprias, capaz de aliar

se a grupos em conflito, em defesa de uma 
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determinada política. De toda forma, deixa 

de ser um agente de políticas - iluminadas ou 

nefastas - definidas por grupos de poder, 

para tomar-se um dos atores, capaz de ter 

interesses próprios, de participar na definição 

de seus poderes e atribuições, construindo 

seu saber específico sobre como controlar o 

espaço urbano". 

Mas não é o caso de se confirmar ter havido uma opção operativa 

confortante para a sociedade e sim o de confirmar a possibilidade de uma 

agir voltado para possibilidades equiparáveis entre ética e técnica, cabendo à 

outra vertente de estudos entender em que dimensão deixa de se instalar esta 

compatibilidade, porquanto um componente de sustentação ideológica 

motivaria o resultado de um projeto não necessariamente burguês, mas de 

uma "construção resultante de respostas dadas às necessidades reais e 

imediatas, transformadas em saber institucional. A polícia dos sonhos 

liberais ou positivistas teria de esperar", como em Bretas (op.cit.:34)40, tanto 

quanto devesse esperar a sociedade pela superação dos focos em fatores 

biológicos e explicações antropológicas, liberando-se o aparelho repressor 

dos "atavismos lombrosianos ou caracteres morfológicos" - Santos 1. 

(1984:01). 

A prevalência biologista, justificada por melO de sistema e a 

representar, também, um conjunto de símbolos a respeito do comportamento 

empírico, é o paradoxo de ter apostado numa referência de avanço 

tecnológico, sem a visibilidade ética que, enquanto sua manutenção como 

opção técnica, o condenará a um atraso secular, a ponto de se perder em 

significantes e significados e a desconhecer a informação como sua matéria 

prima substancial, insumo a processos que "vão aumentando o 

conhecimento da realidade em que se está atuando", Diniz (1998:144), 

40 Este é um viés pelo qual se explica, historicamente, um cotidiano policial com estilos de controle social 
pelas opções penais, compensatórias, terapêuticas e conciliadoras. Confonne Bretas (op.cit.) a partir das 
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convicção que para ser alcançada atualmente representa uma dolorosa 

ruptura e uma complexa redefinição.41 

Reconhecemos que, tanto ética quanto técnica, constitui-se em 

problemas filosóficos distintos. Pode mesmo haver uma emboscada 

doutrinária na proposição delineada, de todo pragmática. Mas não será 

viável que assim não fosse. 

Partimos da constatação de que as circunstâncias que dificultam um 

processo evolutivo no trato institucional pela referência ética, na 

reformatação dos atuais modelos e práticas na segurança pública, decorrem 

do senso comum, - que não problematiza a relação sujeit%bjeto, se 

conforma e acredita no que vê, e acaba se permitindo a uma tradição imóvel 

e, na aceitação de um convívio perene com a problemática dos códigos 

morais, com dificultosa adequação de preceitos, mas que de fato se 

institucionalizam por aspectos religiosos, militares e por usos e costumes 

profissionais. 

o componente ideológico que se desinforme da ética ou a ética que o 

ignore são situações que patrocinam uma reconstrução do real vincada para 

o particular e amarrotada para o geral, o que não se presta à extensão de 

múltiplos interesses ou direitos difusos. Este estreitamento é um fator de 

preponderância, já que nem ética e nem técnica são imóveis, e muito mais 

dinâmicas, exatamente, pelas possibilidades de influência das trocas 

simbólicas do ideológico. 

Um funcionamento imune aos padrões ideológicos, como dado de 

neutralidade e aproximação de referências produtivas isentas para o 

proposições de BLACK, Donald. The Maners and customs ofthe police. New York: Academic Press, 
1980. 
41 Transportar uma rocha até o alto de uma montanha, sem descanso, de onde a pedra volta para o ponto 
originaL rolando, eternamente, trabalho condenado à inutilidade e à desesperança. Esta a condenação 
imposta a Sísifo, figura mitológica de gosto tecnológico e refinamento de conhecimentos, pelo fato de 
haver revelado aos homens segredos divinos, além de haver acorrentado a morte e ter compaixão pela 
beleza da existência. A hostilidade da pena, ao nosso ver, não é mais marcante,somente, pela consciência 
do personagem mitológico ao ver a pedra enquanto desce, segundo Masi (op.cit.), mas a que conclusões 
chega enquanto sobe. 
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conjunto sujeit%bjeto, como que o contínuo aperfeiçoamento 

organizacional pudesse ignorar tensões internas e externas, atribui ao 

componente ideológico uma condição de apêndice descartável, 

relativizando-se suas possibilidades de influência a partir de uma 

seletividade mais processual, no sentido da convenção e dos pactos, do que 

resultado de heterogêneos valores. 

A possibilidade de concretização de iniciativas centradas nessa 

racionalidade produtiva aproxima a questão hierárquica a uma submissão 

que, ao menos em tese, diretamente proporcional à anulação da 

individualidade, o que é mais uma adequação produtiva pela perda de 

consciência individual para, em seguida, em nome da proteção pública, 

preservar a mediação para uma pluralidade incalculável de consciências. 

Desta maneira temos dois extremos da alienação do trabalho ao ideal 

produtivo global: a abnegação cavalheiresca - quixotismo e a robotização 

por uma estratégia de qualidade total, numa transmudação 

homem/máquina.42 

Se a questão é separar ideologia e ciência, um divórcio 

epistemológico que não nos cabe, não se ignore que a perspectiva de 

heterogeneidade decorrente apenas aquece a discussão da modernidade, de 

avanço tecnológico e a transformação da técnica em foco de dominação por 

seu avanço, pois dominador e dominado entendem da linguagem do poder 

pela lógica do conhecimento. 

42 Acreditamos que uma abnegação contagiante torna Dom Quixote e o operário qualificado de Frederick 
Taylor num mesmo paradigma de alienação produtiva pela preponderância do interesse do outro. 
Todavia, tais extremos não garantem que um personalismo oculto não esteja em ação quando se insiste no 
desafio à insalubridade por iniciativas masoquistas. Sobre o tema sugerimos a leitura de TIllRY
CHERQUES, HERMANO ROBERTO. Dois diálogos imperfeitos sobre a ética nas relacões de trabalho. 
In Revista de Administração Pública EBAPIFGV, Rio de janeiro, 1996, vo1.30 n06, págs. 37-47. 
Enquanto podendo externalizar interesses populares difusos e motivar a critica social, temos na ficção, 
mais especificamente cinematográfica, uma inserção da volúpia tecnológica em segurança pública em 
falência operativa como uma futurista modalidade de controle social, popularizando a máquina imune aos 
sentimentos e convicções humanos, enquanto de ações pontuais e insuscetíveis de desvios. Falamos de 
RoboCop - O Policial do Futuro - roteiro de Michael MinerlEd Neumeier ,EUA, 1987. 
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A proposição de dois problemas filosóficos distintos, aSSIm como 

que dependentes, pretende superar o estancamento das matrizes para sugerir 

que a técnica, convertida em tecnologia, apresenta-se como tendente a uma 

mega e absoluta proposição filosófica absorvente, constituindo-se de 

padrões conceituais e procedurais preponderantes aos demais instrumentais 

filosóficos, pela possibilidade de múltiplo e suposto bem estar. 

Entendendo que a atualidade oferece a dominação dos enfoques 

tecnológico e estratégico, a ponto de poderem ser vistos como duas culturas 

de relações paradoxais - uma da eficácia outra do sucesso enquanto 

dimensão do poder - , Zaj dsznaj der (Op.cit.:75-77), defende uma 

possibilidade assemelhada para o avanço paulatino da tecnologia, "cultura 

quase total que retoma e metamorfoseia as fonnas culturais que a 

precederam", afirmando, todavia, que: 

"A tecnologia e a estratégia definem, em seus 

campos próprios, o que é acertado e o que 

não é. Portanto, em um sentido menor, 

estabelecem o que seria melhor entendido 

como um conjunto de normas de conduta. 

Mas com a ética propriamente dita, conforme 

descrita acima, não estabelecem qualquer 

relação positiva. De fato, tanto a tecnologia 

quanto a estratégia encaram o 

questionamento ético como uma intromissão 

sem base - ou melhor, a ética não pode ser 

trazida para junto da tecnologia e da 

estratégia senão para estabelecer-lhes 

limites." 
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Num sentido oposto e, não menos instigante, Guerreiro (1989:59), 

comentando sobre fato, valor e ciência e retomando Putnam 43, mercê da 

questão dos valores implícitos na atividade científica, sugere: 

"(. .. ) uma investigação cuidadosa revela que 

a ciência possui um rico sistema de valores e 

procura construir uma representação de 

mundo cujas características principais são: a 

eficácia instrumental, a coerência, a 

compreensibilidade e a simplicidade 

funcional (às vezes chamada de elegância). 

Tal representação de mundo está ligada ao 

enriquecimento do conhecimento humano, e 

este, em última instância, ligado à conquista 

da felicidade coletiva." 

Ao considerarmos que ciência e tecnologia estão permeadas pela 

mesma semântica, que acreditamos possível, quanto a ética e técnica -

convertida, por megatransformação, em tecnologia, onde a posição da 

estratégia é o mero reconhecimento das possibilidades, não será 

inconsistente uma proposição que amortize a clausura de culturas estanques, 

como faz Guerreiro em continuação (op.cit.): 

"( ... ) ao contrário do que pensam muitos 

filósofos analíticos, (. .. ) a ciência tem uma 

finalidade ética. Se, enquanto meio (método, 

critério epistemológico etc) a ciência está 

envolvida com valores cognitivos, enquanto 

fim está comprometida mesmo com valores 

éticos (pois não há outra categoria onde se 

possa situar 'felicidade coletiva')". 

43 PUTMAN, H. Reason. truth and historv. Cambridge University Press, 1981. 
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Os argumentos restauradores das atividades de segurança pública a 

partir de uma perspectiva ética não podem estar munidos por um ímpeto 

isolacionista, como que se possível uma atuação desprovida das influências 

tecnológicas e estratégicas44
, porquanto ainda as prescrições que 

normalmente se fazem para a melhoria dos serviços naquele âmbito, muito 

embora identificadas com aquelas rubricas, tomam direções díspares, no que 

a exeqüibilidade ética limita-se ao hábito da retórica pela incongruência em 

ter de catalisar mudanças, ora a partir de crises, ora por um descompasso 

temporal em face dos solavancos da tecnologia45
, muito embora uma 

restauração pressuponha uma crise ética que, segundo Zajdsznajder (op.cit.), 

sem possibilidade relacional no caso brasileiro, desprovido de bases éticas 

estáveis para referência. 

4.2. Conotações éticas 

4.2.1. Condutos e Condutas 

Se a crença do aumento da produtividade no último século pode ser 

confirmada apenas numa perspectiva de capacitação tecnológica, 

relativizando-se tempo e resultado, com ou sem admitir-se a postergação 

conceitual marxista, diríamos que a coisificação do Humano, que não é 

virtude ou peja moderna, força o entendimento de que sua escassez é apenas 

interpretação momentânea daquilo que parece perseguir a espécie desde as 

pnscas eras. 

44 A gestão estratégia estimula um padrão re"isional da missão da organização como reforço constante, 
onde deva prevalecer a capacidade adaptativa em face da superveniência de circunstâncias que, ao final, 
podem ensejar aperfeiçoamento produtivo. Um exemplo prático em segurança pública, lastreado 
historicamente pela busca de excelência sem ignorar-se erros procedimentais e pela dinâmica da própria 
missão, vamos encontrar em RA VIV, Dan & :MELMAN, Yossi. Todo espião um príncipe - a história do 
servico secreto de Israel. Rio de janeiro: Editoa Imago, 1991. A respeitabilidade angariada pelo MOSSAD 
- operações no exterior; AMAN - Serviço Secreto Militar e SHIN BET - Segurança interna, os quais 
referencias internacionais de treinamento e capacitação continuam o êxito da missão pelo compromisso, 
tal qual a citação bíblica de Números 15:1-2: "Disse o Senhor a Moisés: Envie homens que possam 
espionar a Terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel; de cada tribo de seus pais será enviado um 
homem, e cada um desses será um príncipe entre eles." Todavia, e não por despreparo dos aparatos de 
segurança, em 04/11/1995, em atividade nas negociações de paz no Oriente Médio, foi assassinado o 
então Primeiro Ministro de Israel Yitzhak Rabin. 
45 No confronto entre tecnologia versus humanismo e da possibilidade de convergência harmônica dos 
opostos sugerimos ler MOSCOVICI, Féla. Equipes dão certo: a multiplicacão do talento humano. Rio de 
Janeiro: José Olímpio, 1994. 
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Preocupante é imaginar em que momento o homem ingressa (ou 

reingressa) na esfera de interesse na produção e em que medida nela 

permanece, justo porque, num conceitual dependente e também obscuro, a 

tecnologia ceifa a empatia, os ideais distributivos advindos da 

democratização do esforço, para encurralar a ignorância em nome do 

melhor, mais rápido e, quiçá, mais barato. 

Quando recolocar o Estado frente às reais demandas sociais reclama 

uma profunda revisão de seu arcabouço, motivação que perpassa o aspecto 

regulatório, tutelatório, enquanto mantenedor da ordem política, seus 

coeficientes de dependência emergem maIS claramente, de 

desenvolvimento, e do impacto político-social das empreitadas necessárias 

para um re-enquadramento que permita aquela sustentação cíclica sempre e 

conquanto suscetível das contingências. 

Daí que não está ainda claro como e em quanto tempo possam 

comungar pelo ideal de progresso os interesses pela empregabilidade e, 

portanto, sua importância estratégica para a sustentação de soberania de 

cada Estado, com a necessidade deste mesmo re-enquadramento, numa 

vocação global e com modelo de gestão atrelado a referências 

interdisciplinares, especialmente vinculados aos recursos de sustentação de 

uma matriz burocrática que lhe dá essencialidade. 

Por certo não estará imune a divergências conceituais, a 

enfrentamentos políticos, uma vez que referência de autocontomo dos entes 

públicos e catalisador da atividade produtiva privada, particularização em 

que, no caso singular da Polícia Civil, ainda terá a mais o obstáculo da 

qualificação pessoal e a excessiva disseminação de níveis hierárquicos, o 

que chega a ser apontado por Cathala (1975:46) como entrave à unidade, tal 

como: "Tal disparidade de nível intelectual e de qualificação profissional, 

bem como a separação em diferentes categorias, não são seguramente 

propícias à criação de uma unidade de estado de espírito da polícia, tomada 

em conjunto." 
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Proposto como item de embaraço das transformações 

contemporâneas, o tratamento dos problemas dos mecanismos de prevenção 

e controle, diretamente ligados ao valor existencial da segurança, segundo 

Costa A. (1982:831), não pode ignorar a "crise da polícia", sendo 

"espantoso, constitui um escândalo da inteligência e da sensibilidade moral 

a indiferença ( ... ) em relação ao preparo e aperfeiçoamento do nosso 

mecanismo policial". 

Seus pressupostos englobam outras questões, das quais parece não 

ter como se livrar a instituição policial, dentre os quais a distribuição de 

recursos46 diversamente das prioridades populacionais, o acesso restrito a 

postos de direção, adestramento equivocado e a inconquistável melhoria 

salarial. Todavia, este engessamento parece ter algo mais, que de certa 

forma condena a partilhar culpas e ressentimentos públicos, muito por sua 

qualificação: 

"A começar pelas escolas de polícia, o 

treinamento do policial, para não falar em 

seu recrutamento, parece selecionar e 

premiar a escória da sociedade. A IMAGEM 

do policial nas camadas populares é, quando 

muito, a de um instrumento de repressão e 

extorsão. Além de numericamente 

deficientes, os corpos policiais não 

constituem carreIra nem especialidade 

criminológica. Até certo escalão são 

constituídos de elementos de formação 

46 Sobre alterações na escala de prestígio organizacional a partir de contextos episódicos na esfera da 
segurança pública e conseqüentes impactos orçamentários, destacamos um exemplo oferecido por 
MORAIS, Fernando. Qüm. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 1987, 13a edição, pág. 143: "Embora a 
Chefatura de Polícia do Distrito Federal fosse um cargo de baixo escalão na hierarquia da República, a 
insurreição de novembro acabara por atribuir a Filinto Müller o poder e a importância de um vice-rei, um 
primeiro-ministro ( ... ). A repressão aos comunistas de Moscou exigia armas, homens, equipamentos, 
veículos, e isto tornava a polícia do Rio um sorvedoro de verbas que ele solicitava pessoalmente a Getúlio 
Vargas e para as quais não havia limites. A cada semana os jornais noticiavam que o presidente havia 
autorizado a dotação de mais alguns milhares de contos de réis para o 'combate à subversão' ." 
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empmca. Daí para cima, por bacharéis de 

rala formação técnica." 

o amesquinhamento que se percebe ao se pretender emparelhar 

polícia e cultura, como que irremediável antinomia, ocupa proposições de 

reformas tonalizadas por uma comiseração implícita, porquanto se 

generalizou a crença do emburrecimento, da truculência, da ação manietada 

e dos interesses subalternos, justificando o interesse numa redenção que 

devesse vir dos "donos do poder" posto que, segundo Donnici (op.cit.: 233) 

e a partir de um tratamento "não condigno" daqueles, haverá um "( ... ) dia 

em que o policial possa ser um guia, um filósofo e um amigo, tudo isto 

talvez, numa posição quixotesca, mas acima de tudo otimista". 

Para tanto, finalizando a contenção dos abusos da polícia e a 

ratificação de ser o policial um cidadão, um funcionário público e afinal, 

um policial, sugere algumas questões necessárias à revisão e facilitadoras 

para uma relação comunitária, das quais destacamos: 

1) Salários insuficientes e baixos; 

2) Ausência de profissionalização policial; 

3) Ausência de critérios científicos e morais no recrutamento, 

seleção e formação do pessoal policial; 

4) Ausência de uniformidades nos programas das escolas de polícia; 

5) Preponderância de uma formação puramente técnica sobre a 

formação geral 

6) Ausência de uma deontologia policial; 

7) ( ... ) 

8) Monopólio das escolas oficiais de polícia na formação de 

pessoal; 

9) ( ... ) 

10)( ... ) 

11)( ... ) 

12) Ausência do policial no que se refere às ciências do 

comportamento humano. 
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Hoje, a manutenção dos argumentos dos itens nes. 02, 03, 08 e 12 

seria falacioso, enquanto em inadiável execução, nacionalmente, projetos de 

superação ao efetivo embaraço mencionado no item 04. 

Todavia, urge que se considere, a partir inclusive de propostas 

reformistas como as que exemplificadas nos itens acima relacionados, que 

encontram a atividade policial ainda definida sem efetiva correspondência 

com a tarefa, distanciamento por demais especulativo e decorrente de 

acúmulos históricos catalogados por desvirtuamento ou inépcia. 

Ajusta-se a isto a suposição de que ações benévolas, abstenções ou 

esmorecimento, explica-se por motivos escusos, ademais de, no campo 

prático, não possibilitarem o êxito desejado na tentativa de se angariar 

estima e simpatia com a mesma rapidez com que as perde. E mais: 

conquanto não se atente para a execução de funções dessemelhantes, numa 

faceta contraditória, ser repressor ou salvador, fraco e ineficaz ou de vigor 

excessivo e irritante, a tendência a se superestimar os meios disponíveis 

para a execução das tarefas oferece um flanco perigoso e facilitador para o 

impensado emprego da força, que bem pode ser inferior ao especulado e que 

acaba se justificando pela legitimação do medo que motiva, muito mais do 

I . 47 que pe a segurança que transmIte . 

É uma linha de raciocínio assemelhada a de Cathala (Op.cit.: 111): 

"( ... ) faz se uma idéia singular do papel do 

agente repressivo e ela varia, aliás, conforme 

se pretenda seu rigor ou sua indulgência". 

Seja como for, não podemos ignorar que boa parte da legitimação do 

poder ou do seu apossamento presencia a consolidação das forças 

47 Exemplificamos com a mácula lançada contra a iniciativa do Executivo Estadual, que então, pelo 
Decreto nO 21.753, de 08/11/1995, instituiu a concessão de premiação em pecúnia, por mérito especial, 
logo apelidada de "gratificação faroeste". Não ficou provado se os excessos policiais eram por conta da 
gratificação ou se a gratificação era por conta dos excessos. O beneficio dado ao mérito da ação policial, 
naqueles termos, foi extinto. 
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denominadas por repressivas na contenção de transgressões, - dependentes 

de uma norma que as prevejam e de ações que as materializem -, 

produzindo-se para organizações de controle coeficientes probalísticos tão 

influentes à transgressão pelas reações como o são para os demais 

societários - extensão da máxima de que todos são iguais perante a lei 

como são perante o crime -, o que permite entremear o argumento de Cohen 

(1968:92): 

"Quaisquer que sejam os processos que 

provocam a transgressão na população geral, 

funcionam também entre os ocupantes destes 

papéis, entre os quais a transgressão pode 

tomar a forma de negligência, favoritismo, 

crueldade e corrupção. ( ... ) deparamos com o 

problema do controle social das agências de 

controle. Quis custodiet ipsos custodes? 

(Quem guardará os guardiões?)." 

Distender o poder e reconceituar seus instrumentos, esses os 

percalços de um projeto, de cunho universalizante, que parecem estar a 

sugerir que enquanto pelejam entre si o modelo estrutural e as correntes de 

gestão, os tais recursos humanos são hordas recolocáveis, talvez recicláveis, 

que ora enfrentam o dizimar do Estado a partir de seu auto conceito de 

formato (e, portanto de conteúdo), ora enfrentam a conseqüente contração 

do tempo, nas atividades em que os padrões de eficiência e eficácia deverão 

merecer pessoas engajadas numa dinâmica de turbulência, ao mesmo tempo 

complexas. 

Trata-se de uma sugestiva compilação dos haveres institucionais 

como expressão formal de seus capitais, que em dadas circunstâncias 

particularizam as verdadeiras disponibilidades e possibilidades em face das 

expectativas produtivas. 
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Cuidando do interesse de neutralidade a partir do surgimento do 

problema ético e da disparidade fundamental dos julgamentos científicos e 

éticos - negação e confirmação simultânea do mundo empírico -, referindo

se a uma espécie de "má-fé" das práticas que consolidam os mitos e ficções 

legais trazidos pelo exercício das normas, num caso específico de 

representação da lei, do Estado e da vontade do povo, Berger (1976: 179), 

cotejando a inverdade das isenções individuais no cumprimento das normas, 

com mecanismos que eliminem culpas e propiciem sopesamentos 

sentimentais a seus executores48
, afirma, com respeito a uma compreensão 

sociológica, extensível às medianas compreensões que: 

"Um homem desencantado constitui um mau 

investimento, tanto para movimentos 

conservadores como revolucionários: para os 

primeiros, porque esse homem não possui a 

necessária dose de credulidade nas ideologias 

do status quo, e para os segundos porque ele 

se mostrará cético com relação aos mitos 

utópicos que invariavelmente constituem o 

pão principal dos revolucionários." 

Enquanto qualquer disfunção suscetível de dispensa da iniciativa 

privada encontrava alguma espécie de embaraço frente à estabilidade e, 

numa ótica similar, enquanto ser servidor público estatutário fora uma 

garantia de perenidade no emprego, o padrão tutelatório vai diluindo-se com 

o avanço daquela modernidade, daquele impasse de revitalização do 

48 Trabalhar, enquanto etimologicamente ligado a martirizar com o TRIPALIU - instrumento de tortura -, 
consolidou-se ao longo do tempo como veículo de felicidade em troca de sacrificios pessoais. Um 
exemplo marcante de um trabalho pejado de carga infamante e ambigüidade, em nome de uma repressão 
contra-revolucionária e para conter aumento de criminalidade, encontramos em LECHERBONNIER, 
Bernard. Carrascos de Paris: a dinastia dos Sanson. São Paulo: Editora Mercuryo, 1991. Falando da 
importância da guilhotina, projetada com fins "humanistas", para tornar a morte quase um prazer, "suave, 
rápida e indolor", revela o fim da dinastia Sanson. prestigiados executores, precipitada pela condução 
particular inadequada do último daqueles verdugos, o qual empenhara a guilhotina por divida de jogo, 
traindo sua missão institucional. Em pág. 302 menciona: "A província, se não está ensangüentada pelas 
máquinas infernais regicidas, nem por isso fica imune a uma grave recrudescência da criminalidade." 
Tecnologia - a máquina - negligenciada por falta de ética - o não compromisso profissional - diminuirá 
as cotas remuneratórias de seus sucessores. 
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são demissíveis. 
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Todavia, dentro do mega-projeto modernizante, avultam situações 

estratégicas essenciais à manutenção do mesmo Estado autofágico, 

especialmente no que diz respeito à manutenção da ordem pública, 

permeada pela ordem jurídica e pela ordem política, o que, sob o 

fundamento da capacidade de garantia de um modelo de segurança nacional, 

precedida da ratificação de uma segurança estrutural - promoção de ações 

políticas, econômicas e psico-sociais - de modo a que, e segundo Giustina 

(op.cit.: 159), item principal na "ordem de perfeição ética", como garantia da 

promoção dos direitos humanos e de sua própria avaliação, como a dizer: 

"Ético, portanto é o Estado que aSSIm 

procede, no pressuposto de que a ética é a 

adequada expressão, ou realização prática, da 

natureza das coisas." 

Mas é duvidosa a capacidade de se externalizar virtudes somente 

com o pressuposto defendido por Giustina (op.cit.:160-161), quando propõe: 

"O problema ético maior do emprego da segurança como ato de defesa, está 

muito mais na condição ética das causas que o determinaram do que nos 

fatos que ele gera, onde o limite entre o ético e o antiético é uma linha 

imponderável", isto porque· a tendência em fragmentar ou mesmo 

bipolarizar as causas eternizou-se na propiciação de contradições que 

sempre digam essencialidade ao Estado, pretendendo suplantar os 

antagonismos do bem comum. 

Neste caso, então, condicionar acertos ou desacertos da segurança 

como decorrência da precariedade da segurança estrutural é o mesmo que 

permitir uma análise de incapacidade da segurança de forma isolada, 

enquanto item de acuramento desgarrado, e porque singular e perceptível, e 

como se possível dispor de uma ética particular, com poder de grassar de 

forma redentora. 
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Duas questões nos parecem o bastante para sustentar uma releitura 

deste cenário em Administração de Recursos Humanos: a dimensão ética 

entre organização, funcionários e destinatários de atividade, uma vez que 

tendente a amortecer aquelas disfunções na busca por credibilidade pelo 

comprometimento dos valores 49; o controle, como suporte para a garantia do 

fortalecimento das organizações, pretendendo-se ser garante de melhor 

produtividade. 

Nossa tradição jurídica positivada, universalizando os procedimentos 

institucionais que seriam um dos princípios básicos do liberalismo, 

provavelmente, entre nós não foi aplicada integralmente, tendo em vista 

uma configuração de classes de um extremo senhorial e de outro a servidão 

revela a incongruente ordem da pessoalidade em detrimento da 

racionalidade formal, embora se pretenda afirmar ser a segunda a 

preponderante. 

Gomes (1984:79), comentando o poder regulamentador da empresa 

dirá ser "a mais eminente prerrogativa de seus dirigentes", relevo que se dá 

aos padrões desejados de disciplina interna. 

Na passagem de comunidade de Império (no Direito Alemão, 

Helrschafteverband) para uma comunidade de trabalho (Arbeitsverband), a 

empresa, como o Estado da vocação Gendarme para as gestões 

representativas, foi evidente que o apelo democrático tendeu a inibir aquele 

poder regulamentador, inclusive motivador dos conflitos de trabalho, houve 

por bem reconsiderar suas possibilidades. 

o mesmo autor dirá serem os seguintes procedimentos os que 

atualmente limitam o poder regulamentador do chefe da organização: 

a) A intervenção da autoridade pública na sua elaboração; 

49 ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 1999, pág. 90, reporta-se 
a influência dos atos dos chefes no comportamento ético das organizações e das relações desses valores. 
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b) A atenuação do caráter unilateral do regulamento por meio dos 

órgãos de representação do pessoal. 

Diremos que a uniformização da escala de sanções disciplinares, 

enquanto possuam uma virtude de evitar o arbítrio derivante de critérios 

individuais, trabalham com padrões deontológicos informados pela ética 

utilitarista. 

Aquele direito de direção exteriorizado, também no poder 

disciplinar, encontra parâmetros construídos na doutrina e na jurisprudência. 

Eis alguns exemplos: 

a) A perempção das faltas antigas; 

b) A relação de causalidade entre a falta e a sanção; 

c) A relação direta entre a falta e o ambiente de trabalho; 

d) A proibição da despedida injuriosa; 

e) A gravidade da justa causa; 

f) A vedação de punir com retrocesso; 

g) A proscrição das multas como forma de sanção; 

h) A imoditicabilidade ou insubstituibilidade da falta; 

i) A proporcionalidade entre a falta e a sanção; 

j) A proibição de dosagem da pena pelo juiz. 

Estes senam temas dogmáticos para uma relação de 

empregabilidade no âmbito da regulamentação do trabalho, prestáveis de 

certa forma tanto à iniciativa privada quanto à administração pública. 

Todavia, a presunção de diligência e de fidelidade como deveres 

imanentes da relação de emprego tende a reforçar uma versão de contrato 

individual que sonega a possibilidade de sentimentos e ressentimentos 

pessoais em nome de um perfil organizacional trazido pela norma e que 

originado do poder deliberativo. 
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Assim, tendo em vista que não há como convencer o homem de 

que agir na esfera legal é melhor, a interação entre ordem e desordem, entre 

legal e ilegal, entre favor e direito condicionará escolhas por um padrão de 

ética individualista, embora o poder disciplinar seja difuso e, assim, o 

agravamento entre o que o indivíduo opta por ser e fazer dentre os valores 

possíveis seja na organização, seja na sociedade, irão refletir opções 

pessoaIS. 

Gomes (1984:239), menciona: 

"Costumam os autores salientar que o 

trabalhador é obrigado a executar o contrato 

como bom-pai-de-família, isto é, que o 

empregador possa esperar de o trabalhador 

uma capacidade profissional e uma 

consciência média. Esta diligência variável 

segundo a natureza dos contratos, é 

determinada pelos usos da profissão". 

A disfunção comportamental vista como conduta aética, pouco 

importando se em ações ou omissões - comportamentos positivos ou 

negativos, recebe uma resistência peculiar no seio comunitário quando 

originado dos prepostos da administração pública, sendo certo que, em 

razão do volume e tratamento dos episódios, torna-se a burocracia pública 

da segurança um caso próprio de paradoxos, não obstante se diga não ser 

portadora exclusiva da coima50
, mas um caso típico de improvisos 

generalizados, tanto em sua estruturação quanto em seu desempenho, 

hipóteses de flexibilizações e atalhos executórios que ao nosso ver nem 

revela subordinação ao impulso idealístico trazidos pelas aspirações 

50 Um curioso exemplo de descompromisso ético generalizado e de um temor igualmente disseminado 
por diferentes instâncias administrativas em face da possibilidade repentina de intervenção correicional, 
encontramos em GÓGOL, Nicolau. O Inspetor Geral.São Paulo: Scipione, 1995, 6a edição, adaptado por 
Sylvia Orthof, o descortinar ineficiências e corrupções, além de atemorizar aos gestores públicos da 
provincia, motivava reconhecerem-se por seus defeitos e não por virtudes. Procurado o Delegado de 
Polícia, para em comitiva, adular aquele que se supunha ser o fiscal do poder central, descobre-se estar 
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organizacionais,. e nem revela resistência à precisão de metas e sua 

prescritibilidade como busca de realizações humanas. 

A atividade policial em si comunga pelo estabelecimento formal de 

fronteiras invisíveis no campo da querência individual, sobretudo pela 

ênfase competencial em fazer prevalecer a ordem jurídica como 

sustentáculo da ordem política. Não deverá, pois, ater-se a satisfações 

pessoais senão em nome da satisfação de todos, invariavelmente voltada 

para a missão constitucional em equiparar de fato um chamado de igualdade 

indistinta perante a lei. 

Interpretando-se como instrumento de apoio e de auto-realização 

das possibilidades humanas, Zajdsnajder (Op. Cit.: 149-159) cuida assim 

das possibilidades de uma configuração sistêmica: 

"Necessitamos de um sistema legal, 

judiciário e policial, para complementar os 

efeitos construtivos das outras organizações. 

Estes sistemas podem, muitas vezes, ser bem 

defeituosos e, em vez de reforçar o ético, 

servem para negá-lo ou reduzir-lhe o alcance. 

Mas são necessários para o funcionamento de 

coletividades com a sua natureza complexa." 

Todavia, associando as dificuldades da polícia na verificação de 

cometimento de "completos absurdos éticos", contrapõe (Op. Cit: 181): 

"O problema parece proVIr de todo um 

sistema que envolve a economia, o judiciário 

e a sociedade, de um lado, e os esquemas do 

poder do Legislativo e do Executivo. Este 

todo que se consolidou no período autoritário 

convalescendo de uma bebedeira. Sim, para o apavorado Governador, em razão de sua ausência e de não 
se fazer solidário no pânico, o Delegado era um "beberrão sem-vergonha". 
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e se expandiu após a abertura democrática 

dispõe de uma função para cada peça e faz a 

polícia cumprir determinados papéis." 

Se vista num contexto histórico de proteção a estados de direito 

duvidosos e erigidos por convicções impopulares ou, mesmo que populares, 

ilegítimas, não poderá jamais vencer a antipatia que lhe circunda, sobretudo 

pela longevidade de uma ordem não convincente, pela manutenção de 

práticas consolidadas nestes estágios e que se convertem, via de regra, em 

manuaIS operativos ou código de procedimentos que alcançam 

integralmente o imaginário popular e, muito mais, pela perenidade de 

quadros funcionais vinculados a distintos estágios e momentos daquele 

percurso histórico, dando parecer à manutenção ou continuÍsmo retrógrado 

associado ao personalismo e a indulgência corporativista. 

São variáveis que podem motivar os tais instintos revisionais, as tão 

propaladas reformas e restaurações. São contextos para os quais, e em mais 

freqüência, vem se caracterizando as influências ambientais, para as quais, 

exatamente pela suposta impenetrabilidade daqueles órgãos, um 

aguçamento em se lhe derribar os muros. Não se pára numa conformação 

fisica ou simbólica: em jogo a possibilidade de assumir a direção, pelo 

apelo público desesperado e não mais conformado, do percurso futuro da 

atividade de segurança pública. 

Não se pode frear o desencadeamento de uma babeI, específica nos 

casos em que conclamados os mais variados seguimentos populares e 

representantes de diversos interesses. Esta babeI e a resistência atribuída 

àquela burocracia pública são típicos eventos em que, pelo instrumental 

sistêmico, poderíamos chamar de entrópicos. O intercâmbio com o 

ambiente, desta forma, vem se caracterizando pela melhoria desta percepção 

por parte da burocracia, mas é mais intensa e efetiva, nos casos em que a 

comunidade global assume a postura de intercambiar seus interesses, mas 

obviando que as mudanças necessárias dependem da instalação da versão 

comunitária de polícia, intercâmbio que ainda não esclareceu qual a melhor 
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saída para os conflitos de interesses em que, inclusive, possa estar a 

instituição policial envolvida ou, como tratar escolhas individuais - o 

arbítrio livre - na legitimação da ação policial, enquanto seja possível 

considerar esta liberdade uma perspectiva de flexibilidade organizacional, 

desejável não somente para sua existência, mas também para a 

modernização pretendida. 

Desta forma não se obra pela simples vocação em se redirecionar um 

padrão gerencial por movimentos modernizantes, tão somente. As propostas 

restauradoras vêm acompanhadas de propostas tecnológicas, porque se 

afirma também, e com muita freqüência, que o perecimento daquela 

atividade perpassa pelo empobrecimento tecnológico. Eis que, no contexto 

de mudanças, gerência, tecnologia e controle se amontoam como rubricas 

salvadoras em programas de trabalho atrelados a predileções políticas 

descentralizadas em relação à União e, mais grave, ao tempo da gestão 

política do executivo local. 

De todas as tentativas em se explicar a questão da segurança pública, 

mais vazias são aquelas que ignoram a questão humana, a constituição 

máxima daquele paradoxo, sem desprezar que raras as profissões em que as 

opções entre o bem e o mal sejam cotidianamente dramáticas, pejadas de 

dilemas éticos e, exatamente esta, enquanto representa a manutenção de 

uma ordem de visibilidade discutível e confundida com uma ordem de 

injustiças sociais, a mais volúvel à construção de estereótipos. 

Não nos parece lúcido convocar a ética para funcionar, reparadora, 

quando terminativos ou quem sabe delimitados, os eventos em que se houve 

por disciplinadora a intervenção retributiva para os casos classificados como 

desvios. A inserção da ética, de forma atemporal, desgasta a potencialidade 

de fundamentar o momento prévio das escolhas. Um debate em que, 

enigmaticamente, reclama-se da ética uma possibilidade de explicar - e de 
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não explicar - , alcance, intensidade e quantidade de avessas predileções, 

não aceitas pelo convencional na ética coletiva. 51 

Um contraponto sobre viabilidade e, até mesmo oportunidade de 

injunções justificadas da ética, nos é oferecido por Zajdsznajder (op.cit.: 30-

93): 

Porquanto ainda: 

"A postura ética não deseja condenar, mas 

antes evitar. Reconhece nossas fraquezas e 

deseja construir um mundo em que as 

tentações destrutivas sejam menores. Se se 

preconiza em certos casos que se apliquem 

punições, o objetivo é mais de dar exemplo, 

do que de dar vazão às tendências sádicas 

que todos possuímos." 

"O ético precede o legal e tanto o conteúdo 

justo ou injusto das leis, como o seu respeito 

e acatamento, são de natureza ética." 

Se pudermos dizer que deva a ética estar presente em todos os 

momentos, sobretudo sinalizando para as mudanças pretendidas, não 

podemos desprezar que em se tomando unívoca, ainda que em bases não 

muito nítidas e admitindo dissensões, confundir posturas individuais que 

signifique enfrentamento aos credos majoritários vem sendo aceito como, 

51 Falando da corrupção policial, MORAES FILHO, Antonio Evaristo de. O círculo vicioso da corrupção. 
In LEITE. Celso Barroso (org) Sociologia da Corrupção. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1987, 
retoma o paralelismo entre repressores e reprimidos, conforme mencionado por Santos 1. (op.cit.). 
aderindo-se à "Teoria da Associação Diferencial", - SUTHERLAND, Edwin H. Princípios de 
Criminologia. São Paulo: Martins, 1949 -, que pode resumir-se em que o comportamento geral do 
criminoso decorre de wn aprendizado em grupo. Sorna às suas conclusões a visão mertoniana de anomia. 
progressivamente instalada pelo escasseamento dos meios legítimos "de alcançar sucesso" - pág. 27. No 
mesmo ensaio, JOHNSTON, Michael, no artigo O paradoxo da corrupção: efeitos grupaís e sistêrnicos, 
afirma que a corrupção pode agir como instrumento de mudança, mas do ponto de vista sistêrnico pode 
mais é "dificultar, moderar ou evitar mudanças" - pág. 139, justificação linear para a manutenção do 
status quo. 
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antes de uma rebeldia ética, uma ameaçadora postura de desordem, a esta 

altura também ilegal, refletindo o que Cohen (op.cit.: 232) entende por "um 

dos dilemas mais fundamentais e difusos da vida social", referindo-se ao 

poder legítimo sobre as coisas e pessoas que "pode ser utilizado para mudar 

as normas sociais ou para transgredi-las". 

Legalidade e ética serão fundamentos para a atividade policial 

produtiva e não observá-las reclama sujeição a punições, não se admitindo 

que em alguns casos o conduzimento em análise restrinja ao campo 

ideológico, exemplo de que, para a burocracia policial, não estão acessíveis 

os canais de manifestação discordante, posto que, qualquer conduta 

diferente da aceitável pela burocracia pública em geral e pela comunidade, é 

pejada a mais, porque maiores são as expectativas gerais. 

Não é o caso, então, de admitirem-se pleitos inovadores e destoantes, 

pretextando-se a justificativa para a conversão de comportamentos que se 

prestam também, e em algumas circunstâncias, a mascarar opções 

delinqüenciais sob a égide do inconformismo funcional. Não é simples o 

entendimento de que possa a instituição policial estar posicionada em pró da 

redenção social através de revisões vindas dos próprios círculos de controle, 

sem negligenciar-se, e tampouco é coerente que pretextando o estado em 

assumir-se popular ou em franco justiçamento social, venha a assumir que 

seja a partir da polícia o ponto do qual se deva partir, sem que outras órbitas 

daqueles círculos fossem tocadas, porquanto teríamos o paradoxo de sustar a 

permanente necessidade de confirmação dos sistemas de controle por uma 

quase não confirmação desses junto aos controlados. 

Todavia, garantida a negação restauradora desvinculada ou 

ocasional, descolada dos propósitos governamentais, não resta a qualquer 

membro da organização policial algo diferente do que evitar os 

descontentamentos do desemprego generalizado, da solidão e do opróbrio 

daqueles que castigados pelo mercado, assertiva de que sua existência é a 

garantia de um não violar impunemente. Não há clareza quanto aos 

propósitos de equiparar uma polícia postulante às mesmas postulações dos 
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demais societários sem que se descortinem motivações 52. É o caso de 

admitirmos a coerência da afirmação de Berger (Op.cit.: 187), ao cuidar de 

moralidade, costumes e convenções: 

"A imoralidade é punida com a perda do 

emprego, a excentricidade pela perda das 

possibilidades de consegUIr outro, o 

anticonvencionalismo pela rejeição dos 

grupos que respeitam aquilo que consideram 

boas maneiras." 

A ênfase no controle, dessa forma, revela-se como uma desesperada 

busca por respostas éticas e explicações públicas, num quadro de 

proliferação de condutas infracionais por parte dos prepostos daquela 

burocracia, numa medida reparadora que não garante a renovação dos 

quadros e, por gradações impostas legalmente àquelas mesmas condutas, 

sem necessariamente significar a correspondência punitiva com as 

expectativas dos que vinculados ao passionalismo ou mesmo com as 

indignações isentas. 

É neste particular que defendemos a ética prévia, mas que de certa 

forma eleva a captação de recursos humanos a um patamar decisivo, embora 

não invencível, posto que, embora variável de relevância inconteste, em 

permanente tensão com a própria tarefa. É imponderável que as condições e 

circunstâncias catalisadoras de manifestação criminológica também se 

manifeste nos humanos da segurança pública. 

Se o controle e a missão correicional não são o bastante para o 

alijamento de condutas reprováveis e, por outra, se a captação dos recursos 

humanos não vem sendo o bastante para diminuí-las, estamos diante de um 

52 A respeito ver SPELTZ, Geraldo Érico et al.A motivacão como fator de sucesso nas empresas 
brasileiras. In Programa de gestão avançada. Rio de Janeiro: Qualitymark ed., 1994, pág. 51: " O 
sentimento de pertencer a uma equipe, de construir e de fazer diferença, talvez sejam esses os fatores 
cruciais de um entusiasmo pennanente pelo trabalho. Por falar nisso, entusiasmo quer dizer com Deus 
dentro." 
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impasse, este que caracteriza a gestão da segurança pública, muito por uma 

quase formalização ou opróbrio de que, no que se caracteriza e se sustenta 

institucionalmente, segundo Cathala (1975:43), "constituiria a polícia um 

organismo algo impenetrável, no qual se tramariam não poucos deslizes e 

improbidades, originando-se daí uma atmosfera das mais carregadas". 

Suplantar tal desatino pelo intercâmbio - convívio entrosado e 

delação - , com a comunidade global retoma a via de reconstrução 

burocrática por seu desmoronamento, o que sugere uma seguinte edificação 

por mãos populares; receamos, todavia, não ser a garantia da fecundidade 

ética como que a prescritibilidade de tal comportamento decorresse do 

agrupamento de éticas diversas. Esta pluralidade é saudável, mas ainda 

assim, o redesenho ético deverá ter a capacidade de ingressar na organização 

e, em sendo via de mão dupla, presente a possibilidade de discórdia além 

das divergências interpretativas originadas pela ousadia do novo, pOlS 

consciências individuais haverão dos dois lados. 

Ademais, quando se coloca a tecnologia como ênfase do processo 

evolutivo, uma antiga empreitada - um combate - entre bem e mal, fará 

com que a discussão epistemológica rebusque não mais a viabilidade deste 

emparceiramento, onde a ética invade as possibilidades do objeto, mas as 

sujeições de neutralidade científica a uma ênfase de restauração social, que 

não conseguirá coexistir, do ponto de vista ético, com aquela mesma 

neutralidade. Daí porque fica mais complexo tentar entender em que medida 

ética e modernidade estão semanticamente unidas, estendendo-se para este 

campo a própria noção evolutiva da ciência e seus efeitos instrumentais, 

visto que é de todo questionável admitir que a ética seja algo moderno ou 

vanguardista, posto que, nestes casos, haverá sempre um descompasso entre 

ética e posições evolutivas, sendo que a primeira sempre ligada ao 

passado. 53 

53 Resumo sobre essas ligações é feito por Mário Quintana, poeta gaúcho: "O passado nunca conhece o 
seu lugar. O passado está sempre no presente." Do que se consegue entre tecnologia e ética, no contexto 
das percepções sociais, pode ser exemplificado por dois textos: "O Chefe da Polícia, pelo telefone, manda 
avisar / que na Carioca existe uma roleta para se jogar'. DONGA. Pelo Telefone, música ícone da MPB, 
escrita em 1916 e gravada em 1917. O outro, parodiando o primeiro: "Eu quero entrar na rede pra 
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E é a partir da mensuração de condutas tidas como anormaIS e 

desvirtuadas que a inclusão da ética ganhará contornos revolucionários, 

como que uma redescoberta e contando com uma índole seletiva 

característica de um controle social às avessas, - de dentro para fora da 

organização e não raro por pressões deste ambiente externo -. 

Uma expectativa de produtividade que parece estar condenada a 

parâmetros prescritivos continuamente rascunhados, no sentido não de 

rever-se eticamente ou de adequar-se pelo esmero da aplicabilidade formal 

por uma ânsia de capacitação, mas por crenças defensivas desesperadas, não 

será uma produtividade originada pelo compromisso ou por ganhos 

institucionais pelo acúmulo de conhecimento e prestígio, antes, terá caráter 

descontínuo e tencionado, espoliação para o serviço prestado e desalento 

para seus destinatários. 

Assim, as formas de conduta e os canais de conduzimento oferecidos 

pela organização, pela sociedade, e apropriados pelo indivíduo, até certo 

ponto podendo deliberar e arbitrar sobre sua adesão, serão a referência 

básica para a expectativa regulatória dentro da conturbada relação que se 

estabelece dentro dos mercados e do Estado. 

4.2.2 O interesse e algumas formas 

Se Segurança Pública pode ser considerada como valor agregado e 

recurso findável, sua escassez estará relacionada ao perecimento de outros 

recursos da sociedade. 

Embora constatemos a possibilidade de fomento a recursos 

alternativos na falência da segurança como um bem, não podemos perder de 

vista que ainda não definitivamente provado ser este não renovado, 

havendo, todavia, a dúvida quanto à real possibilidade de já ter a 

contactar / Os lares do Nepal, os bares do Gabão / Que o Chefe da Polícia carioca avisa pelo celular / Que 
lá na Praça Onze tem um videopôquer, para se jogar", Gilberto Gil, Pela Internet, música de 1996. 
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humanidade, em qualquer momento, desfrutado de uma segurança 

inconteste. 

No campo da moral, o hedonismo, sinonimicamente confirrnador do 

prazer, fundamentará sua essência no que é desejado de fato. Virtude 

(arethé) estará dialogando com a natural necessidade dos prazeres do 

homem. Sentir segurança é natural e diríamos, desejar senti-la também. 

Assim se estabeleceu o fundamento da moral epicurista. 

Enquanto a ótica kantiana procurava as inter-relações entre ordem, 

disciplina e obediência, temos que a combinação entre o arranjo dogmático 

e o sentimento deve estar externalizada no relacionamento entre os 

pretendentes a convívio. 

Estamos passando aSSim ao largo das outras concepções éticas 

possíveis, tendo em vista não ser este o propósito do nosso trabalho, mas 

objetivamos enfocar o utilitarismo ético, como resultado de uma 

reorganização da ética epicurista fundada nas bases da prosperidade social, 

por acaso exemplificada na Inglaterra do século XVIII. 

o que será revitalizado é a moral tradicional, aquela que inibe a não 

ocasional busca irrefletida do prazer, resultado da conduta moral individual 

que por certo motivaria, caso a manutenção do individual contra o coletivo 

prevalecesse, a falência total das possibilidades das relações societárias, 

nelas incluindo a própria submissão empregatícia. 

Ao denominarmos este utilitarismo de moral do interesse estamos 

chamando a atenção para o fato de que os alicerces do enriquecimento da 

burguesia industrial, ao mesmo tempo acompanhado de mortalidade e de 

miséria da classe operária, buscarão a assertiva de que os interesses se 

conciliam espontaneamente. Assim germinou o liberalismo econômico já 

existente, pautado num bem organizado sistema de recompensas e punições, 
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estes que de forma artificial teriam a capacidade de reconciliar os interesses 

postergados. 

É uma vocação jurídica decorrente de Bentham, retomando o bem 

estar social e a felicidade grupal como primado, - o cálculo felificio, que no 

seu entendimento poderia ser reduzido "a uma quantidade de prazer ou dor", 

a maior felicidade do maior número de pessoas. 

Nos alerta Braybrooke (1972:217): 

"O cálculo felificio, como será lembrado, 

presume que a utilidade de uma ação (ou 

política) pode ser reduzido ao "valor de uma 

quantidade de prazer ou dor" . Esse valor 

deve ser medido tomando-se primeiro cada 

prazer e dor que a ação produzirá e 

considerando-se, para cada pessoa afetada, 

sua intensidade, duração, 

incerteza, proximidade ou 

certeza oli 

afastamento, 

fecundidade e pureza, e, então, considerando

se um número de pessoas às quais ele se 

estende. As medidas máximas dos prazeres 

em questão e as medidas mínimas de dores 

são combinadas para chegar a uma soma 

algébrica ou "equilíbrio" que, "se do lado do 

prazer, dará boa tendência geral do ato, com 

respeito ao número total ou comunidade de 

indivíduos interessados; se do lado da dor, a 

má tendência geral com respeito à mesma 

comunidade. " 

Eis, pois, que o útil está em relação aos outros como alvo da moral e 

da política. Prazer e sofrimento deverão estar aquilatados dentro de projetos 

coerentes de subsistência, uma busca de saldo positivo que corrobora a 
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intenção democrática moderna na pretensão de aquilatar a todos os 

interesses, na tentativa de unificar dores dispersas, mas inibindo-se a 

influência de padrões éticos alternativos. 

A neutralidade e a imparcialidade, portanto, deveriam estar 

norteando os padrões de atuação da agência estatal em estudo, responsável 

por um seguimento especializado da segurança pública. A configuração de 

seus quadros funcionais deverá contar com pessoas comprometidas com esta 

função primordial, mas, na intenção de suprimir as divergências ocasionadas 

pela perpetração criminosa, que seria uma espécie de desequilíbrio 

estrutural desta modalidade, não poderá posicionar-se com juízos de valores 

diversos às normas até então aceitas para regular esse prazer multiplicado na 

comunidade. 

Neste momento, a forma de se conduzir do agente policial é de 

delicada intervenção. Não perde a consciência, deve atuar com a submissão 

da lei, procurando combinar a consciência majoritária com a sua e terá 

contra si, muito nítida, a repulsa por aquela inibição ao desequilíbrio por 

parte dos contidos e, questionado sempre que na sua condição de recurso 

humano qualificado cede às possibilidades de rever este utilitarismo que, 

como visto, deu formato patrimonial às constituições e interações do Estado 

com a sociedade, ademais de não dispor de um meio organizacional atento a 

outros padrões de reparação que não o da reprovação legal, uma vez que se 

sustenta, exatamente na conformação das relações de poder entre dominador 

e dominado, da maioria contra a minoria, sendo assim anti éticas as condutas 

desenquadradas. 54 

A intervenção do Estado no mercado, a influência do utilitarismo na 

economia, a pretensa combinação do interesse individual com o interesse 

54 A Resolução SSP nO 0357, de 11/02/1980, introduziu o boletim de merecimento, fonnulário 
confidencial indispensável às promoções de policiais civis de qualquer nível, a partir de condições 
essenciais em escalas valorativas pelos itens: 1- Qualidade do trabalho; II- auto-suficiência; III- Iniciativa: 
IV- Tirocínio; V- Colaboração; VI- conhecimento do trabalho; VII- Aperfeiçoamento funcional; VIII
Ética profissional, sendo que para este último transcrevemos as graduações possíveis: comportamento 
insuficiente, comportamento regular, comportamento normal, comportamento desejado, comportamento 
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coletivo justificam que o aparato estatal da segurança, neste 

comprometimento esteja abalado na revitalização liberal que hoje comunga 

pela singularidade do Estado e pela reconsideração causal entre demanda de 

serviços, suas modalidades de execução, os formatos de serviços e recursos 

humanos que os prestam, porquanto ainda somente quem tem segurança 

pode oferecê-la. 

Não se confirmar como referência de eficiência, ao menos, é por 

outro lado possibilidade de juntar-se aos demais exemplos do 

desmoronamento do estado, o que não seria mais grave caso não se 

atribuísse a este mesmo estado a responsabilidade, na modalidade acusação 

política, de ser o responsável pela violência e suas nefastas conseqüências. 

Assim, vê-se a Instituição às voltas com a necessidade de auto-afirmação no 

cenário burocrático, fazendo uso da matéria-prima mais duvidosa para tal 

intento: a violência institucionalizada, assim explicitada por Albergaria 

(op.cit.: 230): 

"( ... ) a violência institucionalizada é a que 

organiza as forças da repressão no mundo 

inteiro. Explica o "pentagonismo", a 

militarização da educação, o aperfeiçoamento 

dos sistemas de delação e espionagem, a rede 

de controle de atividades individuais a nível 

mundial, numa trama complexa à moda de 

KAFKA".55 

o que de forma intrigante, segundo o mesmo autor, originada na 

sociedade pós-industrial nos idos da década de 50 com a proliferação de 

regimes ditatoriais, a multiplicação das empresas multinacionais e 

transnacionais, o incremento institucional e o uso da violência. 

excepcional. Embora imprescindível, tal boletim não basta para inibir as comuns promoções por 
favoritismo. 
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Um esforço ético para suportar as adversidades do meio é o mesmo 

que justificar a construção de um Ethos melhor, não sendo o caso de partir

se da referência do refazer, conquanto tal empreendimento é mais viável 

enquanto considerado num continuum; o aquilatar o evolucionismo a uma 

espécie de programa de qualidade inacabada. Ver o meio ambiente como 

exercício desta percepção é poder admitir-se como parte deste mesmo meio, 

porquanto não restam dúvidas quanto ao fato de sermos observados, 

também, como parte de uma hostilidade fechada, mas circundante. 

Paradoxalmente ameaçadores da conciliação ou do exercício personalístico 

de direitos destes ou daqueles. 

Sobre conflito de interesse ou da possibilidade conciliadora dos 

mesmos, questões, inclusive, onde nem mesmo a instituição policial 

encontra-se incólume, temos a proposição de Giddens (Op. Cit.: 103): 

"( ... ) o choque de interesse existe na medida 

em que, e só na medida em que, uma ordem 

social fracassa em aproximar uma 

combinação de propósitos de vários membros 

de uma coletividade com a integração dos 

valores, dentro de um consenso simétrico". 

Um órgão guardião da ética, desta forma, deverá ter a capacidade de 

atuar em duas frentes distintas e, contudo, igualmente complexas, apesar de 

o agrupamento dos fenômenos sugerir falsa unidade. No fenômeno da 

violência, por exemplo, tal órgão deverá posicionar-se para fora da 

organização, o que justifica as bases jurídicas do estado de direito através da 

regulamentação da atividade, o que em outras palavras quer dizer razão de 

existência, o que é perceptível em segurança pública. 

Porém, outra frente é absolutamente moderna e reclamada por parte 

da sociedade, qual seja, a obrigação/capacidade de a segurança pública 

55 No mesmo sentido, RlCO, José. La violence in Amerigue Latine. In Annalles Intemationales de 
Criminologie, v. 16, 1977, pág. 143. 
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operar intramuros, o que extrapola uma possibilidade autofágica - polícia 

policiando polícia - gerando-se expectativas de se operar num sentido mais 

amplo: polícia policiando o poder. 

Admitir a faceta do exemplo interno é preocupante: mesmo com a 

primazia deontológica e depuradora, a constituição de macro estruturas para 

tal intento, revela-se como símbolo macabro de existir órgão regulador 

desregulado, polícia criminosa, leis de foras-da-Iei, dispensando-se recursos 

que deveriam estar cambiados para a segurança da comunidade. 

Quanto ao sentido mais amplo supra mencionado, podemos afirmar 

ser a principal questão no plano mundial para a resolução de neutralidade da 

segurança pública em relação a seus mandatários. O convencimento dos 

limites da lei não é suficiente para gerar unidade temática e reflexiva, 

porquanto a visibilidade da violência, a mesma que possibilita a razão de ser 

da segurança pública, dependerá das concepções políticas de tal fenômeno, 

o que por certo dá um amoldamento estatal diverso do amoldamento social. 

Temos em Albergaria (Op.cit.:231) um exemplo desta construção disforme: 

"A violência adquire desmesurada extensão 

ensejando a chamada sobrecarga semântica 

(SURCHARGE SEMANTIQUE), isto é, 

uma demasia de significações, como 

realidade poliforma que leva a equivocidade. 

Violência é os HIGH FEAR CRIl\1ES, isto é, 

crimes de violência cometidos por indivíduos 

que não conhecem suas vítimas bem como a 

violência institucionalizada e a violência 

político-social. " 
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4.3. Novos conteúdos, velhos recipientes 

Não será simples considerar factível qualquer formatação no 

aparelho repressor do Estado, marcadamente influenciado pelas tendências 

já mencionadas, somente pelo discurso da revisão estrutural. 

A credibilidade necessária, à evidência, estaria estreitamente ligada 

a reformatação de posturas dos funcionários que a compõem. Aquela 

falência não é meramente logística, numérica, burocratizante. Trata-se, da 

falência das crenças externas neste modelo, mas, especialmente, da crença 

interna dos indivíduos da organização que de uma certa forma projetam seu 

descontentamento nas práticas arbitrárias individuais. É um cada-um-por-si 

que suplanta rígidos mecanismos de recrutamento e seleção, massacra a 

possibilidade de saúde mental pelo confronto contínuo com as mazelas do 

inconformismo das tecituras sociais e reflexos da falta de credibilidade de 

toda a burocracia pública, onde aqueles mais rentes aos limites do bem e do 

mal acabam por tangenciar. 

Diz Camacho (1984) que a realização humana através do trabalho 

insere-se nos fundamentos da Teoria dos Sistemas e no seu papel na 

estrutura capitalista, implicando numa nova estrutura organizacional 

(orgânica), que considerassem a existência de necessidades reais ou 

artificialmeJ;lte criadas pelos grupos ou classes sociais que a compõem. Dirá 

o mesmo autor (1984:09) que: 

"Essas classes ou grupos possuem 

determinadas estruturas de valores que influem 

diretamente na determinação de suas 

necessidades. 

As instituições são, portanto, entidades criadas 

com o objetivo de solucionar as necessidades 

de uma sociedade. Estas, por sua vez, podem 

ser reais ou primárias e artificiais ou 
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secundárias. As reaiS estão ligadas à própria 

sobrevivência dos indivíduos que as compõem. 

As necessidades artificiais consistem em 

propor certas condições ilusórias presas apenas 

a valores e conceitos criadas por membros da 

própria instituição." 

Portanto, a ascendência de novas posturas universalizantes, à moda 

de Segunda mão da modernidade para os países retardatários, encontrará 

neste derramamento teórico e com identificação de premência das 

instituições destas mudanças, os mesmos valores, as mesmas estruturas, as 

mesmas pessoas que contribuíram para a confirmação caudalosa do que hoje 

possuímos e da manutenção de uma desconfiança tal que a conquista de 

coeficientes de produtividade cada vez mais exuberantes passou a ser uma 

terapêutica preponderante, como que o efeito espetacular de algumas ações 

pudesse suplantar tal quadro. A fidelidade56
, assim, é um anelo 

indispensável à consecução dos objetivos de uma tal mudança, o que 

necessariamente deve ter a versatilidade de multiplicar-se, sedimentando-se. 

Retomamos então ao paradoxo de a instituição policial ser objeto de 

aperfeiçoamentos éticos no discurso governamental como compromisso de 

modernização das ações políticas, quando não são raros os exemplos de que 

aquela mesma instituição é a melhor garantia da manutenção de uma ordem 

que também, e dinamicamente, não escapa de impactos revisionais. É o 

56 Sobre fidelidade administrativa e iniciativas de reforma policial por unificação e especialização, 
sugerimos a leitura de MANVELL, Roger e FRAENKEL, Heinrich. Heinrich Himmler. Lisboa: 
Portugália Editora, 1965. Para a instauração e chefia do Terceiro Reich foi indispensável a unificação das 
polícias pelo Ministério do Interior, urna vez que a autonomia administrativa descentralizada inibia a 
proliferação do ideal de "urna ordem militar nacional-socialista do homem nórdico" - pág. 74, e iniciar-se 
no serviço de segurança ou Sicherheitsdienst, com a missão de segurança pessoal de dignatários em 
comícios, as conhecidas SS - SAAL - SCHUTE ou parede de proteção, que em suas fileiras possuíam 
homens de extrema confiança. É o embrião do núcleo de urna polícia secreta que, a partir da secção da 
polícia política da polícia de Berlim, o BUREAU I-A, facilitará a criação da Geheime Staatspolizei, a 
Polícia Secreta do Estado, ou propriamente a Gestapo. As características de organização policial especial 
e de total abrangência territorial, ademais de atuarem por meio de um discricionarismo insuscetível até de 
recurso judicial, terá padrões rígidos de recrutamento, sobretudo fisicos e sanguíneos, com arcabouço que 
combinava princípios da Ordem dos Jesuítas e a visão medieval dos Cavaleiros Teutônicos, -
cavalheirismo brutaIizado e assiduidade religiosa. Himmler, dirigindo-se ao alto oficialato, explicava 
como estava em vias de unificar o sistema policial alemão: "agora possuímos pela primeira vez na 
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resumo de uma aceitação ética para mudar e de outra para auxiliar em outras 

mudanças, sendo esta última remota, sobretudo pelo mesmo 

conservadorismo político que vem garantindo e que em certa conta 

necessita, da existência de uma polícia que não questione mais ainda do que 

possivelmente questionada. 

Se for inevitável reconhecer a fundamental importância da 

instituição policial no estado de direito e da força, não existe outra maneira 

de compatibilizar esta importância no desenvolvimento da tarefa com o 

engajamento do componente humano, o que não obedece a fórmulas 

simplórias de realização sem incentivos, e que evidentemente devem estar 

num patamar compatível com a sustentação daquele modelo. 

o que é mais grave, além da histórica importância ignorada, é a 

mesma importância modernizada, revista e rediscutida, desacompanhada, 

todavia, de uma mesma reconceitualização da ética do trabalho, que se 

verifica extensível a todas as formas produtivas, o que por outro lado não 

chega a reproduzir expectativas positivas na organização. É uma confusa 

hipótese de a instituição policial não poder ou merecer ser 

reconceitualizada, não somente no plano das idéias e das práticas, mas 

também num modelo de satisfação pessoal, enquanto se sabe que 

encaminhadas e em pleno vigor as providências de desregulamentação do 

estado em nome da satisfação geral e a admissão de um policial part-time, 

numa renomeada excepcionalidade do "bico". 

Nesta linha, postos em confronto os objetivos anunciados para a 

manutenção de uma instituição policial, o que mais claramente é suscitado 

por Bauman (1999:120), ao cuidar de uma Lei Global em confronto de 

ordens locais: 

"A pressão, hoje, é para ROMPER os hábitos 

do trabalho regular, permanente, 

história da Alemanha uma Polícia do Reich (. .. ) contra as inibidoras forças de influência judaico-marxista 
... É a obrigação da polícia e das SS resolver absolutamente o problema da segurança interna." (pág. 91). 
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cronometrado, fixo - o que mais significaria 

o lema do 'trabalho flexível'? A estratégia 

recomendada é fazer os trabalhadores 

ESQUECEREM, não APRENDEREM, o 

que quer que pretendia ensinar-lhes a ética do 

trabalho nos dias dourados da indústria 

moderna (. .. ); só se não habituarem a 

qualquer tipo de emprego e, sobretudo, se 

evitarem (ou forem impedidos de) 

desenvolver atividades vocaClOnalS em 

relação a qualquer trabalho realizado no 

momento e abandonarem a tendência 

mórbida de fantasiar direitos à manutenção 

do emprego e a responsabilidades inerentes." 

A noção de segurança, segundo aquele autor, adere-se às percepções 

públicas pela aflição endêmica do confronto entre segurança pessoal e 

patrimonial, - esta como extensão natural do corpo e de que sua liberdade 

com as tensões impostas pelo estágio pós-moderno às políticas da nação -

estado que, supostamente, mantêm sua soberania estatal. As duas, todavia, 

abaladas pelos efeitos da globalização. Pontuar ações espetaculares no 

âmbito da contenção da criminal idade passa a ser a perspectiva de não se ter 

de explicar sua gênese ou sua disseminação. 

o que as "forças do mercado" querem (afinal impõem) aos governos 

locais - pelo pressuposto mais grave de que aquelas forças são 

extraterritoriais - segundo Bauman (Op.cit. 128), além de impedir que os 

estados façam outra coisa, é que se acomodem ao fato de que : 

"No mundo das finanças globais, os governos 

detêm pouco mais que o papel de distritos 

policiais superdimensionados; a quantidade e 

qualidade dos policiais em serviço, varrendo 

os mendigos, perturbadores e ladrões das 
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ruas e a firmeza dos muros das prisões 

assomam entre os principais fatores de 

'confiança dos investigadores' e, portanto, 

entre os dados principais considerados 

quando são tomadas decisões de investir ou 

de retirar um investimento." 

Considerando a precariedade das identidades que são atribuídas 

socialmente, - o fazer ser da sociedade, em confronto com uma ética que 

admita enfrentar o mundo empírico pelo querer ser outra coisa, acaba 

explicando uma posição claustrofóbica dos membros da organização 

policial, mas que acaba justificando o aprisionamento aos limites 

organizacionais enquanto se admita que a redenção desejada somente seria 

possível nos casos em que confirmada a hipótese de que uma "inspeção 

ética criaria tensões para o perfeito funcionamento do sistema" (Berger, 

op.cit.: 128). 

A conseqüência de um legado impositivo para a instituição policial 

suscita a proposição panópitica Benthamista retomada por Foucault (Op. 

cit.:) - o disciplinamento pelo trabalho vigiado - só que numa versão cruel 

da história: os presos de agora, destinados a um ritmo manufatureiro e à 

segregação, são os policiais. Justifica-se assim tornar sinônimos controle e 

fraude (Berger, op.cit.:), porquanto este é o fundamento ilusionista para o 

emprego de uma força policial: demonstrar um poder que não tem. 

Encontra-se em Bauman (op.cit.:128) uma complementação deste 

argumento: 

"Fazer o melhor policial possível é a melhor 

coisa (talvez a única) que o Estado possa 

fazer para atrair o capital nômade a investir 

no bem-estar dos seus súditos; e assim o 

caminho mais curto para a prosperidade 

econômica da nação e, supõe-se, para a 

sensação de 'bem-estar' dos eleitores, é a da 
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pública exibição de competência policial e 

destreza do Estado." 

4.4 Burocracia e perecimento 

Não pretendemos oferecer estudo sobre penas, ou sobre sua validade. 

Assim cuidamos apenas de analisar um momento prévio à formalização do 

censo reprovatório com a introdução dos valores que, em tese, estariam 

consagrados na organização, sujeitando assim seus indivíduos. Nesta linha 

não estaremos falando, por exemplo, dos crimes praticados por funcionário 

público contra a administração. Lembramos apenas que a exclusiva leitura 

de que a impunidade desacelera o processo de mudança pode estar sendo 

uma leitura adequada ao perfil burocrático, trazido a público e sustentado na 

conformação com um modelo que não quer mudar ou, dito de outra forma, 

que se resolveria por remendos punitivos. 

Antes de descrevermos o Código de Base Ética da organização 

policial civil, preferimos indexar dados que apontam a regularidade de 

intervenção correicional da própria organização, hoje confundindo o 

controle de produtividade, que poderia estar voltado para sistemas de 

qualidade e diminuições nos níveis hierárquicos, mas que ignora a forte 

tensão social e organizacional entre os sujeitos envolvidos, num 

vigilantismo para com o elemento tático da organização que são os recursos 

humanos, que nem bem exerce valor didático, quando assim inepta até 

mesmo para conformação de insumos com tecnologia e, nem bem 

conseguindo acelerar a intervenção através do controle disciplinar para a 

liberação institucional dessas corrosões. 

Assim, não obstante a instauração de procedimentos disciplinares 

como resposta ao ambiente externo e como tendência de exemplaridade 

interna esbarra na longevidade procedimental, no aparato legal característico 

do regime estatutário e da descontinuidade administrativa, que sugere a 

substituição de cargos com uma freqüência contributiva ao emperramento 

daquelas tarefas. 
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Um outro ingrediente é que a velocidade na extirpação de 

funcionários recalcitrantes e maléficos, intrigantemente está no mesmo 

coeficiente de lentidão na captação de novo indivíduos. Sendo assim, pelo 

fato de a renovação dos quadros, pelo preenchimento regular de vagas 

ociosas ser deveras lenta por políticas públicas equivocadas, com iniciativas 

sempre aquém do ponto de vista quantitativo, a rapidez desejada nos 

processos apuratórios poderia representar a impraticabilidade de 

funcionamento dos mais primários requisitos institucionais, o que implica 

na instituição ter que conviver, ainda que numa situação de afastamento por 

conveniência disciplinar, com os mesmos indivíduos em desvio de função. 57 

A postura funcionalista em extirpar o que é desviante é mesmo 

curiosa quando nos deparamos com a questão da delinqüência policial. 

Veja-se que, naquela visão, bastaria considerar a pena demissionária, sem 

prejuízo da apenação por crime, quando o caso, em algumas vezes pena de 

prisão, para a satisfação da questão sistêmica. Na hipótese, não estaria 

importando se, demitido, o ex-policial estivesse equilatado a qualquer outro 

tipo de criminoso, porquanto alijado da instituição traída, na condição de 

desviante, o que deve repercutir exemplarmente, segundo Cathala (op. 

cit.:75): 

"Uma depuração implacável só pode 

contribuir para valorizar a instituição policial 

e obviar as críticas maldosas que a 

deslustram. " 

Todavia, quando percebemos a precariedade do estado em conter a 

crescente onda de violência e criminalidade daqueles que não policiais e, 

57 A demissão de servidor estável depende de processo administrativo em que se assegure ampla defesa -
CF arts. 41 § 1°,95, I, e 128 § 5°, I -. No Rio de Janeiro, através do Decreto nO 26.674, de 03 de julho de 
2000, o Governador declarou a "desnecessidade" dos cargos, o que na verdade de servidores policiais 
civis com procedimentos disciplinares contra si, sem resultado final, colocando-os em regime de 
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Várias decisões judiciais, todavia, 
vem unifonnizando o entendimento contrário àqueles casos, pela inconteste falsidade de motivação, uma 
vez que a desnecessidade invocada serviu apenas para "contornar as garantias legais que dificultam a 
demissão de funcionários públicos". Conforme DO - Poder Judiciário - Seção I, parte m, pág. 180, MS 
nO 2000.004.812-TJ. 
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ademais, pela assertiva de que o mesmo estado deu condições 

especialíssimas para que o agente policial desviante seja potencialmente 

mais perigoso do que aos criminosos ditos convencionais, tanto pelo 

treinamento quanto pelo conhecimento das instituições, ficamos a mercê de 

uma violência institucional subjacente, ou seja, a violência do aparato 

público pela defesa deste mesmo aparato, do ponto de vista correicional. 

Indo além no argumento, defendemos que neste caso, não bastando 

ter de conviver a instituição policial com desvios de conduta ora não 

sabidos, ora sem que se possa evitar, latente no cotidiano de seus prepostos, 

passa também a contar com os eventos posteriores, de quadros extraquadros, 

neste caso, pela exposição mais aguda da sociedade, a par daquela condição 

de iniciados. 

Não há descompromisso maIOr do que não dispor o estado de 

mecanismos de proteção para si próprio e, a rigor, dos societários, como 

também da ausência de mecanismos permanentes de acompanhamento 

daqueles. É um caso próprio em que a individualização se impõe, sem os 

receios discriminatórios que, ao contrário, estariam evitados com o fato de 

superar-se o estreito caráter punitivo das penas, o que para tantos outros 

criminosos já há muito é pleiteado 

Verificamos uma centelha de mudança no Compromisso nO 9 -

Eliminação de Chacinas e Execuções Sumárias, no Plano Nacional de 

Segurança Pública de 2000. No plano das ações, item 73, temos a previsão 

de punição rigorosa para a violência policial com a criação de um Cadastro 

Nacional de Policiais Expulsos da Corporação, por envolvimento com 

Crime. 

Vislumbramos uma instintiva capacidade organizacional de se 

sobrepor às ondas de empregabilidade com um mecanismo de interpretação 

normativa, massageadora das políticas públicas equivocadas, da convicção 

de importância pelo reconhecimento de núcleo estratégico do Estado, 

resistente a reformas, e a vontade na revisão do valor das forças de trabalho 
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impostas pela modernidade, quando sustenta a matriz de um estado que 

parece querer mudar, mas nem tanto. 

A seguir quadro demonstrativo de procedimentos instaurados pela 

Corregedoria Geral de Polícia Civil de 1989 a 1997. 

1989 

1990 

324 

119 

Tabela 1 - Procedimentos instaurados pela Corregedoria 

Geral de Polícia Civil- 1989/1997 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

299 371 325 361 758 625 390 

123 166 167 205 349 406 193 

.. .. 
Fonte: Corregedona Geral de PolíCia Civil do Rio de Janerro 

Quadro demonstrativo de punições aplicadas no âmbito da 

Secretaria de Segurança Pública (incluídos Polícia civil, Polícia Militar e 

Corpo de Bombeiros, no período de 18.05.95 a 16.07.97)58. 

Tabela 2 - Punições aplicadas pela SSP -1995/1997 

PUNIÇÕES TOTAL 

(B.lID.O) 1995 1996 1997 GERAL 

SUSPENSÃO 152 224 099 396 

DEMISSÃO 011 049 024 079 

REPREENSÃO 002 001 000 003 

SANÇÃO 000 001 000 001 

DISCIPLINAR 

TOTAL 125 276 078 479 
.. 

Fonte: Secretana de Segurança PúblIca do Estado do Rio de Janeiro 

58 lntercambiar interesses públicos por um canal popular e permanente, na modalidade delação, foi 
experimentado pelo Disque-Denúncia, pelo telefone 253-1177, através da Associação Rio contra o crime. 
conveniada com o Estado, prestando-se para captar e encaminhar delações contra criminosos e policiais, o 
que entendemos como embrião da atual Ouvidoria Geral, modalidade de intercâmbio com a sociedade, 
com similares em outros estados, com vistas a receber reclamações - encaminhar e acompanhar - sobre 
irregularidades praticadas por policiais. Não tardaria o governo atual, instigado por noticias de 
corporativismo, ineficiência e disseminação de condutas desviantes, a criar, por projeto convertido na Lei 
nO 3403, de 15/05/2000, a Corregedoria Geral Unificada, uma supra unidade, na estrutura do poder 
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Quadro demonstrativo da Unidade Administrativa 260291 (Serviço 

de Pessoal em Situações Diversas) - Conveniência Disciplinar59 

Tabela 3 - Conveniência disciplinar - SPSD 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

322 279 316 387 369 340 312 

319 279 313 382 362 334 297 

320 279 345 378 377 338 305 

321 273 374 370 376 333 290 

315 312 404 371 382 332 296 

314 320 417 378 352 316 301 

307 310 481 358 351 300 154 

301 308 475 358 371 326 132 

292 307 467 358 367 303 132 

325 286 294 442 352 373 315 131 

Novembro 320 285 305 400 374 367 318 

Dezembro 

Total 

321 282 305 384 367 367 321 

966 3664 3571 4818 4433 4414 3876 2350 
A . . - , . .. 

Fonte: Supenntendencla de Administraçao e ServiÇOS da PolíCia elVl1 do Estado do Rio de Janerro. 

De tudo quanto o exposto, sem pretender discutir a qualidade dos 

controles interno e externo, achamos proveitoso a inserção das 

considerações de Campos A. (1990:02): 

"Embora necessários, os mecamsmos de 

controle interno não bastam para garantir que 

o serviço público SIrva a sua clientela de 

acordo com os padrões normativos do 

governo democrático. A questão da 

representatividade dos servidores públicos 

foi trazida para o primeiro plano. 

executivo, para eventos de natureza grave imputados a policiais civis, militares e bombeiros militares, 
como que à parte daquelas instituições. 
59 Os números tabulados são cumulativos. Aumento e diminuição consideram sempre o mês anterior. A 
diminuição pode estar relacionada à resolução favorável ao servidor do procedimento administrativo 
disciplinar ou a sua demissão, em razão do mesmo. Admite também demissão voluntária ou abandono. 
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Relegada a seus propnos controles 

monocráticos, a organização burocrática do 

governo tem se mostrado incapaz de 

contrabalançar abusos potenciais como 

corrupção, conduta aética e uso arbitrário do 

poder. Um modelo monocrático de 

autoridade (toda a autoridade concentrada no 

topo) somente leva a uma accountability 

ascendente (upward accountability)." 

E continua a mesma autora: 

"Os melhores mecamsmos de controle 

burocrático incluindo sistemas de 

recompensas e punições; as práticas de 

avaliação do desempenho; a estrita definição 

de autoridade de responsabilidades - estarão 

sempre limitados aos valores burocráticos 

tradicionais: eficiência, honestidade, 

observância das regras. Serão estes 

mecanismos suficientes para defender os 

direitos dos abusos de poder? Serão 

necessariamente eficazes na promoção da 

justiça social e política? Garantirão que o 

governo trabalhe para o povo?" 

O Decreto-Lei nO 218, de 18 de julho de 1975, Estatuto dos Policiais 

Civis do Estado do Rio de Janeiro, prevê no Título lI, Capítulo Único a 

rubrica do Código de ética policial, ao qual, passamos a descrever: 

Art. 10 - O policial manterá observância, tanto mais rigorosa quanto 

mais elevado for o grau hierárquico, dos seguintes preceitos de ética: 



I - Servir à sociedade como obrigação fundamental; 

H - proteger vidas e bens; 

IH - defender o inocente e o fraco contra o engano e a opressão; 

IV - preservar a ordem, repelindo a violência; 

V - respeitar os direitos e garantias individuais; 

VI - jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso; 
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VII - exercer a função policial com probidade, descrição e 

moderação, fazendo observar as leis com lhaneza; 

VIII - não permitir que sentimentos ou animosidades pessoaIs 

possam influir em suas decisões; 

IX - ser inflexível, porém, justo, no trato com os delinqüentes; 

X - respeitar a dignidade pelo exemplo de uma conduta 

irrepreensível na vida pública e na particular; 

XI - preservar a confiança e o apreço de seus concidadãos pelo 

exemplo de uma conduta irrepreensível na vida pública e na particular; 

XII - amar a verdade e a responsabilidade, como fundamentos da 

ética do serviço policial; 

XIII - prestar auxílio, ainda que não esteja em hora de serviço: 

1) a fim de prevenir ou reprimir perturbação da ordem pública; 

2) quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro 

policial, encaminhando-a a autoridade competente, quando 

insuficiente às providências de sua alçada. 

Art. 11 - O policial ao apresentar-se ao seu chefe, em sua primeira 

lotação, prestará o compromisso seguinte: 

"Prometo fazer observar e fazer observar 

ngorosa obediência às leis, desempenhar s 

minhas funções com desprendimento e 

probidade, considerando inerentes à minha 

pessoa a reputação e honorabilidade do órgão 

policial a que ora passo a servir." 
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o Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de 

Janeiro aprovado pelo Decreto nO 3.044, de 22 de janeiro de 1980, somente 

faz reproduzir o texto já transcrito nos arts. 11 e 12. 

Estes são exemplos normativos específicos alinhados nas normas 

gerais do funcionalismo estadual, regulados pelo Decreto-Lei nO 220, de 18 

de julho de 1975, - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder 

Executivo Estado do Rio de Janeiro e por seu Regulamento, aprovado pelo 

Decreto nO 2.479, de 08 de março de 1979. 

Compõem exemplos do caráter normativo, - estatutário, para o 

campo de estudo ora proposto, esclarecendo que resultam do 

aperfeiçoamento material decorrente da Fusão dos Estados do Rio de 

Janeiro e Guanabara. 

A dimensão proposta, conquanto pressuposto da conhecida vocação 

jurídico-positivista herdada na colonização, é ingrediente para exemplificar 

a pretensa auto-afirmação legalista e positivista, - e que, portanto não 

disposta a reconhecer o que não for provado, escrito e materializado, 

ademais do que não seja metafísico, fazendo propalar a crença de que 

pessoas serão a exata semelhança da Lei e que somente assim serão boas, 

num rito em que a disponibilidade do conhecimento é o apossamento do 

poder. 

Note-se que ao policial civil é dada a missão de, juntamente com 

outras Agências (subsistemas), combater o crime com exigível idoneidade, 

sendo combatente que repele as incongruências normativas do meio, onde 

inclusive está inserido, pondo-se como a encarnação da divindade ética 

exemplar. 

Todos aSSIm esperam. A instituição, os pretensos algozes e a 

sociedade. A falibilidade é intolerável, tendo como remédio legalista, os 
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procedimentos disciplinares, o que o aproxima de um prestígio titânico com 

possível desfecho prometeico60
. 

Embora obviando uma consideração vetusta, de certa forma 

invencível, resta a consideração de que o enfrentamento para este agente é 

bipolar; enfrenta-se a si mesmo, enquanto defenda a manutenção de uma 

ordem que não poderá questionar, não obstante ser o agente de contato com 

a escória da tecitura social, sendo, ainda, compelido a empregar a única e 

possível ferramenta disponível - a Lei - a mesma que se reveste do padrão 

positivista já proposto e que inapta ao reconhecimento das contradições do 

ambiente. 

Subjugando-se a possibilidade de justiçamento imediato, o 

extravasar o juízo de valor pertinente a cada indivíduo é secundário e 

transportado para a justificação da burocracia pública. Neste particular, 

enquanto os Códigos de Ética se revistam de possibilidades de confrontação 

entre o agente e sua conduta frente as mais variadas situações, óbvio será 

que insuficiente para revelar-se preponderante diante das mesmas 

contradições sociológicas que pretendeu não cuidar. 

Assim, temos um agente ético diante das mais variadas situações de 

postergação legal, inserido no meio em que emana sua consciência de 

formação. Seu comprometimento, - o efeito esperado dos juramentos e das 

convicções legais vão estar flexibilizados por um voluntarismo que a 

própria instituição não reconhece, uma vez que, pautada na hierarquia e 

disciplina, de contornos claramente mecanicistas, irá entender como punível 

qualquer conduta diversa do positivado. 

60 Segundo a Mitologia Grega embora a missão de criar os habitantes da Terra fosse pelos deuses dada 
aos irmãos Epimeteu e Prometeu, assumiu o primeiro, com zelo e capricho, as tarefas, não conseguindo 
fazer sobrar nenhuma qualidade para atribuir aos homens. Prometeu, em ajuda ao irmão, subiu ao Olimpo 
e subtraiu dos deuses os conhecimentos técnicos e o fogo impulsionador da indústria, não tendo acesso à 
consciência ético-política e nem ao senso de justiça. Descoberto, Prometeu é penalizado por Zeus em 
viver acorrentado num penhasco, sendo diariamente devorado seu figado, que se regenerava por um 
abutre. 
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Se em especial nega-se ao policial a possibilidade de ser antiético, 

teremos duas perspectivas: uma interna, ligada ao fator inibitório da 

repetição de condutas que ponham em risco todo o aparelho policial e assim 

o Estado, uma vez que seria impossível continuar velando pela ordem com a 

manutenção de disfunções tendentes ao crescimento. Outra, externa, já que a 

sociedade civil deverá estar atalaia contra os desmandos convertidos contra 

si própria, aqueles que aproximam o agente da equiparação entre algoz 

verdugo e mocinho, uma espécie de anti-herói abjeto. 

Fatal para a instituição que a ofensa a sua credibilidade é perigo 

assaz à própria subsistência das escalas de Poder e de auferir status pela 

relevância da agência pública. A Opinião Pública, ainda que disforme 

felizmente vem introduzindo uma tendência de debate público para questões 

tão intrincadas e até então mantidas silentes. 

Se a tendência universalizante é aceitar organizações permeáveis às 

influências do ambiente externo, sobretudo pelo interesse crescente dos 

componentes deste mesmo ambiente (fregueses, fornecedores, órgãos 

públicos, seguimentos sociais etc), delicada será a alquimia, com os 

componentes de ação indireta (as variáveis tecnológicas, econômicas, sócio

culturais, político-legais etc). 

Sejam ou não de influências regulares, o que permitiria a 

caracterização de componentes ora diretos ora indiretos, o pressuposto da 

remodelagem ética estará catalisado pela preocupação pública, a pressão 

social e as mudanças no ambiente externo. 

Trata-se assim de se vencer uma barreira histórica como condição de 

exeqüibilidade de uma versão restauradora com expectativas de que se 

estaria carreando condições para melhorar desempenhos com revisão de 

índices e coeficientes de produtividade, bem como favorecendo que, no 

plano ideológico e dos compromissos institucionais, tal produtividade não 

ignore direitos e garantias consagradas, ideário que incorpora um modelo 
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policial reformado, uma "polícia liberada do peso das cumplicidades", 

conforme Garotinho (Op.cit.: 69). 

Mas a intervenção social com autonomia, sem que as condições de 

operatividade no meio social encontrassem correspondência, ainda, com o 

posicionamento de justiça social na formação da sociedade brasileira não 

poderia deixar de influir naquilo que denominamos percepção pública 

acerca das ações policiais, evidenciando que, além do despreparo para as 

reais funções a que se destina, passe também a ser suspeita quanto aos 

propósitos e condição em se transmudar. Da proposta de inserção 

comunitária, defendida na atualidade, retiramos não a boa expectativa, de 

maneira a sonegar apoio à idéia, mas o fato de ser um experimento abalado 

na História organizacional e controverso em sua viabilidade, como 

exemplificado em Bretas (1997: 25): 

"Um dos aspectos básicos do processo de 

construção dos sistemas policiais modernos 

foi, exatamente, a busca de um afastamento 

entre as instituições policiais e a comunidade, 

representada sempre como o lugar onde 

ocorre o crime. Mais uma vez supõe-se a 

necessidade de construir um espaço 

impessoal, como garantia do cumprimento 

das leis, ameaçado pela presença das relações 

pessoais." 

Mas as mudanças daquele ambiente externo à organização não estão 

garantidas tão somente pelo reposicionamento da burocracia pública 

repressiva, eliminando sectarismos e ações de manutenção a excludência e à 

garantia da intimidação do modelo capitalista com seus padrões de 

eletividade pela periculosidade atribuída, muito mais pela conveniência da 

classe burguesa do que pelo o que de fato representam as camadas 

absolutamente desfavorecidas. 
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Nesta linha criminológica radical proposta por Santos 1. (1984), 

quando ainda se relega ao policial, enquanto preposto de um aparato legal 

hierarquizado pela obediência a interesses patrimoniais impostos pelo 

mercado, visto que é este o desenho de um estado retardatário na 

dependência econômica e tecnológica, a um papel de vítima, tanto quanto os 

explorados pelo trabalho, contingência de uma situação de prosperidade 

necessariamente a ser protegida por membros da própria comunidade 

periférica, já explorados. 

o policial, recrutado nas baixas camadas, segundo aquela 

argumentação, age em favor das camadas poderosas, não por uma opção 

consciente, mas pela incongruência do próprio mercado, "facilitada pelo seu 

despreparo intelectual, e a necessidade de preservação de suas fontes de 

subsistência C.)." Santos J. (op.cit.:122). O que virá a fazer será em nome 

de uma instituição baseada na hierarquia e na disciplina, supostamente 

garantia de eficiência e resultante da necessidade das forças especializadas 

no controle social, pela desordem urbana do desenvolvimento voraz em 

desejos e indiferente aos despojos. 

Tal postura elimina qualquer chance de se fazer prosperar uma 

polícia reinventada, sobretudo pelo fato de aquele autor mencionar ser 

absolutamente inviável a existência de uma polícia "neutra", sendo certo 

que qualquer intervenção mediadora, pretextando o império da lei, seria na 

verdade um trato conservador para o histórico posicionamento de 

confirmação de pólos antagônicos de prosperidade. 

Na argumentação enfocada, não estão claras as possibilidades de 

desvirtuamento comportamental pelo policial, o que se restringe, naquele 

exame, à possibilidade de opções repressivas, que por si só se justificam e se 

proliferam pelo enviesado prestígio de incorporar facilidades dadas ao 

aparelho repressivo, por benevolência ou método do que se aproveitam seus 

quadros. 
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Mas isto não explica a opção pelo cumprimento pacífico e resignado 

da norma, ou mesmo da expectativa em se confirmar, por ações, o fazer o 

bem pelo interesse, inclusive nas baixas camadas, onde não são raros os 

posicionamentos neutros, , não sendo, portanto, inteligível, a defesa de 

opções profissionais inconscientes ou de ações - meritórias ou condenáveis 

- em que o policial represente-se como indivíduo e de comportamento 

cunhado em acúmulo de experiências que julgue válidas na sua 

representação social, mesmo pelo especulado interesse de empregabilidade. 

Há muito mais a ser esclarecido no cotidiano policial - nem tanto 

submisso, nem tanto descolado da construção do imaginário da justiça social 

e nas mazelas que lhes são estendidas, porquanto chega até a morrer em sua 

decorrência e não é tolo o bastante para não reconhecer a importância de tais 

eventos, mesmo que pela interpretação trágica do seu dia-a-dia ou inerência 

da insalubridade de suas funções, que em todo o caso não são circunstâncias 

ocultas. 

Como as experiências mais recentes da reformulação de aparelhos 

policiais insistem no êxito da cooptação comunitária, e elencando-se em 

consideração que a continuidade de tal proposta permite ao menos que se 

supunha como capaz de criar novas formas de convívio - que não 

necessariamente perfeitas -, o maior embaraço a ser desatado é o da 

execução de ações representativas dos padrões normativos e da gestão 

política, que bem pode influir em questões como formação profissional, 

capacitação e treinamento ou mesmo como dedicação de recursos e insumos 

vários à melhoria de produtividade. 

Em certa conta, as mudanças dos modelos políticos, que ao menos 

em tese refletem nas ações do aparelho repressor, passam perto das bases 

comunitárias e de suas opções, sendo pelo menos mais claro quando e em 

que intensidade, este ou aquele modelo ou padrão administrativo esteja 

atendendo, o que se estende às percepções públicas em se identificar em que 

medida o compromisso político sustentador do modelo original continua a 

ter o fõlego devido e a percepção técnica necessária para que, afinal, a 
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segurança - seus sucessos e insucessos - seja o resultado de uma gestão 

comunitária, que também serve para amortizar boa parte das 

responsabilidades, diluindo-as, o que pode facilitar uma futura 

desregulamentação. 

No que isto pode afetar a construção de novas bases para a 

burocracia pública ainda é incerto, mas o primeiro impacto nesta 

deliberação colegiada, publicizada, será no policial local, muito embora não 

se garanta estarem desfeitos os vínculos de privatividade, que acabam 

merecendo revisão, não pela afronta ou usurpação, ao contrário, como 

padrão de uma flexibilidade também inadiável, onde o executor oficial da 

norma esteja credibilizado em questioná-la sem o receio de patrocinar 

interesses indevidos ou, por sua lógica de ação - voltemos ao sistemismo -, 

sem invadir competências, porquanto não lhe cabe decidir o que se espera 

de outras instâncias, cuidando que os limites desta consideração não sejam 

rompidos por uma ação que lhe cobre outra postura. 

Portanto, ainda são prematuras e inconsistentes, senão temerárias, 

defesas flexibilizantes para este policial, que enfrenta desafios morais 

historicamente marcantes e ainda obscuros, sem que galopante, venha a 

argumentação de que ameaçado o sistema e de que este é marcado pela 

escravidão à lei. Não é outra a constatação quando percebemos a 

argumentação de Garotinho (op.cit.:59): 

"C .. ) há um certo bom-senso no fato de os 

policiais quase sempre optarem por não 

prenderem pequenos faltosos e suspeitos, 

mesmo quando têm respaldo legal para faze

lo. Em contrapartida, as prisões proativas -

baseadas em investigação precisa - de 

criminosos crônicos e reincidentes C.) têm 

fortes impactos, diretos e indiretos, na 

redução da violência". 
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Note-se que até aqui, qualquer iniciativa facilitadora das mudanças 

reclamadas sugere estar de fora da organização, que, a propósito, ressente-se 

da falta de percepção àquela re-concepção. Assim, quanto mais o processo 

de interação venha a se dar pelas disfunções, motivadoras de clamor 

público, mais caudaloso o processo de mudança, mercê de suscetibilidades 

que podem até apressar iniciativas, mas que insuficientes para recuperar o 

que de útil e retomar o direcionamento mais democrático. 

Eis que surgem necessidades como: transparência nas apurações, 

fim do corporativismo, celeridade procedimental para as questões que 

possam demandar exclusão dos quadros funcionais, participação de 

conselhos comunitários, revisão dos procedimentos de Recrutamento e 

Seleção, bem como de Treinamento e atualização. 

Dirá Gurgel (1997: 17-18), mencionando Selznick61 
, a importância 

do acréscimo na burocracia do tipo-ideal de Weber, duas outras 

características, quais sejam, cooptação e ideologia que: 

E arremata: 

"No caso público, dado que os beneficiários 

da política não são clientes, mas muito mais 

que isto: contribuintes e cidadãos, a 

cooptação se toma mais razoável ainda. Por 

ironia, é bem um caso em que há mais razões 

no público do que no privado, para proceder 

à modernização da burocracia." 

"O controle social público, intervenção do 

beneficiário, do cidadão, nesta dinâmica, 

ainda que não altere a essência da dominação 

burocrática desestabiliza seu controle e a 

desapropria do "direito" de deliberar." 

61 SELZNICK, Philip. TV A and the Grass Roots. Berkeley, UIÚversity of CalifórIÚa Press, 1997. 
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Como nos chama a atenção Osborn et aI (1994:52), a respeito da 

desmistificação da organização dos assuntos públicos, notadamente 

entregues aos burocratas, que o fato comum é criarmos dependência, 

menosprezamos a competência e a confiança das comunidades e, retomando 

a colocação de Tom Dewar, do Instituto Humphrey da Universidade de 

Minnesota, sobre os perigos do "clientelismo" do desfazimento dos laços 

comunitários numa sociedade industrial, quando da confiança exacerbada 

em "administradores neutros" e no "profissionalismo": 

"Os clientes dependem dos que os ajudam e 

lideram, e são controlados por eles. São 

pessoas que se vêem a si mesmas em termos 

das suas deficiências; que esperam que 

outros ajam em seu lugar. 

Em contraste, os cidadãos são pessoas que 

compreendem seus problemas nos termos 

que lhe são próprios. Percebem seu 

relacionamento uns com os outros e 

acreditam na sua capacidade de ação. Bons 

clientes são maus cidadãos. E os bons 

cidadãos constroem comunidades fortes." 

Mas, seria a burocracia policial capaz de auto-organizar-se, ainda 

que isoladamente dos outros mecanismos burocráticos dos quais dependa e 

necessite conviver? As mudanças, que sejam resultado da introdução 

comunitária, têm alcance deontológico capaz de fazer sintetizar a 

consciência individual com a consciência coletiva? Existe consciência 

coletiva capaz o bastante de merecer credibilidade e determinar as mudanças 

tidas por necessárias? Que risco corre a instituição com a possibilidade de se 

babelizar o discurso das flexibilizações, somente pelo fato de os dados 

disfuncionais ensejarem repulsa? 
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A impessoalidade, característica daquela vocação normativa nos 

remete a um finalismo de lealdade mais evidente, não obstante a 

incapacidade de plena representação da realidade. Enquanto cuidamos da 

verdade processual, a passagem do estamento weberiano a outro (até que 

surjam novíssimas ondas de configuração sociológica) dependerá de 

amortizações entre o poder e os agentes do poder, da norma e dos 

destinatários da norma. 

Stonner (Op.cit.), considerando a possibilidade de identificação 

interna de comportamentos contrários à ética chamará a atenção para 

bloqueios comuns naquela resolução, tais como: a cadeia de comando, a 

participação em grupos, a ambigüidade de prioridades, sugerindo o seguinte: 

1) A direção deve determinar políticas claras que estimulem o 

comportamento ético - objetivos realistas e sem pressões para atingir 

objetivos impossíveis. 

2) A direção tem que assumir responsabilidade pelo disciplinamento dos 

que ajam de forma errada - evitar comportamentos indutores, 

especialmente por punições pela afronta ao código de ética. 

3) As organizações podem estabelecer um mecanismo de denúncia como 

questão de política - o que estimula a delação, a propagação de 

incidentes questionáveis e tendentes a exemplificar ressentimentos. 

A consideração de que iniciativas contra comportamentos 

antiéticos devem perseguir a ciência e intervencionismo dos escalões 

superiores é, nada mais do que o mecanismo disponível na modelagem 

hierarquizada. 

A presunção, interna e externamente, de que, à medida que a 

difusão de tais comportamentos alcance aos administradores principais, terá 

este de estar apto ao reconhecimento de tais mazelas, ter a capacidade de 

reler a disfuncionalidade a ponto de compreender o desiderato institucional, 

de selecionar corretamente a intervenção pelo mecanismo legal adequável e, 
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sobretudo, imbuir-se na exemplaridade, no que, na solução da consciência 

individual, deverá emergir alguma consciência verdadeiramente ética. 

Portanto, daí que ressurge a consideração de que, os valores e a 

ética revelada, em muito dependem da uniformização trazida pelos códigos 

de ética, o que de certa forma estará tracejado no dilema de responsabilidade 

social da organização. 

Esquematizando, Stonner (Op.cit.) - assim relaciona os fatores que 

afetam as decisões éticas: 

LEIS 

REGULAMENTAÇÃO 
DO GOVERNO 

CÓDIGO DE ÉTICA DA 
ORGANIZAÇÃO 

PRESSÕES SOCIAIS 

TENSÃO ENTRE OS 
PADRÕES PESSOAIS E AS 

NECESSIDADES DA 
ORGANIZAÇÃO 

Figura 1 - Fatores que afetam as decisões éticas 

Mas, apostar no fato que os superiores hierárquicos são mais éticos 

do que os seus subordinados é o mesmo que subjugar consciências e atribuir 

valor totêmico ao símbolo da liderança normatizada. 
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Todavia, a punição procedida por superior hierárquico e voltada à 

do simetria pela competência atribuída, é uma espécie de garantia dos dois 

pólos do conflito. Seriam os atos punitivos de atuação interna, visando a 

disciplinar seus servidores, exatamente pelo regime estatutário a que estão 

vinculados expressamente quando da admissão. 

Uma particular característica do Poder Público, a despeito da 

obrigação de possibilitar o direito de defesa nos procedimentos apuratórios e 

que ensejam aplicação de pena, característica do Direito Administrativo 

Disciplinar, muito carregado de princípios do Direito Penal, é a larga 

margem discricionária (certa liberdade de ação), seja na escolha dos meios 

apuratórios, seja na escolha da penalidade e graduação da pena. 

Uma evolução trazida pela constituição de 1988, em seu artigo 5° 

inciso LXI, foi a previsão de que ninguém será preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 

militar, definidos em lei. 

Suplantou-se assim a previsão legal do art. 319 do Código de 

Processo Penal, Decreto-Lei nO 3.689, de 03 de outubro de 1941, que 

rubricava Da Prisão Administrativa, exemplo moderno que interrompe o 

padrão das injunções inquisitoriais, revelando, e de certa forma, 

confirmando ser a ética mutável e a moral perene. 

Não obstante, as considerações de direitos e deveres dos servidores 

permanecem. Meirelles (1996), afirma serem as seguintes: 

1. Lealdade à administração (correlação com o dever de 

fidelidade); 

2. Obediência às ordens superiores; 

3. O de conduta ética (vocação considerada mais 

recentemente) . 
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Os conteúdos informadores de tais princípios orbitam em tomo de 

maior dedicação ao serviço por parte do servidor e, bem assim, o respeito às 

instituições constitucionais e "superiores" interesses do Estado, todos 

conseqüentes do item O 1 e que, ao final, ensejador da mais grave 

penalidade, - demissão, que é o desligamento compulsório do serviço 

público. 

Dir-se-á do item 02, o efetivo acatamento às "ordens legais", 

emanação dos superiores hierárquicos. Dirá Meirelles (Op.cit. :400): 

"Tal dever resulta da subordinação 

hierárquica e assenta no princípio disciplinar 

que informa toda organização 

administrativa. " 

Tais diretrizes demandam autoridade competente, formas 

adequadas e objetivos lícitos. 

Tal modelo, pautado no sistema inglês de obediência, ensejará que 

o cumprimento de ordem ilegal e o descumprimento de ordem legal 

motivarão responsabilidade administrativa, criminal e civil do servidor 

recalcitrante, uma vez que poderá estar causando lesões à Administração ou 

a terceiros. 

Já o dever de conduta ética, segundo Meirelles (Op.cit.:400), 

"decorre do princípio constitucional da moralidade administrativa e impõe 

ao servidor público a obrigação de jamais desprezar o elemento ético de sua 

conduta" . 

O vigente Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 

F ederal, Decreto n° 1.171, de 22 de junho de 1994, como norma 

complementar àquela disposição constitucional encerra que lia dignidade, o 
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decoro, o zelo, a eficiência e a consciência dos princípios morais, primados 

maiores que devem nortear o servidor público". 

Concordamos com a assertiva de que são ociosas quaisquer outras 

especificações em torno de deveres e, uma vez ainda que já são comumente 

especificados nos estatutos próprios, resgatados pelos princípios da 

fidelidade e obediência. 

Chamamos a atenção para o tônus mecanicista desta projetividade, 

uma vez que neste conjunto de configurações, a presunção de que possam 

ser uma projeção da outra, com a manutenção de suas relações harmônicas, 

ignora-se o diferente, cerceia a possibilidade dos fatores contingentes. 

o empréstimo das considerações de Lawrence e Lorsch, em torno da 

teoria da contingência, nos parece bem útil para pontuarmos alguns dados, a 

seguIr: 

1) caso a organização pretenda ser de natureza sistêmica, sendo 

um sistema aberto, estariam franqueados a retroação e o 

feedback dos anseios democráticos, facilitadores do 

aperfeiçoamento funcional à semelhança das vocações cidadãs, 

aceitando-se assim a participação popular nas questões de 

íntimo interesse organizacional. Uma conseqüência fatal seria 

permitir uma revisão das bases da organização, dialogando-se 

com a verticalidade hierárquica, de certa forma ameaçando-a. 

2) quando o descortinar das variáveis organizacionais estiverem 

ao alcance de todos, interna e externamente, a complexidade do 

inter-relacionamento com o ambiente facilitará a relação com 

as variáveis externas, não pela resolução pacífica dos conflitos 

sociais e da gênese criminosa, mas de seu enfrentamento, 

retroação que permite a contribuição à busca de estabilidade do 

ambiente, com contribuições institucionais e arejamento dos 

estados internos da organização, então visíveis em projetos de 

diferenciação e integração organizacionais. 
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3) Se a estrutura interna da organização é a representação de um 

conjunto combinado de três interfaces ou pontos de 

confrontação, - confronto-organização-ambiente, confronto 

grupo-para-grupo e confronto indivíduo-e-organização, a 

norma deverá ter caráter apenas supletivo, e a organização 

espírito plebiscitário. 

É de fato falsa a concepção de que, segundo Lianza (1997: 13) "a 

existência de algum ponto privilegiado de observação da organização da 

empresa (organização), topo ou base da estrutura, seja no sentido de análise, 

seja no sentido de realimentação dos projetos". 

Será assemelhar processos participativos de desenvolvimento 

organizacional, ainda que demorados seus resultados e as mudanças 

pretendidas, mas ao mesmo tempo cooptador dos participantes, interna e 

externamente, das próprias mudanças, um filtro que tão minucioso quanto 

facilmente mobilizador. 

Prosseguindo Lianza (1997:09), mencionando Marchisio62 que: 

"se a gerência 'científica' , no sistema 

taylorista, obteria a cooperação do trabalho 

cotidiano, no entanto não teria o mesmo êxito 

em conseguir, o que ele denomina por, 

coalizão, pois este deveria ser fruto de uma 

negociação sobre o papel do trabalhador 

como sujeito no processo de trabalho". 

Acrescendo-se ao comentário sobre o sistema organizacional e a 

identidade da força de trabalho, diremos que o atual modelo da Polícia Civil 

reforça uma vocação taylorista quando combina trabalho prescrito com a 

62 MARCHISIO, Oscar - 1992 - "Dall'organizzazion all'identitá; illavoro come soggetto" in n Lavoro
progettazione e conflitto, organizado pelo Studio de Giano. Franco Angeli. Milano, Italy. PP. 7-11. 
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contribuição informal, "obtido ou de forma espontânea (sem 

reconhecimento da gerência), ou através da estrutura hierárquica vertical". 

E é numa particular tendência de alijamento das perspectivas 

humanas da função policial que a questão da motivação63 verifica-se como 

claudicante, fazendo-se necessário dirimir dúvidas quanto a validade de 

inclusão daquela atividade no rol de atividades que pelejam pela 

reconceituação do trabalho. 

Ainda que uma certa tendência de manutenção de importância das 

funções policiais na consolidação do estado mínimo confirme a 

possibilidade de segurança no trabalho, um sustar a demissibilidade, esta 

que vinculada ao argumento de justiçamento, que para efetivar-se 

necessitaria estar relacionada ao cometimento de faltas funcionais 

ensejadoras de punição grave, no que engajamento, produtividade e 

aspirações pessoais destoavam com expectativas de superação no 

rendimento e até mesmo na simples explicação sobre vocacionamento, nem 

por isso confirma-se como possível diferenciar aquelas atividades das 

mesmas suscetibilidades verificadas em outras, quaisquer que sejam, não 

havendo, todavia, paradigmas dignos de comparações. 

Se as percepções de importância da função no interior da 

organização evitam o sentimento individual de improdutividade - mesmo 

que ocorra - , e imprestabilidade, vindo do nauseamento público, nem por 

isso estão claras as razões para a estagnação e o acomodamento. Não 

necessitar comprovar o valor e deixar entregue aos rompantes políticos a 

possibilidade de demonstrar competências inéditas, ou quem sabe consegui

las, é um indício de que não é muito simples tentar entender a instituição 

63 Veja-se que os fatores higiênicos, de perspectivas ambientais, redundam, por privações, em 
insatisfacientes e, os fatores motivacionais pelo conteúdo do cargo, em satisfacientes, conforme proposto 
por HERZBERG, Frederick. Work and nature of mano Cleveland: The World, 1966, aludimos que nunca 
foram experimentados conscientemente pela instituição policial civil, não sendo fácil admitir como 
possível que o cargo - job enrichment - enriquecimento de tarefas, com ampliação de responsabilidade, 
objetivos e desafios do cargo, seja o bastante para aumentar a motivação, sem que necessidades primárias 
sejam satisfeitas, no que o modelo contingencial revela-se como improviso. 
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policial somente pela faceta da "moral do submundo" ou Morale des bas

fonds mencionada por Cathala (Op. Cit.)64. 

Bergamini (1998:08), sobre motivação, mercado de trabalho e das 

conseqüências do desaparecimento dos valores tradicionais e do desuso do 

devotamento ao labor, retoma a questão ética: 

Prosseguindo arremata: 

"O trabalho vem sendo considerado uma 

atividade desprovida de qualquer dimensão 

ética, boa apenas para assegurar o futuro 

econômico." 

"Parece ser impossível genr qualquer 

atividade humana quando o trabalho perdeu o 

sentido para tantos." 

o enfoque de comportamento condicionado, na verdade 

behaviorista, e solidamente relacionado aos pressupostos tayloristas - a 

possibilidade de comportamentos acordados a padrões de estabelecimento 

prévio -, recompensas a ações positivas e punição a ações negativas, não é o 

bastante para assegurar, na atividade policial, a reviravolta com a qual se 

conta no estabelecimento de uma pacificação intercambiável entre aqueles 

da polícia e estes da sociedade, esquema que auxiliou tanto na manutenção 

de dúvidas e da convicção de que o próprio meio ambiente, muito mais 

64 BONELLI, Zoraia Saint'Clair B. Aplicação de Subsistemas de Gestão Estratégica de Pessoas na 
Segurança Pública. Fonnas de Recrutamento. Seleção e Desenvolvimento. In Política & Administração. 
Rio de Janeiro: FESP. N" 5, 1998, reforça a importância da compatibilidade dos objetivos pessoais com 
os da Organização, demonstrando, todavia, - pág. 37 -, as dificuldades dos usuários em conhecerem os 
meandros da ath,idade policial: "Não se disponibilizam dados sobre o sistema de Segurança Pública, 
sobre o âmbito de suas obrigações, sobre o limite de sua atuação. As infonnações transmitidas aos 
usuários deste sistema é realizada unicamente pela midia, que tampouco detém dados unifonnes, 
coerentes e fiéis sobre a missão, os objetivos e as metas a serem alcançadas pelos servidores." Eis o 
embaraço: não se incluir na compatibilização proposta os objetivos da comunidade global, fonte primária 
das tensões com o meio ambiente, precariedade que emana, exatamente, da impessoalidade e do 
ficcionismo sistêmico. Seus trejeitos de comunicação ainda são uma mimica de poder. 
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pelas diferentes percepções individuais sobre o que cada um representa ou 

representou num reconhecimento público. 

Bastante para que o alinhamento entre indivíduo e grupo dependa da 

reciprocidade entre o membro da instituição e esta. Como pressupõe Chanlat 

(1992:36): 

"Como pode um indivíduo, realmente, 

desenvolver um sentimento de participação, 

de ter a empresa como própria, quando os 

valores postos em destaque são, antes de 

mais nada, econômicos e instrumentais? 

O giro de mão-de-obra, o absenteísmo, o 

desengajamento, as respostas mecânicas, o 

desinteresse são, freqüentemente, as 

respostas a esta falta de consideração 

institucional, o que conduz ao segundo 

aspecto desta ética das relações: a dimensão 

coletiva. " 

Sendo inepto o ambiente para fornecer os insumos necessários 

àquela redenção e operando a instituição de forma inibidora ou cruel, resta a 

postura histórica de apego ao tônus hedônico da ética superbenthamista, 

caracterizada por seu maquiavelismo assumido - os objetivos justificam os 

meios - pouco importando posturas desumanas ou cruéis. 

É a confirmação de sistemas informais, que Lapassade (1977) 

lembra como sendo uma clandestinidade e opção antiburocrática em 

oposição à ordem formal o oficial, facilitadora de sub grupos, que terminam 

por se dedicar a objetivos particulares - sub goals -, grupos informais como 

ameaça à coesão grupaI e no apoio social. 

Brito (Op.cit.:91), admitindo a influência de comportamentos 

inconscientes sugere: 
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"( ... ) a organização informal é uma tentativa 

de amainar a impessoalidade (característica 

fundamental) das organizações burocráticas e 

a crescente despersonalização". 

Um anátema ético, pela colaboração putativa da opressão, propicia 

esta inconciliável forma de conjugar o indivíduo com os necessários 

empreendimentos institucionais e sua percepção individualista sobre 

posturas de inclusão de seu esforço, sendo secundário, a esta altura, ser 

reconhecido ou não, muito embora pudesse estar sustentado que "o interesse 

institucional será tanto mais real quanto mais ele vier acompanhado de 

obrigações", conforme Chanlat (Op.cit.: 36). 

Não basta a capacidade de o indivíduo reconhecer a ética individual 

como parte de um tríplice interesse, como sugere o autor mencionado, 

fazendo supor que seja um esforço dependente da dimensão individual 

aquele êxito de uma nova estética que considere a conjugação de outras 

duas dimensões, quais sejam, os interesses dos outros e da instituição. 

Outros esforços deverão estar conjugados. 

A impessoalidade tecnoburocrática - o impessoal e o funcional, 

somente representa a capacidade de alij amento do sujeito como ator moral, 

enquanto a possibilidade de suprir a exigência de funcionalidade das bases 

do consenso moral depende, numa preponderância voluntarista, da 

preeminência da vontade nos planos ético e psicológico - a vontade 

superando a razão, seja no plano do conhecimento ou no metafisico. São 

contrários em que o positivismo deva permitir a ponderação para o fato de 

que, segundo Giddens (Op.cit.: 104), o conflito de interesses e o choque 

entre grupos na abordagem anêmica, permitisse perceber que "desse ângulo, 

o 'problema da ordem' depende da neutralidade de uma tensão que 

supostamente existe entre 'egoísmo' e 'altruísmo' ( ... )". 

Não bastasse, considerando a possibilidade de desinteresse 

generalizado, verificável tanto no âmbito organizacional quanto na 
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sociedade, e, portanto confirmando uma perspectiva delitiva e infracional 

dentro e fora da organização, é que Giddens (Op.cit.: 103), retomando a 

Durkheim, pondera: 

"A desregulagem anômica é descrita como 

derivante de uma situação na qual os atores 

têm aspirações definidas que, dada à 

organização existente da sociedade, não são 

realizáveis ( ... )." 

Por tudo o quanto dito, as contradições que permelam as atuais 

propostas reformistas ensejam conotação de ignorância ou engodo, 

porquanto, as tentativas práticas da noção sistêmica, em tese viabilizáveis 

pelas proposições contingenciais, - a questão das múltiplas formas do fazer 

- sem, contudo conotar o entronizado improviso, sequer foram 

experimentadas, sonegando-se êxito, ainda, às possibilidades generalizadas 

do conhecimento e da atividade humana em contraponto à ênfase 

especializante na reviravolta das motivações. 

Trata-se do sentido refratário da organização, uma vez que a noção 

de especialidade, que influencia a formatação burocrática atual e uma série 

de tarefas na polícia civil, é a mesma que emergiu com o tecnicismo, o 

biologismo, a burguesia e os trejeitos liberais do capital, nos idos do século 

XIX, não se superando a vocação hegeliana de profissões especiais, então, 

necessariamente liberais, quando se amenizou a preponderância militar e 

clerical no cotidiano dos serviços. 

Portanto, uma perspectiva ética do trabalho policial num quadro de 

prescrições gerais (enquanto explicativas), mesmo a partir das abordagens 

sistêmicas e suas variantes, apenas ratifica a complexa historicidade das 

dimensões do anseio social pela visibilidade dada ao Estado, imobilizando

se o aparato repressivo público em estudo no percurso a ser trilhado entre os 

destinatários do serviço público segurança e o poder político. É uma pedra 

organizacional em franca lapidação pelo mesmo tempo em que se 
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aperfeiçoam, com todas as perplexidades sociais possíveis, as relações entre 

aquele mesmo estado e os indivíduos. 

Não se trata de supnmIr o aparelho repressIvo, eufemismo 

tradicionalmente vinculado à opressão, como que se o pleito de remoção de 

um entulho histórico recolocasse o caminho libertário sem obstáculos. Nem 

bem a segurança é um entulho, nem bem as conquistas objetivadas se dão 

sem os percalços do conflito, o que mobiliza o poder e distende barreiras 

sustentadas, não raro, por opções que cedo ou tarde reclamarão pelo 

intervencionismo de um conglomerado de esforços protetores da nova 

ordem, e lá estará a polícia, que a maioria dos publicistas relaciona com a 

perspectiva de garantia de uma cidade que fala, segura. 

Ainda que a gênese do corpo policial organizado reflita a ribalta de 

um teatro de competição em coexistência com a proliferação de uma enorme 

massa de infortunados, nem por isso, seja a partir de uma condenação que 

se lhe reserve, poderá ser evitado que se reconceitue sua vocação, que se 

criem novas dimensões para a natureza do trabalho e, sobretudo, uma nova 

discussão ética que se insira internamente à organização a ponto de as 

tardias transformações se concretizarem como regra de uma opção cultural, 

combinando-se o reforço da cultura sem se incorrer no equívoco do 

conservadorismo. 

De como fazer para superar os propalados pactos de mediocridade 

como correspondência de um justo reconhecimento, não é absolutamente 

prescritível, podendo ser afirmado não haver muita garantia de que, em 

algum momento dos círculos restauradores tantas vezes iniciados, e, 

portanto em andamento, possa fazer-se simpática a polícia. Não poderá ser, 

nunca foi. 

Se bastar ser eficiente que o seja nos limites da lei. Se for nos 

limites normativos, que não seja positivista. Se dormir, acorde. Se sorrir, 

contenha-se. Se for ética, entenda que outras éticas estão em ação. De 

qualquer forma, importa que se considere que nos ritos, tradições e 
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cerimônias, sobretudo na polícia civil, impõem-se facilmente uma estreiteza 

temporal entre os ritos de passagem e os ritos de degradação, o que por certo 

não facilita a assimilação da técnica como pré-condição de aperfeiçoamento, 

e, portanto de restauração, muito pela sedução em satisfazer-se ao ideal 

higienista65 de limpar a organização para a manutenção saudável66 do 

sistema. 

Justapondo-se a isto, a perspectiva do trabalho policial numa 

condição pré-moderna, com a passagem da ciência ao mercado pela 

tecnociência, não conta com prazos generosos de adaptação, sendo fatal que 

a adaptação necessária, forçosamente, deixa de lado conflitos não 

resolvidos67 para apropriar-se de anseios modernizadores, contraponto que 

vem continuamente restaurando as concepções quanto a empregabilidade e 

disponibilidade de mão-de-obra aos desafios tecnológicos e produtivos, 

motivando temores organizacionais mais severos do que o simbólico da 

punição. 

Não são de fato poucas as situações alicientes para a polícia, mas é 

definitivamente duvidoso que alguma vocação técnica sobreponha-se frente 

a tantas variáveis ambientais que incidam na tarefa. O fato é que não se 

65 Sobre as possíveis ligações entre ética e saúde mental, vemos suscitado em SALÉM, Tércio Becker. A 
moral da ética e a ética da moral ou : é fácil julgar ... ou fazer justica? In Revista ADPESP, ano 16, nO 20. 
São Paulo: 1995, pág. 84: "As duas corporações (civil e militar) devem contar com a colaboração 
diuturna de profissionais psicólogos-clínicos, sociólogos e mesmo psiquiatras ( ... ) para atendimento dos 
'novos centuriões' que se sintam 'desarvorados' psíquica e moralmente", equilíbrio entre bem-estar 
psicológico, orgânico e satisfação econômica, conforme FRANCO, Nivaldo Pereira. O homem integral. 
Salvador: Ed. Liv. Esp. Alvorada, 1992, consoante ainda a OMS. 
66 Sobre o terceiro mundo e o futuro do totalitarismo, TODD, Emmanuel. O louco e o proletário: filosofia 
psiquiátrica da história. São Paulo: Ibrasa, 1981. pág. 239, sugere: "Os plutocratas conservadores dos 
anos 60 são progressivamente substituídos por 'elites' modernizadoras e dementes. O Estado perde seu 
papel de sustentáculo da ordem social e se toma (. .. ) o agente de desestabilizações e assassinatos 
coletivos. A paranóia institucional faz sua aparição no mundo em vias de desenvolvimento." As 
manifestações de poder historicamente representadas guardariam, então, relações semânticas com a 
tipologia das doenças psiquiátricas, fragilizando-se assim o conceito absoluto de existência de um sistema 
saudável. 
6i Da possibilidade de releitura e, portanto de uma nova sintaxe para o diálogo entre loucura e a razão, ver 
os apontamentos de MAJOR, René. Crises de razão. crises de loucura ou "A Loucura" de Foucault. In 
Foucault: Leituras da história da loucura. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, pág. 44. Ao retomar M. 
Foucault, Les mots e /es choses. Paris: Galimard, 1966, pág. 372, relativiza a divisão de positivo e 
negativo, normal e patológico, do compreensível e do comunicável etc, uma representação que transpõe o 
convencional para admitir, inversamente, que num novo espaço representável "pode haver sistema 
(portanto significação), regra (portanto oposição), norma (portanto função), ( ... )", um duplo sentido 



218 

pode mais sonegar ao indivíduo condições de realização, mais ainda pela 

importância que diariamente se confirma quanto à matéria, prevalecendo o 

risco de que o progresso técnico como condição necessária às condições do 

trabalho sirva apenas para reafirmar a burocracia, numa versão em que nem 

indivíduo nem o estado, e nesse caso também o cidadão, estarão livres de 

um disfarce ou de dialética do inacabamento, própria de uma burocracia 

como movimento inacabado dos grupos. 

Cuidou este capítulo de confrontar as possibilidades de condução 

ética do agente policial, enquanto inserido num processo de mudança de 

comportamentos sociais e produtivos, demonstrando o quanto a dimensão 

humana da organização padece com a sonegação de entendimentos mais 

efetivos e rediscutidos, não somente pela órbita deontológica, mas pelo 

reforço da dignidade individual, num arranjo sistêmico que não consegue 

percebê-lo como possível agente de transformações pelo convívio cotidiano 

com as contradições e com as possíveis disfunções. 

intelectivo que para Todd (op.cit.) guarda em si indícios de característica esquizofrênica. Ao nosso ver, 
sanidade e loucura incorporam o mesmo pressuposto díalético frente à ordem vigente. 



CAPÍTULO 5 

DELEGACIA DE ATENDIl\1ENTO AO TURISTA 

"Se Deus quiser um dia eu quero 
ser índio 
Viver pelado pintado de verde 
Num eterno domingo 
Ser um bicho preguiça 
Espantar turista 
E tomar banho de sol, 
Banho de sol ,.68 
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Cuida este capítulo de analisar a Delegacia de Atendimento ao 

Turista, pelo prisma de uma burocracia especializada e modelada pelas 

influências do mercado, inserida também numa perspectiva sistêmica, como 

subsistema interno da Polícia Civil e, portanto, em confronto com as 

variações ambientais que vão da evolução normativa à globalização, com 

impactos em sua formatação, nas convicções funcionais e nas interfaces 

com os apelos públicos, tanto em face das expectativas financeiras que gera 

a atividade turística internacional, quanto pelo dificultoso relacionamento 

com outros supostos subsistemas, porquanto a segurança a oferecer, a partir 

da etapa institucional prevista, converte-se num cotidiano literalmente 

babelizado. 

5.1 Atividades de Polícia Especializada e economia: o mercado criando 

parceiros 

o estudo em questão, inicialmente voltado para Diagnóstico e 

Modelagem Organizacional como atividade acadêmica em Administração 

Pública, pretende deflagrar iniciativas à superação de hiato verificado na 

abordagem Turismo/Segurança Pública na literatura disponível, bem como 

possibilitar a consolidação de dados à feitura de aperfeiçoamentos conjuntos 

nos dois ramos de atividade. 
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Em linhas gerais aborda o Turismo como potencialidade universal, 

inclusive como estratégia de desenvolvimento alternativo, decorrência da 

evolução cultural, social e econômica, sendo esta última como reflexo do 

aperfeiçoamento das opções de investimento e consumo, continuando na 

abordagem nacional para afinal, apontar para o Rio de Janeiro e, mais 

especificamente, para a Delegacia de Atendimento ao Turista da Polícia 

Civil. 

o estudo organizacional proposto, além do esforço de entendimento 

de suas peculiaridades internas, projeta-se na análise do ambiente, de modo 

a reconhecer a complexidade de funcionamento do "Sistema" de Segurança 

Pública e os entraves motivados por uma Especialização extremada, tendo 

em vista a compartimentalização das políticas públicas afetas, que nega a 

perspectiva multidisciplinar das iniciativas de aperfeiçoamento daquela 

atividade. 

A crença de que a violência é a única variável que interfere no 

desempenho daquela atividade nos parece ingênua, como ainda nos parece 

incerta e discutível a capacidade de se mensurar o impacto dos graus de 

insatisfação do turista internacional, esta que se atribui à Segurança Pública 

como um todo, ignorando-se em todas as análises propostas a própria 

segmentação das forças de Segurança, cada qual com uma missão 

constitucional e, sobretudo pelo grau de incerteza da Atividade, motivado 

por circunstâncias climáticas, geográficas, étnicas, de comunicação 

(idioma), infra-estrutura, calendário etc. 

Ao falarmos de um todo complexo, estaremos projetando numa 

unidade especial da Polícia Civil uma expectativa de desempenho que 

enfrentará dificuldades organizacionais de grande monta, a medida em que 

passível de extinção quando o discurso tende para a diminuição do tamanho 

do Estado ou, talvez, para o redimensionamento das opções estruturais da 

Polícia Civil, mas de qualquer forma ignorando-se todo o inter-

68 Trecho da música "Baila Comigo" - Rita Lee e Roberto de Carvalho, extraído do CD Rita Lee em 
Bossa'n roll, Gravadora Sigla, s/d 
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relacionamento com questões básicas de uma Segurança Pública de 

metrópole somada ao padrão assistêmico do aparente Sistema de Segurança 

e da complexidade virtual na discussão para uma atividade que precisa 

crescer e estabelecer-se como atividade econômica consolidada, mas que ao 

mesmo tempo sem as devidas correspondências com o ambiente, que, aliás 

fornece substrato aos dois ramos de atividade de forma intrigantemente 

dinâmica. 

Por tais circunstâncias, é que em meados de 1995 preconizou-se uma 

reestruturação para o modelo segurança/turismo. A Delegacia de 

Atendimento ao Turista - DAT, melhor caracterizada adiante, passou a 

sofrer maciço ataque do então Secretário de Segurança Pública, extensivo 

também a Polícia Militar, para o que se diria ser necessário tendo em vista o 

Projeto de Segurança Pública menos elitista. Esta DP, inclusive do ponto de 

vista de sua edificação, bem equipada e para tal projetada com o auxílio de 

empresas privadas do ramo, passaria a ser questionada e quase extinta. 

Ignoravam-se peculiaridades dos mecanismos de funcionamento que 

a envolvia. O novo modelo ideal não foi pensado e o perfil do órgão que se 

pretendia mudar motivou especial resistência do meio empresarial de forma 

a se evitar que a consecução daquele propósito se confirmasse sem a análise 

de seu rendimento, de suas possibilidades e suas deficiências, visto que 

centrada na proposta de atendimento. 

À evidência, refletiria mais ainda a prestação de serviço da força de 

segurança para com um público alvo alienígena, especial e heterogêneo, 

estando em questão não somente a cidade do Rio de Janeiro, mas uma 

unidade da federação tradicionalmente vanguardista, politicamente 

destacável, contexto de relevo num país vocacionalmente turístico. Era uma 

novidade no exterior e foi pioneira no cenário nacional. 

Interligar a questão turismo com segurança pública pode sugerir, 

num primeiro momento, elitismo incompreensível para as vocações 

democráticas, sobretudo pela discussão em torno do não atendimento ao 
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turista nacional. A abrangência, todavia, a despeito de representar medida 

distributiva coerente encontra óbice nos meios disponíveis para tal controle, 

visto que quase em completo desuso o passaporte interno ao nível mundial, 

especialmente em tempo de paz. Os portões de entrada são de ampla 

diversificação, tanto para o que se refere ao turista estrangeiro quanto ao 

turista nacional, complexidade que percorre os padrões de classificação 

internacional, portanto ao nível conceitual e conquanto de dimensões 

continentais, temos ainda dificuldade de âmbito estrutural, mormente 

quando ampliamos esse potencial receptivo com o Mercosul, aduzindo 

ainda que o desfrute da nova elite global, de leis de mercado translocais, 

favorece o conceito de fuga normativa, que implica em enfrentar com 

sucesso as ordens locais, pela liberdade em se escolher onde estar, grau de 

mobilidade que caracteriza a estratificação social na sociedade pós-moderna 

de consumo, conforme Bauman (op.cit.). 

Ademais, as questões de fomento àquela atividade resvalam em 

questões econômicas sérias, promissoras para a economia estadual, o que se 

reflete na geração de empregos diretos e indiretos, expectativa em torno de 

100 mil, somente na rede hoteleira, mas que em torno de 425 mil, em termos 

geraIs. 

O contraponto à notícia de "extinção" da DAT seria a prioridade 

governamental quanto à atividade em foco, onde se espera um aumento do 

faturamento para a órbita de US$ 10 bilhões anuais, 20% do Pffi contra os 

atuais 4%. Em decorrência, investimentos em infra-estrutura e fluxo de 

divisas. 

Até então considerar a segurança pública como termômetro de 

avaliação de estímulos e desestímulos seria uma expectativa totalmente 

aceita por todos os seguimentos sociais, exatamente pelo fato de que a 

falência operativa dos órgãos de segurança era de tal forma pública através 

da mídia que essa crença ainda que verdadeira, não oferecia qualquer 

questionamento aos índices de insatisfação que se projetassem. 
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Todavia, não obstante as tabelas oferecidas pela EMBRA TUR, 

carecia-se de melhor entendimento quanto ao fato de ser a segurança pública 

um fator de inibição para com aquela atividade. Advinda de diversas frentes, 

- Polícia Federal, enquanto órgão competente pelo ingresso a partir de 

passaportes etc. , Polícia Civil, responsável pela investigação dos crimes 

praticados contra turistas e de atendimento aos mesmos, Polícia Militar, 

responsável pelo policiamento ostensivo e Guardas Municipais, com a 

missão de proteger aos bens públicos e logradouros das municipalidades, a 

segurança pública ficava a mercê de um entendimento sistêmico ostentado, 

embora assim não seja. 

Particularizando a DEAT, esta sena uma espécie de subsistema 

dentro do sistema Polícia Civil, estruturalmente rígida e burocratizada, no 

que os padrões gerenciais centralizados daquele sistema lhes são estendidos. 

Todavia, se o apego às mudanças quanto ao órgão em estudo 

pudesse estar atrelado ao grau de insatisfação do turista, o discurso de 

"extinção" revela açodamento comprometedor da proposta reestruturadora, 

exatamente pelo fato de esta fazer presumir pleno conhecimento de toda a 

dinâmica de funcionamento, não permissível à formação de estereótipos. 

Sendo uma projeção do devir, apeteceria uma avaliação criteriosa e anteparo 

de qualquer proposta flexibilizante. 

As abordagens quanto à pretensa ineficiência ou insignificância da 

unidade, resumia-se na amostragem linear entre contingente funcional 

empregado, estrutura logística disponível e resultados práticos alcançados. 

A verossimilhança entre estes coeficientes careceria de outras análises. 

Segundo o Plano de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro (1997): "Segundo 

estudos turísticos internacionais, um turista insatisfeito representa um 

impacto 15 a 20 vezes maior do que um turista satisfeito". Onde, pois, 

estariam as razões de tal descontentamento? 

De qualquer forma, não eram os indicadores de insatisfação quanto à 

segurança pública que justificavam o discurso de reestruturação ou extinção, 
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sendo tais iniciativas totalmente discrepantes quanto a uma modelagem 

atenta aos impactos advindos do meio ambiente. A metodologia usada foi a 

de esvaziamento sem a devida atenção às expectativas da comunidade 

quanto ao órgão. 

A macro estrutura de divisão, centralizadora, permitia-se à lentidão. 

A versão original de criação e funcionamento, com os Serviços de 

Atendimento ao Turista descentralizados, como veremos, era interessante. 

As questões funcionais/gerenciais parece haver catalisado o 

comprometimento do modelo estrutural. 

Ao longo de sua história fica à mostra que o ignorar questões 

conceituais como turismolturista, as nomenclaturas emissivo, receptivo, 

hospedagem pública e privada, bem como as questões intimamente ligadas 

com fluxo e incidências, calcadas na repetitividade que destoam com o 

prognosticar estratégias e prestar serviço compatível com a pretensão 

original, seja ao nível investigatório, seja exclusivamente quanto a 

atendimento, foi obstáculo para o aperfeiçoamento de mão-de-obra e para o 

desenvolvimento de uniformidades. 

Uma segurança pública de padrões globais, um policiamento 

genérico e atendimento permanente, mas com continuidade discutível, 

pretendendo se deslocar para eixos múltiplos, frente diversas como as 

delegacias policiais de bairro, mormente as da Zona Sul, não pode ignorar 

que a incidência em questão reclama padrões específicos e, ademais, 

gerenciamento atento com um instrumental de avaliação que justificasse um 

paradigma sistêmico, ainda que por uma descentralização por múltiplas 

unidades, considerando-se os referenciais de sazonal idade da demanda 

turística. Não se tinha em conta, como não se tem, onde estão as falhas para 

com a segurança pública especializada neste assunto: se no policiamento 

ostensivo, que deveria evitar os acontecimentos, ou se na etapa 

atendimento/investigação, após os fatos consumados. 
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Pellegrini Filho (1993: 134-13 5) dirá que o fenômeno turistico 

caracteriza-se por sua continuidade e crescimento, apontando uma queda de 

27% no turismo Receptivo brasileiro entre os anos de 1988 e 1989, uma 

queda da receita de US$ l.6 bilhão para o US$ l.2 bilhão, o que 

representaria queda na pauta de exportações de 4.6% em 1988 para 3.6% em 

1989 e diz, que no nosso caso haveria potencialidade para aumento, embora 

"imagem desfavorável criada por dificuldades de insegurança urbana 

contribuam contrariamente às expectativas e cita, extraindo de O Globo de 

19/06/1991, - "Rio-92, Segurança custará US$ 11 milhões", o seguinte: 

entre 1989 e 1990, houve queda de 40% no movimento turistico do Rio de 

Janeiro, atribuído à violência urbana". 

Não desprezível a necessidade de identificar as variáveis 

dependentes (sintomas) e as independentes (desencadeantes), já que no 

diagnóstico da determinação da vocação devemos considerar "uma série de 

relações e situações de fato e de caráter econômico, sociológico e até 

político", Barreto (1991:48)69, sem, contudo, deixar de estar atento para 

eventuais equívocos quanto ao pretenso evento multiplicador diversificado 

(empregos, impostos, serviços, movimentação de recursos humanos e 

materiais) sem que não se considere uma possível queda da qualidade de 

vida para a população local e, notadamente, para os próprios turistas com 

dificuldades no suprimento de água potável, da proliferação de filas, no 

trânsito e no recrudescimento da violência urbana. 

Ademais, devemos pensar que os índices de insatisfação do turista 

estrangeiro poderiam estar relacionados a dois fatores: 

1. Ao não atendimento de uma pretensão quanto a sua própria 

segurança (foi vítima de fato criminoso, independente da 

qualidade do atendimento posterior a isso); 

2. Foi informado, ainda no exterior, das mazelas da segurança 

pública do Rio de Janeiro e, do Brasil de uma forma geral. 

69 ARRILAGA, José Inácio de. Introdução ao Estudo do Turismo. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976, pág. 
25. 
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No artigo "A violência está matando o turismo no Brasil", 

Conjuntura Econômica nO 11, voi. 51, novembro de 1997, Ib Teixeira, 

comparando a posição brasileira com outros países no turismo Receptivo 

mundial, dirá que nossa posição, ao lado da Colômbia e atrás de Chile, 

Uruguai, México, etc., no que já se supera um déficit de US$ 5 bilhões para 

o biênio 96/97, além dos reduzidos investimentos para o setor teria como 

variável expressiva a violência e diz: 

"O avanço exponencial da violência no 

Brasil e a conseqüente difusão das imagens 

dessa barbárie no exterior, bastando dizer que 

o país registrou no ano passado cerca de 50 

mil homicídios, enquanto os argentinos 

lamentavam a ocorrência de apenas 400 e os 

chilenos somente 300. Nunca é demais 

ressaltar que, em matéria de turismo, a 

imagem é tudo.,,70 

Abordará ainda os altos preços do turismo interno, a falta de visão do 

empresariado brasileiro, dúvidas quanto às estatísticas da EMBRATUR (que 

estima em 7.8% a participação turismo no PIB brasileiro de 1994, ao retomo 

de US$ 43,7 bilhões, - "tal valor representa quase todo o montante agregado 

pelos setores comércio e financeiro (US$ 49 bilhões) nesse mesmo ano. 

Curiosamente, a E:MBRA TUR atribui à OMT a origem dessa estatística 

evidentemente absurda". Dirá o mesmo autor que o IBGE estima em apenas 

2,2% a real participação do turismo no PIB, com 1,5 milhão de 

trabalhadores envolvidos e não 5,8 milhões, como Imagma a empresa 

~o Sobre índices decrescentes da criminalidade e suas percepções, recomendamos a leitura de 
Criminalidade Urbana e Violência: O Rio de Janeiro no contexto Internacional. ISER, 1993, Relatório de 
Pesquisa Coordenado por Luiz Eduardo Soares. Na mesma linha, Relatório de Pesquisa desenvolvido 
como parte do plano de trabalho do Projeto "Se essa rua fosse minha", ISER, 1993, pág. 07, destacando
se o trecho: "o quantun de informação, nesse caso, resulta da diferença objetiva e de imensa distância 
subjetiva que esta diferença estabelece como o senso comum, do qual emergem, aliás, as mais distintas 
demandas de ordem, de naturezas variadas - algumas francamente autoritárias. Considerando-se o caráter 
multidimensional da violência, em cuja complexidade incluem-se as percepções sociais a seu respeito, a 
ênfase deixa de ser mera retórica para atuar sobre a lógica intrínseca do processo social e intersul~Jetivo da 
'violência' ." 
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oficial. Enquanto afirmará ser crescente os números deficitários dirá que a 

queda de entrada de turistas "desabou" de 2 milhões de turistas em 1987 

para 1 milhão em 1990. 

Permite-se indagar se bastaria diminuir o número de mortes no 

Brasil para aumentar o turismo receptivo. Outra indagação giraria em torno 

do que outros países com melhor desempenho no turismo receptivo estariam 

fazendo, em termos de qualidade, incentivo, formação profissional, infra

estrutura básica e, por outro lado, quais as suas condições de proximidade 

geográfica para com os países emissivos e, afinal o inventário dos bens 

turísticos daqueles, que não somente praia e florestas, a bem da verdade, 

nestes dois últimos recursos naturais, quais seriam afinal outros pólos 

receptivos que também dispõem desta generosa contribuição natural. 

A compartimentalização das políticas em turismo, - locais e 

nacionais - nisto embutindo-se diferentes expectativas tributárias, não 

permite uniformidade de iniciativas, conquanto ainda incerta a capacidade 

de transformação/instalação, bem como ativação/reativação de núcleos 

turísticos, de forma a reconhecerem-se políticas de urbanização sem os 

embaraços legais peculiares ou algum nível de planejamento de tal forma 

abrangente que às duas frentes compatibilize. 

Amolda-se à luva neste argumento a colocação de Cavalcanti 

(1991: 173-174) quando diz: 

"Se o positivismo lógico e o racionalismo das 

tradições científicas dominantes, por um 

lado, privilegiaram a concretude da 

organização como objeto de análise, por 

outro, também esposaram a abstração do 

agente público, tomado como ator unitário, 

nos moldes do homo economicus, como 

capaz de decidir e agir a partir de uma lógica 

racional-dedutiva. Com isso, retardaram-se 
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as possibilidades de desenvolvimento de 

noção mais abrangente, e necessariamente 

complexa, da estrutura e funcionamento do 

setor público. Este "ator composto" 

caracteriza-se por ter múltiplas organizações 

geradoras de decisões e ações, na maioria das 

vezes conflitantes entre si." 

Quando se fala em descentralização da segurança em turismo 

consideramos a necessidade de classificação de outros centros de interesse 

turístico. No nosso caso poderíamos citar a Região dos Lagos, a Região 

Serrana, o Norte Fluminense, bem como bairros da Cidade do Rio de 

Janeiro, que não somente os da Zona Sul, como extensão de investimentos 

que deva guardar proporcionalidade no efetivo da provisão de recursos 

humanos, especialmente intérpretes, além de uma melhor mensuração de 

produtividade, correspondendo à expectativa de Nogueira M. (1987), com a 

"integração dos empreendimentos turísticos com o meio em que estão 

inseridos" . 

o assunto é de composição naturalmente intrincada. Quer parecer

me que uma gestão multidisciplinar, envolvendo outras Secretarias afetas, 

seria uma sugestão dentro da proposta de gestão pública compatível. 

A discussão, afinal, trouxe a cena considerações sobre o que fazer, 

como fazer e por que fazer. Há que se entabular critérios atentos para as 

relações de CustolBeneficio, quiçá submetendo-se os paradigmas de alta e 

baixa temporada a um mimetismo administrativo onde não haja solução de 

continuidade. Na abordagem de Nogueira M. (1987), "todo o esforço do 

Estado e a utilização dos recursos públicos devem objetivar o bem-estar da 

população, ou seja, é imprescindível saber para que e para quem fazer", 

sendo o desenvolvimento econômico apenas um desses objetivos, não o 

único. 

Andrade (1992:99) chamará a atenção para o seguinte: 



229 

"( ... ) As novas formas e as atuais dimensões 

das atividades produtivas eqUIparam a 

produção de bens e de servIços em sua 

contribuição social, a ponto de ser 

conseqüente e indispensável a denominação 

de INDÚSTRIA para designar todo e 

qualquer tipo de esforço organizado e 

individual para produzir os vários produtos 

tangíveis e intangíveis necessários ou 

convenientes à demanda". 

Dialogando com as convicções econômicas acerca de um 

crescimento que desde 1973, justifica aumento de preços bem maiores do 

que em outras atividades, sobretudo pelo liame entre potencial turístico e a 

crise do petróleo e a recessão econômica do biênio 1974/1975, dependemos 

de respostas quanto ao tempo ideal de maturação dos investimentos na área 

turística e se sua continuidade permitiria alguma relação num ciclo vicioso 

que justificasse sempre e mais, necessidade de investimentos, especialmente 

pela característica intervencionista do Estado até então. Nenhuma 

destinação específica quanto a infra-estrutura de segurança pública para a 

matéria foi destacada. 

Não podemos deixar de inserir nesta discussão o perfil com o qual se 

conta, num turismo receptivo, de característica diferente, como menCIOna 

Barreto (1991:104): 

"Observando a oferta turística de toda a 

América Latina, vemos que muitas vezes 

com as palavras pitoresco ou folclórico 

justifica-se muita pobreza e muita injustiça. 

Se há setores, dentro das próprias nações, que 

para manter o seu bem-estar precisam que 

esta pobreza continue dessa maneira, de 

modo algum pode o turismo também ser 
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cúmplice desse estado de COIsas. Pode-se 

dizer que já é cúmplice, embora involuntário, 

na medida em que leva até a porta do pobre a 

opulência de uma classe abastada, numa 

sociedade que não dá ao indivíduo a 

possibilidade de atingir os padrões do 

visitante, criando-lhe, aSSIm, inúmeros 

conflitos e frustrações." 

Mas o que dizer do turismo interno, este que auxiliaria na geração de 

mão-de-obra do setor e na distribuição de renda regional? Se pudermos 

concordar com Nogueira M. (1987) em ser "o turismo do exterior que 

carreia as divisas que financiam o desenvolvimento", não podemos ignorar a 

proposição de Pellegrini Filho (1993:135) quando afirma que os obstáculos 

ao turismo interno decorrem de "problemas estruturais (baixa escolaridade, 

desemprego e subemprego, má distribuição de renda e outros" da sociedade 

brasileira até chegar à falta de uma esclarecida política nacional para o 

setor). 

Há uma relação direta com a discussão acerca da segurança pública 

especializada em turismo quando nos conformamos em perceber que bem a 

propósito do interesse de crescimento tópico do turismo no núcleo receptor 

(o turismo do exterior), se estará lendo uma ênfase exclusivamente 

econômica, mesmo que se agregando hipótese de desenvolvimento regional, 

mas sem evidências de que com estratégias de cooptação dos autócnes numa 

eventual preparação de infra-estrutura básica (indústrias turísticas indiretas), 

com ganho para a própria comunidade. 

Neste particular ousamos discordar de Nogueira M. (1987) quando 

este afirma que a melhoria da atividade turística junto aos núcleos 

receptivos dependesse da "conscientização das comunidades para o turismo 

deve ser feita através da divulgação e da educação cívica", pontuando 

questões como educação curricular, programas especiais, profissionalização 

e aspectos morais e éticos. 
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Discordamos porque esta é uma questão difusa, mas que depende da 

clareza de propósitos governamentais e privados, onde entendemos que 

devam estar vencidos os padrões de colonização para uma efetiva inserção 

da comunidade numa espécie de gestão participativa e não dependente. Num 

reconhecimento de outras frentes de desenvolvimento e de necessidades 

inter-relacionados com a atividade turística e não o turismo como fim em si 

propno. 

Na medida em que suscetibilidades na renda desencorajem viagens 

ao exterior e os preços do turismo interno estejam mais acessíveis, 

estaríamos cuidando de evitar (diminuir) evasão de recursos, além de se 

estar motivando uma remodelagem em todas as áreas de serviços, ocasião 

em que a segurança devesse ser também repensada para o público interno. 

Mas deixamos uma indagação: A integração social pretendida, a 

mercantilização arrefecida, "através da oferta de produtos massificantes", é 

de fato motivo de desagregação social e, portanto, fonte estimuladora de 

atividades criminosas? 

Dois exemplos internacionais nos chamam a atenção para o binômio 

segurança/turismo: O primeiro baseado em matéria do jornal O Globo, pág. 

36, do dia 25/06/98, sob o título Proposta para se criar um jardim para Diana 

rejeitada por moradores de Kensington, exatamente pelo fato do aumento da 

onda de crimes naquela cidade pelo "turismo súbito", uma vez que os 

cnmmosos são atraídos pelo grande número de turistas que chega 

diariamente para ver o túmulo da princesa, mencionando ainda a matéria: 

"A população se orgulhava da média anual de 20 ocorrências policiais, 

todas relativas a pequenos crimes. Mas nas últimas semanas aconteceram 07 

registros policiais. A maioria envolveu furtos de bolsas de turistas." 

A outra matéria, também do jornal O Globo, de 04/07/98, pág. 07 do 

Caderno Ela, sob o título Quanto pior o lugar melhor para o turista - tendo 

como subtítulo Depósitos de lixo tóxico estão entre os destinos do "turismo 

- realidade". Segundo a matéria uma empresa de São Francisco faturou 

mais de US$ 1 milhão com a promoção de pacotes aos lugares "menos 
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aprazíveis do mundo", ao custo individual de US$ 2,5 mil. As "Excursões 

da Realidade" são organizadas por uma ONG de direitos humanos e 

finalizaria arrecadar fundos para diversas campanhas, sobre o argumento de: 

"os americanos tendem a ser egocêntricos. É ótimo poder lhes oferecer uma 

coisa bem diferente de uma praia para sedentários", em geral, locais de 

conflitos étnicos, pobreza e infestados de mazelas. O pacote destina-se a 

pessoas de bom nível cultural e financeiro, o que seria uma forma de 

amenizar uma culpa oriunda do capitalismo. 

Nos exemplos citados, o eixo de discussão em tomo do aumento da 

capacidade de turismo receptivo, o realce ao turismo interno e a necessidade 

de modelagem especial para a infra-estrutura turística e infra-estrutura 

básica, merecem nossa reflexão. 

Se o aumento da capacidade receptiva para o turismo internacional 

pode gerar aumento de criminalidade específica e, noutro extremo, se esta 

mesma criminalidade, vista com olhos de uma incidência geral, pode afetar 

os índices daquela demanda, ademais de uma circunstância cíclica, 

suscitaria, no mínimo uma análise global. 

Continuando Cavalcanti (1991: 178): 

E prosseguiria: 

"Não obstante o reconhecimento 

generalizado do papel estratégico do aparato 

burocrático do Estado, muito pouco se tem 

feito para analisar sistematicamente a lógica 

e o impacto dos processos organizacionais e, 

sobretudo, 

modelagem, 

interorganizacionais 

instrumentalização 

implementação das políticas públicas." 

na 

e 

"Não é, portanto, adequado, apontar a Teoria 

das Organizações como fonte suficiente aos 



233 

nossos propósitos. O problema teórico

metodológico com o qual nos defrontamos 

decorre do fato de que as políticas públicas 

não são formuladas e muito menos 

implementadas no contexto de uma única 

organização. Ao contrário, os intrincados 

processos decisórios em questão dizem 

respeito a um conjunto de organizações e a 

um complexo sistema de relações formais e 

informais que entre elas se estabelecem." 

5.2. Questões sobre a clientela e o desempenho da DEAT 

Partimos do pressuposto de que a complexidade em tomo do tema, 

motivador inclusive de dificuldades conceituais, requer cautela e campos de 

estudos bem definidos. 

Desde o Grand Tour, - "viagem de estudos" dos autocratas ingleses 

nos idos dos séculos XVIII - XIX, passando pela origem etimológica do 

termo (do inglês tourism e do francês Tourisme), à afirmação de Andrade 

(1992) de que "o fenômeno turismo, em sua concepção ideal pura, é um 

deslocamento realizado por prazer a locais que despertem algum tipo de 

interesse objetivo ou subjetivo", teremos uma constante vinculação com 

referências econômicas, sendo para Masi (1999) uma variante aristocrática e 

esnobe de uma forma primitiva de globalização como descoberta. 

À medida que o turismo passa a ser reconhecido pela perspectiva 

mercadológica, encaminhando-se seu produto à esfera da prestação de 

serviços, não obstante ainda a atividade cambial decorrente e sua 

mensuração pautada nos índices de importação e exportação, razoável seria 

então contar com uma organização global em face dos múltiplos interesses 

transnacionais e da necessidade de uniformização dos padrões conceituais 

diversos. 
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o alcance do Direito Internacional (público e Privado), 

especialmente nos tempos de paz, trouxe exemplos como a União 

Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo (UIOOT), sucedâneo da 

Organização Mundial de Turismo (WTO - World Tourist Organization), 

inobstante normatizar apenas genericamente, decorrência principal da 

soberania dos estados. 

o esforço analítico no sentido do estabelecimento de definições de 

aceitação internacional quanto ao conjunto de tópicos dentro do ramo, sabe

se, teve início em 1937 pelo Conselho da Sociedade das Nações, colimando 

o "turista internacional". Em 1950, em reunião realizado em Dublin, 

estabeleceu-se o conceito de "visitante internacional". O que se percebe ao 

longo do tempo é que o referencial temático disponível na matéria turismo 

reverenCia ao aspecto estatístico, sendo certo ainda que pelas 

recomendações da ONU e União Internacional dos Organismos de Turismo 

(UIOOT), o público turístico seria dividido em turistas, excursionistas, 

visitantes. 

Quando analisamos o destinatário - público alvo do órgão em 

estudo -, percebemos um certo distanciamento do melhor entendimento 

dessas peculiaridades, o que acaba refletindo numa pretensa praticidade em 

a todos uniformemente considerar, no que as avaliações quanto a quem 

proteger e como proteger, acabam deixando de lado dados como idade, 

perfil profissional, tempo de permanência, local e meios de hospedagem, 

gastos, hábitos etc. A utilidade na definição de atividade, experiência e 

prática dos países, em qualquer estágio de desenvolvimento, acabaria por 

facilitar um melhor intercâmbio entre o órgão e seus nacionais. 

Dito de outra forma, como multidisciplinar e de interesse variado, 

tais dados servem a várias categorias usuários-profissionais e suas 

organizações representativas, onde sua gerência presta-se também à 

formação profissional e pesquisadora, o que, na verdade, é ignorado pela 

polícia civil, visto que, quanto à formação e especialização profissional, 

nada se tem. 
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Os conceitos úteis à abrangência da DEAT são de conhecimento de 

alguns; turismo internacional, turismo, turistas, viajante, viajante por um 

dia, viajante internacional, vêm como a questão do visto de turista, hoje 

regulado pela Lei n° 9.076, de 10.07.95, somadas às questões do Estatuto do 

Estrangeiro e dos Princípios de Direito Internacional PúblicolPrivado, de 

conhecimento e aplicação remotos. 

Damos como exemplo, dois conceitos básicos que devem permear 

qualquer atendimento/análise: 

a) "A nacionalidade de um viajante se determina pela nação 

cujo governo lhe outorga o passaporte (ou outro documento 

de identidade), ainda que resida habitualmente em outro 

país." 

b) "A nacionalidade vem indicada no passaporte/ou outro 

documento de identidade de pessoa enquanto que a 

determinação de seu país de residência habitual tem que ser 

objeto de uma pergunta. Não obstante, a qualificação de 

viajante como visitante internacional ou interno se apóia em 

sua residência e não em sua nacionalidade." 

Como dito antes, todo conceitual em torno da questão passa pelo afã 

analítico. Portanto, para fins estatísticos, a expressão visitante internacional 

de um dia (excursionista) é considerada como similar a turismo e, para os 

fins de classificação do motivo da visita (ou viagem) por seguimento para 

turismo receptivo, emissivo e interno, teríamos: 

1) Lazer, recreio, férias; 

2) Visita a parentes e amigos; 

3) Negócios e motivos profissionais; 

4) Tratamento de saúde; 

5) Religião/peregrinações; 

6) Outros. 
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Adiante, quadro de classificação de alojamentos, aqui oferecido 

como exemplo da multiplicidade conceitual, o que pode em muito influir 

nas atividades policiais e nas modalidades de proteção pessoal e patrimonial 

desejada, como que a ratificar que os eixos de concentração são diversos e 

não restritos ao paradigma de estruturação hoteleira, uma vez que a 

definição de alojamento como instalação que regular ou ocasionalmente, 

baseia-se na disponibilidade de lugares em que o turista possa passar a noite. 

Tabela 4 - Projeto de classificação padronizada dos 

alojamentos turísticos 

SEGMENTOS AGRUPAMENTOS GRUPOS PRIMARIOS 
1. ESTABELEC~NTOS 1.1 Hotéis e estabelecimentos 1.1.1 Hotéis 

DE ALOJAMENTOS similares 1.1.2 Estabelecimentos para-
COLETIVOS 1.2 Estabelecimentos hoteleiros 

especializados 1.2.1 Estabelecimentos de 
1.3 Outros estabelecimentos tratamento de saúde 

coletivos 1.2.2 Acampamentos de 
trabalho e férias 

1.2.3 Meios de transporte de 
passageiros 

1.2.4 Centro de convenções 
1.3.1 Alojamento de férias 
1.3.2 Alojamento de camping 

turístico 
l.3.3 Outros estabelecimentos 

de alojamento coletivo 
2. ALOJAMENTOS 2.1 Alojamentos turísticos 2.1.1 Propriedades 
TURÍSTICOS PRIVADOS privados ou particulares 2.1.2 Casas alugadas e 

particulares 
2.1.3 Quartos alugados em 

casas familiares 
2.1.4 Hospedagem gratuita em 

casa de amigos e parentes 
2.1.5 Outros alojamentos 

particulares 
Fonte: EMBRATUR 

Evidentemente que as referências técnicas não se esgotam facilmente 

muito em decorrência da amplitude instrumental do turismo como ramo do 

conhecimento e atividade produtiva, exatamente porque entendemos que o 

precário domínio desses conhecimentos pelos formuladores e executores da 

segurança pública explica em grande parte como acanhadas iniciativas 

específicas para o que se pode esperar de uma segurança especial, reduzida 

em se reconhecer como estrangeiros os que merecerão atendimento. 
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Isto posto, não obstante a aparente insignificância do domínio dos 

mínimos aspectos conceituais, dinâmicas e relacionamentos como os que 

exemplificados, haveremos de partir do pressuposto de uma segurança 

pública eficiente e consciente de sua atividade fim ou, - saber o que fazer, 

amoldando-se dentro da especificidade analítico/estatística própria daquela 

atividade, como suporte operativo do desempenho funcional, desde sua 

formação/especialização até o emprego desses padrões. 

Beira ao sofisma a assertiva de que polícia, sozinha, é capaz de 

inverter o quadro de insegurança em que vivemos, não por vocação de 

violência como se pretende acoimar ao povo do Rio de Janeiro, mas por 

impostergáveis razões de evolução natural de um país ainda muito jovem, 

em crescimento desordenado e com antagonismos do ponto de vista cultural 

bem severos, afora as desigualdades sociais decorrentes. Uma metrópole de 

eixo político/cultural de relevância inquestionável se oferece como atrativo 

de movimento sociológico de análise inesgotável. Eis o paradoxo: não 

podemos "vender" a perspectiva de segurança, como se aqui fosse a Ilha da 

Fantasia, somente pelo fato de existir uma Divisão de Atendimento ao 

Turista, ignorando a necessidade de aferição coerente quanto a eventuais 

desequilíbrios quanto às expectativas do meio turístico do ponto de vista 

receptivo. 

Outras questões imolam ao turista que não somente a "insegurança", 

especialmente quanto aos percentuais de insatisfação e eventos delituosos 

praticados no interior de hotéis, onde se poderia supor a existência de 

padrões irrepreensíveis de incolumidade delituosa. 

Por outro lado, a existência de uma unidade policial especial, 

instalada como iniciativa do Executivo sob o argumento de arrojo 

administrativo e despojamento frente a vocações econômicas latentes, 

deveria revelar, além da natural preocupação pelo atendimento esmerado, 

também uma preocupação em inibir incidências criminais. Seja qualquer 

dos tópicos negligenciado, o Poder Público estará às voltas com o paradoxo 

de fazer coexistir um órgão de produtividade discutível com a mensuração 
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de aceitabilidade de pacotes turísticos, a partir, então, de gênese e 

manutenção duvidosas. 

De uma forma geral o que se pode constatar é um entrelaçamento 

burocrático a partir das mazelas abundantes dos serviços públicos e também 

privados, à medida do distanciamento do compromisso da boa imagem que 

pudesse ser generalizada, descalabro acentuado pela marcha do "turismo 

sexual" - com exploração infantil e prostituição adulta - conquanto ainda a 

consolidação de uma rotina criminosa, atrele-se a toda uma população 

flutuante e temerária, onde dificilmente não haja drogas. 

É mesmo duvidosa a afirmativa quanto aos graus de insatisfação, 

com tantas instalações possíveis, sem que estejam claros os instrumentos de 

avaliação, aniquilamento falacioso que se aproxima da falta de seriedade e 

se distancia das possibilidades de aperfeiçoamento produtivo, até mesmo 

pelo aprovisionamento compatível, o que pode ser um duplo desperdício dos 

recursos públicos: o que se gasta para funcionar e o que se perde por não 

funcionar. 

A questão da insegurança pública, por sua complexidade enveredou

se para generalismos, embora ainda permaneça a idéia de que é invencível o 

conhecimento policialesco como medida terapêutica. O grave desta situação 

é que a ruptura de antigos paradigmas não acontece por superficialismos e 

conhecimento fragmentado, o que é a garantia de reiteradas providências 

paliativas. 

Verificamos tais dificuldades quando da inclinação da administração 

pública em transplantar modelos de gestão de segurança de outros países - o 

de Nova Iorque, com a "tolerância zero" é um exemplo - ignorando as 

básicas diferenças culturais, financeiras e políticas, e mesmo, as eventuais 

falhas operativas que, no caso em estudo, sem se saber bem se finalizando 
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reproduzir uma atmosfera de eficiência para expectativas do núcleo citadino 

ou para o visitante estrangeiro ocasional. 71 

Uma expectativa de insatisfação pela insegurança pública pode 

decorrer de como são tratados os eventos que engrossam estatísticas, a 

ponto de explicar por que um atentado resultando em morte no interior do 

Capitólio, em Washington, produz menos efeitos à freqüência de turistas do 

que furtos de bagagens. 

É o caso também, no detalhamento descritivo que se pretende, de se 

verificar que o enfrentamento da problemática criminal, enquanto incluída 

na questão turística, deva ser inversamente proporcional ao crescimento 

daquela atividade econômica, embora numa conjuntura que não envolve 

somente as forças de segurança, o que gera o paradoxo de iniciativas 

protecionistas para outros seguimentos envolvidos numa negação 

metodológica para um arranjo sistêmico, que neste caso não permite a auto

regulação. 

Em última análise, quem informa a expectativa de demanda para as 

temporadas para prévio planejamento? Quem faz aferição transparente de 

suas falhas sem receio de macular legítimos interesses? 

iJ O modelo em questão, notabilizado por iniciativas prefeitáveis e não restritas ao âmbito da segurança 
pública, a despeito de haver contribuído para que o turismo receptivo em Nova York dobrasse para 35 
milhões de turistas, não está imune a criticas ou suspeições técnicas, como as que alegam que o êxito 
atribuído ao programa relaciona-se mais à queda generalizada por todo o país, dos índices de violência, 
além de haver se instalado numa onda de prosperidade econômica e de boa arrecadação local. Fala-se 
também acerca da truculência policial, sobretudo com ênfase nas questões étnicas, - "componente racista 
atávico - , também relacionado com uma formação profissional ruim, ligada a uma maciça contratação de 
policiais, 10 mil, o que elevou o efetivo a 40 mil homens, verificando-se redução da faixa etária da força 
de 35 para 25 anos. É tipico de iniciativas subvencionadas pela classe empresarial, mobilizando recursos 
através da contribuíção mensal dos empresários, que no caso, em tomo da Business lmprovemente 
District - BID -, agrupados nas imediações da Broadway, que no geral das ações contribui para um 
clima de "disneyficação". Em questão, pois, que o tratamento implacável a grandes e pequenos delitos é 
coadunado com a expulsão de mendigos para os arredores do núcleo turístico, com substituição radical do 
modelo do welfare pelo o de workfare, com o emprego da tão comum versão de polícia especial para este 
fim que chegou a possuir em seus quadros 350 homens apelidados de "caubóis", que pelos excessos 
cometidos, motivaram manifestações populares contra o programa, as quais chegaram a produzir 1166 
presos, além de uma iniciativa didática de policiais negros, chamado 100 blacks in law forcement who 
care, enfrentando excessos dentro e fora da organização. A respeito acessar 
http://www.marieclaireon.com.br/edic/edl05/repnyork/htrn. 
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Não se discute idoneidade de pesquisa, visto que a gerência de dados 

parte tanto da Polícia Federal quanto da EMBRATUR; o que se questiona é 

se a modalidade de pesquisa dá atenção à especificidade reclamada para 

questões tão complexas e polêmicas, posto que nisto pode estar o 

comprometimento de órgãos permanentemente na dependência de avaliação 

produtiva. 

Centrar a questão da insegurança a partir da avaliação do número de 

casos registrados - o que hoje já possibilita determinar locais, horários, 

vítimas e características de autores e modos de ação - é o avesso útil, 

porquanto não se sabe previamente qual a quantidade de estrangeiros que 

ingressarão, as respectivas nacionalidades, os portões escolhidos para os 

acessos, o tempo de permanência, onde estarão fixados, que locais visitarão 

e com qual finalidade, complexidade para atividades preventivas e 

investigatórias, uma vez que não se pode controlar o ritmo de retornos, 

quando as vítimas já não mais estarão ao alcance fácil. 

Trabalha então com variáveis incontroláveis e impróprias, muito 

embora se duvide da existência de cifras negras - em razão dos documentos 

pessoais extraviados e da possibilidade de êxito no recebimento de seguro 

viagem a partir de fornecimento de um documento oficial. 

Se pudermos ler tais dados, com coeficientes de crimes esclarecidos, 

perceberemos baixa produtividade, mas poderemos também perceber que se 

trata de uma demanda baixa de atendimentos, o que talvez fosse alterado 

caso os turistas nacionais fossem atendidos, além da supressão a lacuna 

instrumental, que pudesse aferir, no bojo de um programa geral de 

segurança pública, se a unidade em estudo justifica-se como especial, não 

por pressões do mercado, mas por importância tátic%peracional. 

o que sugerimos, portanto, é que a partir da fidelidade dos números 

propostos pelos órgãos públicos e privados quanto à demanda turística e 

turismo receptivo, possamos melhor avaliar em que percentuais estaríamos 

contando para avaliar eventos criminosos. Entendemos que, apesar da 
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leitura feita sem melhores referenciais sobre incidências, ainda estamos num 

patamar bem baixo, sobretudo em confronto com as ocorrências das 

delegacias policiais de bairros localizadas no eixo turistico em discussão, o 

que não chega a ser decisivo na seletividade governamental no rol de 

prioridades na área de segurança a não ser que a violência de que tanto se 

fala seja um problema mais nosso que deles, hipótese em que a existência 

de uma unidade policial especial é de fato injustificável. 72 

É certo que com um pouco mais de método e gerência, que não se 

permitem excluir outras variantes do impulso criminológico circundante, 

que por certo não se restringe à nacionalidade da vítima, estes números 

tendem a cair. Precisamos, ainda, contar com o enfrentamento geral para 

questões como: 

a) Criação de mecanismos contra o "golpe do seguro" (o Fisco 

não dá importância para o que sai do país, sob o ponto de 

vista de que o imposto já estaria recolhido); 

b) Reavaliação dos registros de extravio de passaportes; 

haveremos de, com este filtro administrativo, inibir pretensas 

permanências nefastas, o que ocorre sobremaneira com 

nacionais africanos e sul-americanos; 

c) Combate tenaz à prostituição. Parece ser exótico visitar o Rio 

de janeiro (sexo aqui é atrativo turistico), não raro com 

desdobramentos com crimes contra o patrimônio;73 

02 Encontramos num encarte padrão fornecido nos vôos da T AM, assinado por seu presidente Rolim 
Adolfo Amaro, de agosto de 2000, possibilitando carta-resposta ao cliente, documento intitulado por 
Burocracia e Dependência, onde se tecem comentários sobre o atraso em produção brasileira e sua 
dependência com a regulamentação estatal excessiva assumindo o mesmo uma postura pela simplificação 
dos "sistemas", chamando atenção, neste intercâmbio as idéias com o público usuário, o seguinte trecho: 
"( ... ) Apenas para citar um exemplo: nós temos a polícia florestal, aduaneira, de trânsito, de combate ao 
crime, ao narcotráfico, polícia civil, militar, e dentro desse cabedal ainda, delegacias de estrangeiros, de 
turismo, feminina, policiais estaduais, municipais, federais, como se a transgressão da lei fosse uma 
especialidade para cada polícia e ela (a lei) não fosse uma só." 
73 MENEZES, Lená Medeiros de. Os estrangeiros e o comércio do prazer nas ruas do Rio (1890-1930). 
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992, pág. 23, justifica a vocação histórica da prostituição e do 
lenocínio pela pujança de um novo centro internacional emergente, rotas de comércio no tráfico de 
mulheres para os países de capitalismo dependente, com alteração da ordem urbana pela "indústria. do 
lazer", afirmando que: "A mecanização da tecelagem promovida pela industrialização subverteu o papel 
da mulher e a revolução dos transportes, que acompanhou o processo, abriu caminho para uma sociedade 
de individuos errantes, rompendo-se assim, de uma maneira definitiva, com a simbiose lar e trabalho que 
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d) Uso de drogas requer moeda, escambo; há estreita relação 

com o item a. Combate aos vendedores avançados 

("esticas"), fiscalização em boiles e hotéis. A mística da 

privacidade há de ser reavaliada; já vetusta a consideração de 

eixo/rota do narcotráfico quanto à cidade do Rio de Janeiro, o 

que parece expandir-se para outros centros turísticos; 

e) "Existem agências de turismo na Europa que, por US$ 20 

mil, vendem pacotes incluindo passagem, internação, a 

compra do rim e transplante" - Volnei Garrafa, Professor da 

UnB - Entrevista à Revista 'Isto É' - Ética de Proveta, 

edição de 04110/95, nO 1357, págs. 06 e 07. 

Tudo está por confirmar que as fronteiras do conhecimento policial 

devam estar abertas para o intercâmbio cientifico - com outros ramos do 

conhecimento, especialmente sociológicos e estatísticos, parceria e 

dependência apontada por Berger (1976) e propriamente da administração 

com a vanguarda que se é peculiar na concepção e execução de métodos a 

ponto de, na releitura de uma das formas de globalização, reconhecer os 

exemplos patológicos, como faz Masi (1999: 187), a exemplificar a droga, 

que "a globalização do crime corresponde a globalização das polícias ( ... )", 

o que se adapta a uma atividade que deveria ao menos esmerar-se em ser 

cosmopolita. 

De qualquer fonna os dados disponíveis, apontam divergências entre 

as afirmativas de insatisfação pela insegurança a partir da crença no 

aumento dos índices de criminalidade, o que chega a ser esmiuçado e 

contrariado por Cano (1997), quando em decorrência de pesquisa afirma ter 

havido decréscimo, não se perdendo de vista que somente a partir de 1992 é 

que a DEA T passou a anotar dados, o que deveria ao menos guardar 

pertinência com a demanda turística efetiva. 

caracterizava as sociedades tradicionais. Estes "individuos errantes" circularam por espaços cada vez 
mais amplos no bojo do processo de encurtamento das distâncias e de universalização dos mercados." 
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Se estes números, ainda como fator de aferição, são fatores de 

preocupação e devem continuar sendo, precisamos entender que há certa 

discrepância em constatar-se ser a segurança pública um fator de desagrado, 

num universo tão grande de pessoas com eventos submetidos à amostragem 

e desmascaramentos. Precisamos reavaliar este aspecto e entender 

definitivamente onde estão as causas da pretensa insatisfação, como 

controlar o resíduo quase que imutável de eventos e oferecer planejamento 

para épocas vindouras, o que conseqüentemente auxiliaria no processo 

decisório de uma política menos casuística. 

Outro fator de avaliação de desempenho seria estimar por quanto 

tempo teria ficado o turista em perigo, no universo de "insegurança" 

propalado. Veremos que não raro, acaba por ser vitimado, bem próximo a 

sua partida, o que cria a expectativa de ocorrências de golpes em seguros, 

restringindo-o à condição de órgão chancelador alheio de tais atividades. O 

que desfaz a mística de preponderância pela clientela e o cultuar duvidoso 

de um modelo policial que já se estimou copiáveL 

Ademais, também é necessário avaliar se pelo fato de a permanência 

ser maior para determinada procedência/nacionalidade, se haveria alguma 

relação de causa/ efeito com quantitativos de eventos criminosos para com 

os mesmos e se, principalmente, de que fontes e de que nacionais decorrem 

os maiores índices de insatisfação quanto a segurança pública, pesquisa de 

confiabilidade ainda indisponível. 

É notório que a grande maIOna de eventos são crimes contra o 

patrimônio, onde a subtração é de máquinas fotográficas e filmadoras. É 

viável presumir que para o algoz o turista tem seu "modelo", sua forma, 

seus caracteres somáticos autorizativos à perpetração. Tudo isto funcionaria, 

também, contrário sensu, para a polícia preventiva74 melhorar seu 

74 Em 1980, no Rio, wn turista argentino foi assaltado próximo ao Hotel Intercontinental. em que se 
hospedara, por menores que carregaram sua carteira contendo trinta mil cruzeiros. Dez minutos depois, 
novamente assaltado, foi desta feita empurrado ao meio-fio, onde, batendo com a cabeça, veio a falecer 
em seguida "Jornal do Commercio. Rio de Janeiro: 07 de agosto de 1980. Extraída de LEAL, César 
Barros. Delinqüência Juvenil: seus fatores exógenos e prevencão. Editora Aide, Rio de Janeiro, 1983, 
pág.58. 
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desempenho, embora não sejam características imutáveis quando ainda 

planilháveis os locais de ação e as limitações de permanência, além da 

definição de espaços públicos prediletos, tanto para autores como para 

vítimas. 

Os fatos são cometidos, via de regra, entre duas e quatro pessoas, 

aparentemente menores, e com uso de facas, gargalos de garrafas, 

instrumentos pérfuro-cortantes ou contundentes. Estão aí os dados para um 

policiamento que precisa prevenir aos fatos de forma ostensiva ou não, e 

que pode perfeitamente dedicar-se em proteger a todos indistintamente. 

Diferenciação e especificidade que pode ficar por conta do domínio de 

outros idiomas, mas que não deve acanhar-se tão somente das restrições 

impostas por essas diversidades, 

Nenhuma das necessidades, alegadamente relacionadas à melhoria 

da prestação dos serviços, poderá estabelecer-se .jem o incremento de 

ordens tecnológicas e de recursos humanos, o que, embora não seja de fato 

uma clarividência temática original vai encontrar um modelo administrativo 

combalido e incapaz de poder formular estratégias consistentes num 

desenho de especialidade. 

Neste particular, já não é suficiente polarizar a discussão com 

argumentos pró ou contra a existência de uma unidade policial especial em 

atender turistas estrangeiros, mas as verdadeiras razões de sua criação, estas 

que incapazes de reconhecer que a descentralização, com melhoria das 

condições básicas das unidades policiais de bairros, representaria uma 

providência qualificante e igualitária, sem que se perdesse a visibilidade dos 

dados gerados. 

Portanto, a razão entre fato ocorrido e elucidado, a razão entre 

atendimento e solução (procedimentos outros que não somente 

investigações), dependente do intercâmbio gerencial para trato específico, 

superando questiúnculas de ordem política e conflitos departamentais, 



245 

devem pautar-se com coeficientes produtivos menos restritos e maIS 

populares, mas, sobretudo, pelo compromisso com a qualidade. 

Vejamos assim, admitindo uma opção política de permanência do 

órgão, que rendimento não é só resolver o que não foi evitado. É também 

investigar se realmente houve e inibir falsidades; é dar conta de investigar, 

num universo repetitivo, quem é o autor, para uma vítima que em geral já 

não está mais entre nós; é partir de dados para entendê-los e dominá-los, 

diferente de anotá-los e conformar-se com movimentos obscuros de altas e 

baixas temporadas, misturados numa análise global e opaca; é estar sempre 

reavaliando fracassos sem receios de apontá-los ou de magoar aos senhores 

da razão, o senhorio das convicções de um culto babélico que não permite 

distinguir o interesse público do privado. 

Ressaltamos que conquanto sui generis, a DEAT passa igualmente 

por picos na prestação de serviços pelo aumento da demanda turística, 

variantes que justificam a não permanência em picos de ocorrências e, por 

conseguinte, de rendimento. Superado o infortúnio da precariedade 

preventiva, a cargo de outros órgãos, é padrão relativamente próximo ao 

ideal que funcione numa média elucidativa compatível com os reclamos da 

sazonalidade, ou seja, ainda que baixo o movimento, o percentual de 

elucidações deve ser o mesmo que na alta temporada e, quem sabe, pelo 

exercício contínuo de atividade-fim aperfeiçoada, postar-se melhor nos 

períodos vindouros, o que podería fazer admitir retração e distensão na 

racionalidade produtiva com modificação na quantidade dos insumos 

necessários de acordo com calendários. 

Estaremos sempre a falar do "turismo sexual" seja ou não com a 

participação de crianças, como poderíamos estar falando do "tráfico 

internacional" das mesmas, o que por certo irá desembocar no alarmante 

número de crianças desaparecidas, hoje motivação de repúdio geral da 

sociedade, que já se mobiliza. 
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Se tudo o que falamos não é culpa do turismo como atividade 

econômica, o que é certo, já que acoimar requer dados concretos, objetos de 

roteiro legalista ao qual nos filiamos, não podemos desconsiderar a 

possibilidade de ingerência nefastas de segmentos escusos, pretextando 

legitimidade, em nome do engodo agregado à indiscutível valoração 

econômica do assunto, onde a sociedade como um todo passa a ser vítima 

de um discurso ora de mudança, ora de manutenção, simplificando as 

relações entre polícia e violência, ademais de agregar índices sem 

paradigma teórico compatível. 

5.3. Dimensão social 

Satisfação, termo que circundaria a intenção do turista no 

deslocamento, favorecendo observações quanto a ser, um lazer 

burocratizado em que se verificam "coletividades migratórias" pela opção 

de um "consumo de massa", evasão descontraída estimulada pela mass 

media, segundo Lapassade (Op.cit. 170)75, e para quem: 

"( ... ) é um produto adaptado às condições de 

vida do assalariado. Ele se insere nos ritmos 

de vida dos assalariados e deve resolver 

problemas que, em sua origem, pertenciam 

especificamente a classe assalariada: 

introduzir o máximo de lazer no mínimo 

tempo". 

Daí por diante, embutidos estariam os gastos do mesmo, e, portanto 

a perspectiva de lucro, bem como toda a possibilidade de infra-estrutura 

turística àquela satisfação. 

o que nos ocorre é que do ponto de vista econômico fica simplório o 

apontamento das dificuldades, dos investimentos, dos lucros e de todas as 

variáveis quantificáveis. Numa lógica compartimentada sem a admissão 
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igualitária dos vetores sociais e políticos, o que dirá Ramos (1989:81) a 

respeito de tópicos e problemas organizacionais que "a fonte de boa parte 

desta confusão é a linguagem deformadora que surgiu como uma 

conseqüência do predomínio dos critérios econômicos na tessitura social em 

seu conjunto, e a diluição do político no contexto social". 

Tanto aSSIm, que fica parecendo definitiva toda e qualquer 

consideração que demonstre nossos percentuais tímidos quanto ao turismo 

receptivo, especialmente jogar numa tabela dados comparativos do Brasil 

com outros países, tem somente a capacidade limitada de comparar 

desempenhos. Mascaram-se, todavia, as dimensões política, social, 

econômica, estrutural, gerencial e jurídica de cada país. Sem falar ainda da 

geografia, do idioma e da história, vocações multidisciplinares que merecem 

individualização neste tipo de comparação. 

Outras políticas públicas afetas, que não somente a do turismo, 

haveriam de compor uma estratégia de empreendimento, que quanto à 

demanda e a incapacidade empresarial em lhe atender, motivam o 

entendimento de Andrade (1992:22), de "que, por não conseguir 

tratamento no nível desejado, torna-se desorganizada, assistêmica e 

predatória" . 

Uma coisa é a perspectiva negativa de um evento criminoso para 

com uma demanda presumida, de modo a afetar em termos percentuais o 

turismo receptivo. Outra é a capacidade de ofertar serviços para um 

aumento de demanda, que bem pode inibir opções àquele turismo. 

Uma comparação com outros pólos receptores deverá considerar a 

concorrência e o tratamento dado ao produto em várias frentes, tendo em 

vista a inevitável temporalidade do fenômeno e sua característica 

"multissetorial" . 

Prosseguindo ainda Andrade (1992:52): 

i5 RA YMOND, Henri. "La bureaucratisation des loisirs". Argwnents (17), 1960. 
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"(. .. ), há o aspecto lucrativo da economIa 

nacional: 'por sua natureza, o turismo 

receptivo é uma operação econômica 

correspondente à atividade de exportação de 

produtos, valorizada como privilégio de não 

depender de atos burocráticos externos com 

as mesmas injunções características da 

exportação" . 

É bem verdade que teríamos emissão de divisas pelo país emissor, 

como é bem verdade a expectativa de empregabilidade no país receptor. 

o que não é ainda claro, são os incrementos ao aproveitamento de 

mão-de-obra, a despeito do atual FUNGETUR (Fundo Geral do Turismo), 

vinculado à EMBRATUR, e que pretenderia custear o programa de crédito 

popular de incentivo ao emprego no turismo. 

Paiva (1989:69), chama-nos a atenção para a "inchação do terciário" 

e, comentando sobre o turismo no nordeste, menciona: 

"( ... ) com o aparecimento, inclusive, de 

formas de inserção marginal na divisão social 

do trabalho. Aliás, o turismo tem ampliado as 

chamadas ocupações informais na região, 

que se apresentam como estratégias 

compensatórias de emprego-barraqueiros". 

Se o incremento à atividade é virtuoso, na medida em que pugna 

pelo desenvolvimento local (regional), contribuição presumida à redução 

das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida, não será, todavia, 

o bastante para permitir uma efetiva resolução dos conflitos sociais latentes 

e emergentes em tomo do pólo receptivo, qualquer que seja seu potencial de 

infra-estrutura geral e de infra-estrutura turística. 
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Ainda sobre demanda, continuaria Andrade (1992: 118): 

"( ... ) as demandas sempre estarão na 

dependência direta das diversas 

circunstâncias que cercam o comportamento 

social, fenômeno que propicia a elasticidade, 

que não é mais que conseqüência da 

liberdade do homem em optar e fazer". 

Quando o alienígena, representante do imaginário da fartura no 

nativo excluído, embora cliente, põe-se ao desfrute, ali então os paradoxos 

da desigual distribuição de renda e oportunidades, o que além de representar 

um choque cultural tendente à pilhagem, não ameniza uma reação 

antidominação ou anti "superioridade", ao contrário, se não bastasse um 

artificialismo mercadológico, incita a resolução por variadas perspectivas de 

agressividade, dentre as quais tons pejorativos para "gringos", "nômades" e 

"forasteiros", o que no imaginário é inquantificável e às vezes silencioso. 

Há uma tendência de complementaridade neste fenômeno de 

intercâmbio social, o prazer de possuir pela representação do prazer 

hedonístico do movimento, quando frente a frente turistas e vagabundos, -

neste caso a incluir também a nativos ou sem perspectiva, como afirma 

Bauman (op.cit.: 101): "os turistas se movem porque acham o mundo a seu 

alcance (global) irresistivelmente atraente. Os vagabundos se movem 

porque acham o mundo a seu alcance (local) insuportavelmente inóspito", 

limites que serão transpostos para a perda ou manutenção de raízes e do 

conflito em resolvê-las, a partir de frustrações de consumo. 

A conclusão a que chega Bauman (op.cit.: 102) é a de que "não há 

turistas sem vagabundos e os turistas não podem ficar à solta se os 

vagabundos não forem presos", desejo e repulsa de paradoxais situações que 

nutrem a manutenção de uma diferença não menos exótica de confirmar 

status e reforçar a idéia de superioridade de identidades pela existência de 

identidades inferiores, contribuindo a existência de uma ordem social local -
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por melO inclusive de aparatos policiais - que consagre a proteção dessa 

diferença como prevalente em relação à idéia globalizada de fosso social. 

Em matéria na "Revista Cidades", Ano 3, nO 16 - set. 1997, págs. 42 

a 45, Anna Maria Machado, Coordenadora do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo - EMBRATUR (PNMT), afirma que o 

objetivo final seria: 

"transformar o turismo numa atividade 

sustentável. Um produto que dê prazer ao 

turista e traga melhoria de vida aos habitantes 

dessas cidades, verdadeiros paraísos tropicais 

cercados de pobreza por todos os lados". 

Mas este não é o único vetor. Além da qualificação de pessoal, que 

para alguns não demandaria vultosos investimentos financeiros, 

especialmente no eco-turismo, haveríamos de entender formações 

diferenciadas para pólos receptivos diversos, mormente os do meio urbano, 

onde afinal a "violência" é diferente. 

Ademais, "os motivos que impulsionariam" as viagens turísticas para 

o Brasil, lamentavelmente ainda são os "S" ingleses (sun, sand, sea, sex -

sol, areia, mar e sexo), o último S, inclusive, pendente à pedofilia. 

Neste particular, retomamos Paiva (1989:65), quando coloca a 

possibilidade nociva do intercâmbio, falando da "introdução de hábitos de 

consumo incompatíveis com a realidade local" (efeito - demonstração); "ao 

neocolonialismo, à prostituição, à violência e aos problemas de saúde 

pública" 76. 

76 A complexidade de poder tratar com o poder econômico, nacionalidade alienígena do infrator e a 
extraterritorialidade dos processos criminais é tratada de forma abrangente em V ÁZQUEZ, Adolfo 
Roberto. Um llamado de atención sobre las nuevas fOrmas de/ictuales que involucran a los niflOS: abuso. 
prostitución, pornografia infantil, tráfico de nifíos y turismo sexual. In Revista de Policia y 
Criminslistica. Buenos Aires: Editorial Policia.l., 1998, nO 5. 
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Comungamos ainda com a crença de intercâmbio cultural negado 

devido à rapidez do contato, não obstante "a compreensão e paz entre os 

povos". 

Fuster (1975:127), aponta três tipos de população que se encontram 

em tensã077 no binômio organização/instalação, a saber: 

T = Turista 

N = População nativa 

I = Imigrantes trabalhadores 

A estes incluímos os prestadores de serviços, vinculados, inclusive, à 

competição pelo lucro, aos empresários e ao poder público. 

Mais uma vez ressaltamos que a consideração da segurança pública 

como "sistema", composto assim de subsistemas (polícia Civil, Polícia 

Militar etc.), em relacionamento com a atividade turismo (outro sistema), 

não está apta à observação dos pormenores do aumento de criminalidade 

específica e, por outro lado do possível abalo desses nos ambientes passíveis 

da existência organizacional, tanto pelo aumento da criminalidade quanto 

pelos índices gerais de um fenômeno social, insistência de configuração de 

fato acomodada. 

Todavia, e prelecionando a respeito de pessoas e modelos de 

sistemas, Ramos (1989:79) afirma, sobre a ideologia integracionista, e a 

respeito das considerações de especialistas, que: 

"É muito comum que percam de vista a 

necessária tensão entre pessoas e os sistemas 

77 É reveladora a inserção de trecho de relatório do então Ministro da Justiça no Império, nos idos de 
1868/69, o escritor José de Alencar, por parte de LACOMBE, Américo Jacobino e TAPAJÓS. Vicente. 
Organização e Administração da Justiça no Império. Brasília: FunceplMinistério da Justiça, 1986, voI. 12 
da coleção História Administrativa do Brasil, pág. 242: "A imigração estrangeira, indispensável aos 
países novos, traz-nos a par dos homens laboriosos, que dão instrumento e estimulo à população honesta, 
muitos aventureiros, predispostos quando não avessados ao crime.A experiência tem mostrado que nesta 
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projetados, apoiando-se numa concepção de 

sistema demasiado holística. De modo geral, 

rei ficam o sistema organizacional, isto é, dão 

ênfase à dependência das partes sobre o todo, 

em vez de tratar, com precisão, da 

interdependência das partes internas que 

constituem o todo." 

Prosseguiria no afirmar que "da mesma forma, o analista de sistemas 

está apenas interessado na capacidade que a comunidade tem de atingir suas 

metas; a dimensão ética de tais metas não é de seu interesse". 

Estamos assim falando que no contexto em estudo, ora os sistemas 

não estão cooptados, ora lêem diferentemente variáveis de interesse e 

influência comuns, ora dão ênfase exclusiva na "avaliação funcional da 

consciência pessoal" (partes que se relacionam com superestruturas ou 

relacionadas a subestruturas). Ainda, dirá Ramos (1989) que "em essência, 

uma pessoa não é uma parte funcional constitutiva de um sistema". 

Portanto, sendo o fenômeno turístico pautado na expectativa de 

continuidade e crescimento, ignorar iniciativas globalizantes seria negar a 

influência de diversas variáveis nessas mesmas variáveis. Seria negar "a 

tensão entre as pessoas e as estruturas sociais". 

Pellegrini Filho (1993: 137), tratando da expansão da atividade, 

chama a atenção para a necessidade de "melhoria da qualidade de vida das 

populações de núcleos receptores, ao mesmo tempo em que a melhoria da 

qualidade de serviços para seus clientes", retoma o termo "o turismo destrói 

o turismo", perspectiva atrelada a um planejamento equivocado, baseado em 

variáveis impróprias. 

E continua o mesmo autor (1993:142): 

côrte, especialmente, a maior parte dos crimes contra a propriedade, tão freqüente nos últimos tempos, é 
fruto dessa população adventícia". 
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"Finalmente, um ponto crucial perpassa 

nas observações relativas a praticamente 

todos os casos: o turismo de massa é o 

grande vilão nesse drama de DEVOREUR 

DE PAYSAGE ET CULTURE - Qualquer 

política governamental para o setor e 

qualquer projeto realizado com bom-senso 

deve privilegiar o turismo brando em 

beneficio da população do núcleo receptor 

e do próprio turista." 

Nesta linha de raciocínio Barreto (1991:30) chama a atenção para 

que o planejamento em turismo decorra de "profunda pesquisa social" (a 

despeito da teorometria - fundamentalmente baseada em dados estatísticos 

anteriores e em cálculos matemáticos), arrematando: 

"( ... ) necessidade de adequação entre fluxo 

turístico e núcleo receptor, de forma a 

atender as expectativas do primeiro sem 

esquecer os direitos do segundo, ao que se 

refere à parte urbanística, ecológica e social". 

Portanto, na aproximação da política pública das questões regionais, 

que atualmente reconhecida pelo PCPIET (Programa de Crédito Popular de 

Incentivo ao Emprego no Turismo), alavancam-se as seguintes iniciativas: 

• desenvolvimento da atividade no Município a partir da 

decisão dos próprios habitantes; 

• criação do Conselho Municipal de Turismo, com aprovação 

da Câmara dos Vereadores; 

• criação do Plano de Desenvolvimento do Turismo; 

• definição de projetos a serem aplicados pela EMBRATUR; 
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• assistência para a criação do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento do Turismo. 

Ao evoluirmos nas considerações estruturais, retomamos Andrade 

(1992), quando chama a atenção para a necessidade de "superestruturas 

indispensáveis", como determinantes da qualificação e da importância de 

um receptivo turístico. 

Assim, pensar numa política de turismo com a devida atenção para 

as variáveis econômica e social, numa espécie de equilíbrio, sugere a 

possibilidade de se pensar em segurança pública (padrão geral - infra

estrutura geral) e segurança no turismo (infra-estrutura turística). É possível 

trabalharmos com este grau de especialização? É, de fato, a saída? Quando 

se fala em iniciativas estruturais de política pública ou de qualquer outro 

tipo de planejamento, ignora-se esta variável. 

Duas ponderações técnicas, embasadas na dimensão econômica, 

chamam-nos a atenção. Pellegrini Filho (1993), relaciona o que chamará de 

tópicos para uma política de turismo, a saber: 

• impedimento da concentração de turismo recreativo em 

poucos locais e em determinadas épocas; 

• a ocupação dos equipamentos turísticos em baixas estações é 

vantajosa tanto para empresários quanto para os próprios 

turistas e, principalmente, para a população fixa; 

• entrosamento de calendários; 

• macro-planejamento, permitindo beneficiar o turismo social; 

• desenvolvimento sustentado; 

• compromissos sociais sem prejuízo dos lucros. 

Paiva (1989), trará uma abordagem em termos econômicos, 

procurando sua abrangência, como segue: 
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• análise sobre gastos dos turistas nos núcleos receptores; 

• avaliação da rentabilidade privada versus rentabilidade social 

de projetos de investimentos e estudos que apontam as 

vantagens da exploração do turismo. 

Neste dimensionamento, projeta subdivisões, conseqüente dos gastos 

na organização e na efetivação de viagens, requerendo um elenco de 

servIços: 

• hospedagem, alimentação, transportes, agenciamento (entre 

outros); 

• acarretam investimentos prévios (reduzidos em comparação 

ao fluxo de capital produzido e de rápido retorno); 

• geração de efeitos diretos (emprego e renda); 

• multiplicação de outras atividades econômicas; 

• efeitos indiretos: ampliação da arrecadação. 

Simplificando a questão sobre infra-estrutura turística, Barreto 

(1991:51-52), dirá ser "conjunto de bens e serviços", "como parte 

integrante, fundamental ou acessória do fenômeno turístico", além de que a 

"soma e o inter-relacionamento destes será a infra-estrutura que a cidade 

possui para o turismo", a partir disto, enumera-se: 

1. Acesso 

2. Estrutura urbana 

3. Equipamentos 

4. Serviços turísticos 

5. Equipamentos e serviços de apoio 

6. Recursos turísticos (naturais e culturais) 

Numa estratégia de desenvolvimento alternativo, reconhecer que 

turismo é a atividade econômica que mais cresce no mundo contemporâneo, 

parece fonte de estímulos para aflitivas iniciativas de pretenso fomento, 
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especialmente quando se considera que o Brasil participa com apenas cerca 

de 1 % do movimento turistico internacional, um turismo receptivo acanhado 

e decadente. 

A questão nodal é atribuir óbice de desenvolvimento à questão da 

segurança pública, como que a única variável merecedora de análise que, 

bem a propósito, pautada em indicadores não muito confiáveis. 

Se os indicativos de crescimento da atividade, como incremento da 

renda, aproveita dados quanto aos fluxos aéreo e rodoviário, taxa de 

ocupação da rede hoteleira e expansão dos investimentos, os dados sobre a 

criminalidade, às vezes relacionados com violência, estarão restritos aos 

fatos registrados, práticas diversas que apontam para o arrefecimento do 

convívio, especialmente no meio urbano, que, ademais, com indicativos 

relacionados com índices de pobreza, criação de empregos, educação e 

tendências da urbanização desordenada. 

Enquanto no estudo/diagnóstico da atividade o estímulo a 

investimentos, públicos e privados, são impulsionados pela demanda 

turistica, em segurança pública se trabalha com variáveis absolutamente 

incontroláveis (incerteza da tarefa), uma espécie de demanda irracional que, 

quando muito, baseia-se em eventos passados, de constância nem sempre 

localizada e concorrente com diversas prioridades dos mais variados 

seguimentos sociais, porquanto seu caráter difuso. 

Diria Barreto (1991 : 73), sobre a previsão da demanda: 

"Deverá ser a longo prazo, mínimo dez anos, 

e nunca global, sempre por setores. Deverá 

estar baseada em pesquisas, estatísticas e 

análise de variáveis". 

Ousaríamos suscitar quaIS senam as possibilidades concretas de 

relacionar as variáveis próprias sobre o fenômeno turismo e, portanto, da 
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atividade como já mencionado com as variáveis pertinentes à segurança 

pública de forma a se poder aferir quais as efetivas possibilidades de 

influência de uma na outra, uma vez que a potencialidade de um receptivo 

não é exatamente conseguida por sua singularidade, mas exatamente pela 

diversidade cultural, geográfica e estrutural que o mesmo fornece, à medida 

que multiplica-se a possibilidade de diferenciação em razão de seu tamanho 

e de seus antecedentes históricos, quiçá, antropológicos. 

A diferenciação mencionada também será característica das 

incidências localizadas do ponto de vista da segurança pública. A tônica 

será a diferenciação e comportamento: seja em criminalidade, seja em 

turismo, o que teremos é a impossibilidade de um padrão universal que 

garanta prognósticos ainda que fundamentadas em análises pormenorizadas 

dos efeitos em outros receptivos. Em outras palavras, chega a ser ingênuo o 

discurso de se poder comparar dados de desenvolvimento da atividade 

turística e da atividade segurança sem que se considere a infinita perspectiva 

de combinações. 

Todavia, misturam violência com criminalidade, deixando de lado 

que alavancar o turismo como atividade exclusivamente lucrativa, ainda que 

notadamente inclusiva do aspecto social não será de bom êxito sem que as 

demais condições de desenvolvimento social, questões básicas, não sejam 

observadas. Fica parecendo que construir hotéis e melhorar a aparência de 

orlas marítimas traga o êxito esperado àquela atividade tanto quanto 

combater o crime com a polícia, única e exclusivamente, ignorando-se que 

não haverá polícia o bastante para garantir segurança como se reclama, e 

que os fatores que a motivam estão longe de serem bem explicados. 

Se não podemos ignorar a necessidade de aperfeiçoamento do 

modelo de Segurança Pública Brasileiro, devemos ratificar que a postura de 

se considerar os problemas de segurança pública como que isolados de 

outras contingências é de cruel simplismo, sendo, portanto contribuição 

nefasta para o aperfeiçoamento das instituições que além de necessitarem 

de adequação funcional, parece não poder pretender alcançar um nível 
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razoável de sucesso em suas atividades, sendo assim permissível ao forte 

impacto do ambiente externo que lhe é hostil. 

5.4. Aspectos normativos 

Procurou-se centralizar neste trabalho informações normativas 

disponíveis quanto ao assunto turismo internacional no Brasil e, mais 

especificamente, no Rio de Janeiro. A bem da verdade, haveria tendência de 

delineamento com vistas ao Direito Internacional Público e Privado. 

Evitando os tópicos conceituais, que embora úteis, destoariam com a 

proposta original, além do que, não nos detivemos às diversas normas 

reguladoras do turismo interno, embora de âmbito nacional e de valor na 

análise temporal e evolutiva da atividade no Brasil. 

Os exemplos mencionados ratificam a crença dos ideais burocráticos 

submissos ao controle da realidade através das normas. 

Inicialmente, como exemplo de mecamsmo de incidência legal 

compartimentada e alheio ao binômio segurança e turismo, local do então 

Estado da Guanabara, gestão do Governador Carlos Lacerda, temos a edição 

da Lei nO 263, de 24 de dezembro de 1962, que dispôs sobre a reestruturação 

administrativa do Estado da Guanabara e dando outras providências, 

prevendo-se no art. 67, Capítulo VIII - Secretaria de Segurança, o seguinte: 

"Art. 67 - A Secretaria Geral do Interior e 

Segurança, dela excluídos os serviços de 

Turismo, de Fiscalização, de Geografia e 

Estatística, bem como os estabelecimentos 

penais e o Depósito Pública, passa a se 

denominar Secretaria de Segurança Pública 

(SSP)." 

Este é o exemplo maIS característico dos primórdios do 

tangenciamento entre aquelas atividades, curiosamente marcado na 
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proposição excludente de competências burocráticas através da segurança 

pública, obviando-se, todavia, serem assuntos de gestão diversificada. 

Há evidências de que o planejamento em turismo no Brasil tenha sua 

gênese na implantação da política de incentivo ao ingresso de capitais 

estrangeiros, proposta de desenvolvimento de fonnação de capital versus 

inflação, consubstanciado no Programa de Ação Econômica do Governo 

(PAEG), deflagrada em 1964, na gestão Castelo Branco. 

Na verdade, a Política Nacional de Turismo origina-se em 1966, pelo 

Decreto-lei nO. 55 de 18 de novembro, criando-se o Conselho Nacional de 

Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo (E.MBRATUR). 

Naquele decreto dava-se ênfase à classificação de indústria de turismo com 

a dicotomia público e privado, com possibilidades de reconhecimento 

àquele desenvolvimento, a medida em que criava a rubrica turismo quanto a 

verbas e dotações. Fixou-se no Rio de Janeiro. 

o Decreto nO. 60.224, de 16.02.1967, regulamentou o Sistema 

Nacional de Turismo, que no dizer de Silveira (1968), preconizaria: 

"investimento em esquemas promocionais no 

exterior, destinados a orientar a corrente 

turística mundial para o mercado brasileiro". 

A Emenda Constitucional n° 1, de 17/1 0/1969, para alguns 

Constituição da República Federativa do Brasil, não faz menção a turismo. 

Encontraremos, apenas, no art. 180, parágrafo único a detenninação de que 

"ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e 

os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paIsagens 

naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas". 

o financiamento de empreendimentos, obras e serviços pertinentes 

aos interesses turísticos, passam a ser promovidos pelo Fundo Geral do 

Turismo (FUNGETUR), com a edição do Decreto-lei nO. 1.191, de 1971. 
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De alcance internacional, a medida em que aprovana a World 

Tourist Organization (WTO), temos o Decreto legislativo n° 56, do 

Congresso Nacional, aprovado em 18 de setembro de 1972. 

Se no Decreto supra mencionado aprovava-se àquela organização e 

seus estatutos, em 1° de novembro de 1974, com a aprovação de todos os 

países membros a WTO passam a existir juridicamente. 

No ano de 1975, teremos o lançamento, nas zonas primárias dos 

portos ou aeroportos, dos Free Shops (lojas francas) para comercialização 

das mercadorias nacionais e estrangeiras, medida introduzida pelo Decreto

lei n° l.455. 

Promulgada a 23 de julho de 1975, a Constituição Estadual do Rio 

de Janeiro, no Título m - Da Ordem Econômica e social - Capítulo I - Do 

Desenvolvimento Econômico, em seu artigo 177, prescreverá que "O Estado 

e os Municípios, com observância dos preceitos estabelecidos na 

Constituição Federal, procurarão realizar o desenvolvimento econômico e a 

Justiça Social, com a finalidade de assegurar a elevação do nível de vida e o 

bem-estar da população". Na letra h de seu parágrafo único, teremos: 

"promoverá o desenvolvimento do Turismo, através da elaboração de um 

plano geral, entrosando as várias regiões turisticas do seu território e 

incentivando as Empresas ligadas ao setor;". 

Neste mesmo ano no Rio de Janeiro, época de aperfeiçoamento da 

fusão, inclusive como exemplo original das iniciativas estatais para o 

binômio turismo/segurança, tomamos conhecimento do Projeto de Lei nO 

49/1975, publicado no DOERJ nO 36, de 22.09.75, pág. 78, parte lI, com a 

ementa "autoriza o Poder Executivo a instalar postos de policiamento nos 

principais pontos turísticos do Estado do Rio de Janeiro. Não há notícias de 

progresso quanto à idéia central, embora de valia inestimável e revelação de 

uma preocupação que conta com 23 (vinte e três) anos. Os problemas de 

anos atrás continuam. A compartimentação das forças de segurança com 
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suas atuais missões constitucionais, permitem medidas apenas estanques e 

isoladas. 

o ano de 1976 contará com o Decreto nO 78.549, - Estatuto da 

EMBRATUR -, e com o Decreto-lei nO 1485, este que deflagra estímulos 

fiscais ao turismo estrangeiro no país. 

A Lei Federal nO 6.513, de 20/12/77, dispunha sobre a criação de 

áreas especiais e locais de interesse turistico, definindo quais são estes 

locais e designando os órgãos que executarão a Lei (EMBRATUR, IBDF, 

IPHAN), o que se chamará de zoneamento turístico brasileiro. 

A Política Nacional de Turismo será fixada pelo Sistema Nacional 

de Turismo no ano de 1977, preconizando-se: 

• Proteção ao patrimônio natural; 

• Divulgação e promoção dos valores culturais; 

• Incentivo ao turismo interno (com construção de meio de 

hospedagem mais simples e redução dos custos das viagens 

internas); 

• Estímulo ao turismo do exterior para o Brasil; 

• Promoção; 

• Recursos humanos; 

• Apoio à entrada de divisas; 

• Apoio à hotelaria de turismo; 

• Apoio às agências de viagens. 

Nenhuma iniciativa legal/estrutural que pudesse compatibilizar o 

fomento pretendido com segurança pública foi pensado. 

Talvez em razão da total ausência de normas que pudessem orientar 

o assunto, editou-se, no Rio de Janeiro, em 03.05.78 a Resolução da 

Secretaria de Segurança Pública nO. 0239, que disciplinava o procedimento 
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das Autoridades Policiais nos casos de prisão ou detenção de estrangeiros, 

com mudanças inseridas pelas resoluções da Secretaria de Segurança 

Pública nOs. 0283 de 14.03.79. 

Barreto (1991) dará exemplos interessantes do estímulo à atividade 

para os anos de 1980 (linha de crédito especial do Banco do Brasil para 

financiar o turismo norte-americano), 1981 (instituição do "Brasil Airpass" 

para estrangeiros, com viagem nacional por vinte e um dias sem repetição 

de trechos com preço promocional e a instituição de seguro turismo para 

estrangeiros, no valor de 4.000 ORTN's) e 1983 (com a estratégia de 

captação de clientela americana sofisticada, com promoção de uma nova 

imagem para o país, além da instituição de passaporte turístico para 

estrangeiros, que dava direito a descontos em lojas e assistência médico

hospitalar). 

Ressaltamos que somente em 06/07/1981, o Decreto nO 86.176, veio 

a regulamentar a Lei Federal nO 6.513/77, aquele, pretendendo garantir a 

defesa do patrimônio turístico, instituindo áreas especiais e locais de 

interesse turístico. Passa a merecer relevo, exatamente quando procura 

definir a expansão turística, no direcionamento de investimentos, mediante 

descentralização. 

A resolução conjunta entre as Secretarias de Estado da Polícia Civil 

e de Estado de Turismo do Estado do Rio de Janeiro , nO 0001, de 

09.01.1984, criou a Central de Atendimento Policial a Turista - POLTUR, 

destacando-se naquela proposta o fim precípuo de conhecimento de 

tratamento de fatos de interesse policial pertinentes a turistas, com 

subordinação direta ao Gabinete do Secretário de Estado da Polícia Civil. 

Os desdobramentos funcionais poderiam ser assim destacados: 

a) Sede própria (contígua à 14a
. Delegacia Policial- Leblon); 

b) Funcionamento ininterrupto com regime de plantão por 

turnos; 
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c) Lotação própria (autoridades policiais, agentes, intérpretes da 

Secretaria de Estado de Turismo etc.); 

d) Conhecimento subsidiário com as Delegacias Policiais 7a
. 

Santa Tereza, 9a
. Flamengo, lOa. Botafogo, l2a

. Copacabana, 

l3a
. Ipanema, 14a

. Leblon, 15a
. Gávea, 16a Barra da Tijuca, 

18a
. Praça da Bandeira, 19a

. Tijuca e 32a
. Jacarepaguá, com 

colaboração com aquelas distritais para atos cartorários, 

exames, registros de ocorrência, com as devidas remessas de 

documentos às delegacias competentes pelo local do fato, 

para prosseguimento investigatório; 

e) Ênfase, ainda que em caráter subsidiário, aos registros de 

extravio de documentos, com imediata expedição de 

certidões aos interessados. 

De 29.05.1986. a edição da Resolução da Secretaria de Estado da 

Polícia Civil nO 0074, que dispunha sobre a subordinação da Central de 

Atendimento Policial a Turistas (POLTUR), dando outras providências, 

passando-se então a subordinar-se ao Chefe de Gabinete do Departamento 

Geral de Polícia Civil, pautando-se tal medida na necessidade de uma 

melhor avaliação dos fatos envolvendo a turistas, bem como no 

acompanhamento da solução dos fatos registrados e investigados nas 

unidades de competência investigatória. 

Ressalvamos que precedendo aos trabalhos da Assembléia Nacional 

Constituinte, editou-se a Carta de Intenções do Paraná, como resultado de 

Seminário realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 1986. Pretendia ser a 

materialização dos princípios e anseios do meio turistico, elevada ao nível 

de discussão pública. Não surtirá efeito, como se verá na Constituição 

Federal de 1988. 

Continuando acerca da POL TUR, veja-se que somente dois anos 

depois é que se passa a perceber da necessidade de avaliação de rendimento 

e análise dos casos. Entretanto, como veremos, a ampliação do modelo 

atendimento não tocou nas questões passadas. Não se tem notícia do destino 
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dado ao acervo do antigo órgão, em termos normativos, bem como do 

resultado da aferição investigatória dos fatos por ele anotados e distribuídos. 

Ademais, não entendemos as razões de não se aproveitar para tratar 

do turista tanto como vítima/lesado como autor de ilícitos78
, visto que a 

Res.SSP nO 0177/87, a qual revogou as Resoluções SSP 0239/78 e 0283/79, 

permitia considerações de realidades estanques. Ora, estrangeiro poderia 

não ser turista, o que se presta a argumento antecipativo. Pois bem, que se 

pudesse contar com a normatização de cada caso quanto ao atendimento 

num só local para os fins de atendimento especializado e economIa 

logística, uniformidades de utilidade indiscutível, a prevalecer ou não a 

existência de um órgão especializado. 

Imaginemos a seguinte hipótese: 

A e B, casados, estrangeiros e turistas; após discussão por motivos 

fúteis, A golpeia a B com instrumento pérfuro-cortante, vindo B a morrer 

em razão do ferimento. Procedo em relação à qualidade de estrangeiro 

pertinente ao autor, ou à qualidade de turista, pertinente à vítima? Mora as 

questões de competência pela prevenção, qualquer impasse exegético já 

seria fragilizar o atendimento. 

A vocação natural para o turismo do estado do Rio de Janeiro se 

contrapunha às considerações de que somente a cidade do Rio de Janeiro 

pudesse ser palco de ações e incidências. Descabida, portanto, uma previsão 

subsidiária como a que mencionamos no item D de folhas retro. 

Em 08 de janeiro de 1988, foi editada a resolução SEPC nO O 182, que 

dispunha sobre a intensificação de rondas de vigilância das Delegacias 

78 Adiante. alguns exemplos de matérias jornalísticas do jornal "O Globo", noticiando o cometimento de 
crimes por turistas internacionais: "Turistas bêbados provocam confusão e acabam presos" - Suíço rouba 
táxi e canadense briga dentro de edifício. (pág. 18 do dia 09/0312000); "Norueguês preso em São 
Comado com cocaína". Turista pega táxi para comprar drogas na favela da Rocinha. (pág. 25 do dia 
15/03/2000): "Turista francesa é assassinada". - Marido diz que casal foi abordado no aeroporto e 
assaltado em ltaguaí. (Primeira página do dia 09/1111999, - as investigações revelariam mais tarde que o 
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Policiais para as regiões de interesses políticos e dava outras providências. 

Com efeito, já se entendia que o policiamento ostensivo é, sem dúvida, a 

principal engrenagem no processo de proteção ao turismo e que hoje, por 

competência constitucional, atividade afeta à polícia militar. 

Portanto, a resolução referida previa rondas direcionadas, mapeava a 

cidade e seus pontos turísticos mais relevantes, atendia aos reclamos 

daqueles que militam no campo empresarial em questão e, para de vez 

desmistificar a versão de "central" da POL TUR, prevendo-se trabalho 

direcionado para a Região dos Lagos e outras áreas. Em conta considerações 

de alta e baixa temporada. Já assim, o conceito de "central" estática 

começava a ser questionada. 

A partir destas propostas, algumas preliminares à resolução 

mencionada, deflagraram-se operações baseadas nas demandas de alta 

temporada, com emprego maciço de agentes oriundos das mais diversas 

unidades policiais civis, dando-se como exemplo "Operação Rato de Praia", 

"Operação Celsius", priorizando-se a ostensividade nas áreas de maior 

incidência, a qual já era a da orla marítima da Zona Sul, especialmente 

Copacabana, provavelmente por congregar o maior número de hotéis na 

região. 

Ainda na política estadual sobre turismo, temos o Decreto nO 10.933, 

de 25/01/88, o qual cria o Conselho Estadual de Turismo, órgão consultivo, 

vinculado ao Secretário de Turismo como colaborador na realização da 

política de turismo do Estado do Rio de Janeiro, opinando sobre planos, 

projetos, programas que pretendessem incentivos fiscais para o Estado, 

formação profissional, intercâmbio com agências públicas e privadas da 

área. 

assassino era um outro turista francês, em desfnúe dessa condição no país. Estes fatos não serão tratados 
pela Delegacia Especializada, mas, via de regra. pela Delegacia de bairro, em razão do local-o 
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Em 05.l0.1988, promulga-se a Constituição Federal Brasileira e de 

forma intrigante, constata-se que a única vez em que se faz referência ao 

Turismo é no artigo 24 do Item VIII do Capítulo II, verbis: 

"Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

F ederal legislar sobre a responsabilidade por 

dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens ou direitos de valor artístico, estético, 

turístico ou paisagístico." 

o Decreto n° 13.215, de 24.07.89 publicado no DOERJ nO 138, de 

25.07.89, alterou a estrutura do Departamento Geral de Polícia Civil para a 

recepção da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro -

DAIRJ - , que foi implantada pela Resolução SEPC n° 0305, de 17.09.89. 

De substancial, é que o modelo continuava a ser atendimento porquanto os 

atos de polícia judiciária - investigações - ficavam a cargo da 37a
. 

Delegacia Policial - Ilha do Governador. 

Em 05.10.89, promulga-se a Constituição Estadual, que em seu 

artigo 224 prevê uma série de medidas que circunscrevem política pública 

no âmbito de turismo, vinculada à política industrial, comercial e de 

servIços. Os incisos II e V do parágrafo 3° do artigo acima mencionado, 

cuidam da previsão de recursos humanos e materiais para o 

desenvolvimento daquela atividade e, amoldáveis a um possível dispositivo 

de fomento à atividade segurança/turismo. Nas Disposições Constitucionais 

Transitórias, mais especificamente nos artigos 40 e 41, temos que no que 

dispuser a Lei Federal, os jogos de azar poderão ser explorados mediante 

concessão do Estado, "com fim de incentivo ao turismo e como forma de 

lazer social", no que uma futura lei disporia sobre a definição de zonas 

turísticas para o funcionamento de cassinos. Criava-se a Zona Franca de 

turismo, no artigo 41, verbis: 

"Artigo 41 - Fica criada a Zona Franca de 

Turismo com incentivo de livre acesso de 
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comércio e indústria do ramo de hotelaria e 

turismo, com isenção de impostos estaduais, 

com base em permuta por construção, 

instalação e manutenção de hospitais de 

atendimento público, a ser regida pela lei 

complementar." 

Em 30.10.1989 publica-se a Resolução da Secretaria de Estado de 

Fazenda do Estado do Rio de Janeiro nO 1654/89, normatizando o 

recolhimento por DARJ's numerados das multas e fianças etc., por parte da 

DAIRJ, medida reveladora de expectativas administrativas consolidáveis, 

mesmo ano da institucionalização do dólar turismo "para oficializar o 

superávit da balança comercial com a indústria turística" (mencionado por 

Barreto-1991:96, extraído de Turispress, 1989 (84:14)). 

Promulgada em 05 de abril de 1990, a Lei Orgânica do Município do 

Rio de Janeiro traça as competências administrativas do mesmo, sendo que 

no inciso VII do artigo 4°, se autoriza "instituir conforme a lei dispuser, 

guardas municipais especializadas, que não façam uso de armas, destinadas 

a: ( ... ) - e) oferecer apoio ao turista nacional e estrangeiro". 

Pela Lei nO 8.181, de 28/03/91, regulamentada pelo Decreto nO 0448, 

de 14/02/1992, cria-se o Instituto Brasileiro de Turismo, vinculado à 

Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, em 

substituição à EMBRATUR, embora mantendo sua sigla e absorvendo 

atribuições e competências do CNTur (Conselho Nacional de Turismo), 

então extinto. 

O Decreto Estadual nO 17.325, de 19 de março de 1992, criou "Áreas 

de Especial Interesse Turístico", medida adequável ao que o governo 

Estadual da época nomearia de "Sistema de Proteção e Atendimento ao 

Turista" (SPAT), ademais da criação dos postos integrados de segurança e 

atendimento ao turista_(PISAT), denominando-os de Região Centro-Sul 

(Cristo Redentor, Paineiras, Cinelândia, Cais do Porto, Rio Histórico, 
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Aeroporto Santos Dumont, Lapa, Avenida Atlântica, Pão-de-Açúcar e 

IpanemafLeblon) e Região Rio-Central (Rodoviária, Quinta da Boa Vista e 

Floresta da Tijuca), flexibilizando a possibilidade de criação de outras áreas 

de interesse, como, por exemplo, Armação de Búzios, as praias de 

Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara e Piratininga e as praias de Grumari e 

Prainha na Região Rio-Rural, etc. 

Ainda em 19.03.1992, pelo Decreto nO 17.326, criou-se a Divisão 

Especial de Atendimento ao Turista (estrangeiro), fundamentada na 

necessidade de criação de uma Divisão peculiar na vocação turística do Rio 

de Janeiro, na obrigação da polícia civil de criar mecanismos para a 

prevenção e repressão de ilícitos praticados contra pessoas de nacionalidade 

estrangeira e a apresentação de um serviço que proporcionasse aos turistas 

alto grau de eficiência. Não se cuidou da absorção da POL TUR. Esta seria a 

primeira iniciativa em torno do que acima se chamou PISAT, 

funcionamento que abrangia ainda a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 

Militar, na mesma sede. 

Ademais, falava em competência privativa da DEAT e previa em sua 

estrutura operacional, no item X do artigo 2°, Serviços de Atendimento ao 

Turista - SAT, em nO de 06. Cada SAT tería uma equipe policial de plantão, 

setor de investigações, setor cartorário e setor de identificação policial. 

No mês de dezembro de 1992, maIS precisamente no dia 18, a 

Resolução n° 0108 da Secretaria de Estado da Polícia Militar, dispôs sobre o 

planejamento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na prevenção 

de delitos e na proteção aos turistas, nas "áreas de especial interesse 

turístico", como dito acima, sempre em afinamento à diretriz global do que 

se chamou SPAT. Criaria a predita resolução, em seu artigo 3° , o 

Grupamento Especial de Turismo (GET), com missão específica de 

proteção e atendimento ao turista. 

Ainda no mês de dezembro, mais precisamente no dia 21 foi editada 

a Resolução da Secretaria de Estado da Polícia Civil, n° 0575, que dispôs 
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sobre a implantação da Divisão Especializada de Atendimento a Turistas. 

Nesta, prevê-se as atribuições, estrutura etc., do que trataremos adiante, 

sendo que em seu artigo 24, previa o que a antiga Delegacia do Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro passasse a denominar-se SAT, Serviço de 

Atendimento a Turistas, traçando condições à subordinação deste a DEAT. 

A despeito disto edita-se a Resolução SEPC nO 0578, de 21.12.1992, 

reorganizando-se a estrutura da DAIRJ, traçando contornos de subordinação 

a DEAT, então vinculada ao Departamento Geral de Polícia Especializada e 

dando-lhe o nome de SAT-Aeroporto. 

Com o Decreto nO 18.868, de 1993, previa-se a transferência de 

cargos quanto à DEAT, que seria um diretor e 06 (seis) chefes de serviço, 

confonne publicado no DOERJ de 30.07.1993. 

De concluir-se, que a previsão inicial da criação de 06 (seis) 

Serviços de Atendimento ao Turista - SAT, conseguiu-se apenas a criação 

de um. 

Somente em 31105/1994, através da Portaria SE nO 017/94, o 

Superintendente Executivo da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, cria 

como seguimento daquela guarda "Grupo Especial de Atendimento ao 

Turista - GAT", que seria composto por guardas voluntários e selecionados 

ao Serviço Especializado e que inicialmente seria de um efetivo de quarenta 

(40) homens. Como atividade principal teríamos proteger, apoiar e orientar 

turistas e atuar em operações convencionais, se necessário. 

Publica-se então o Decreto nO 21.258, de 01.0l.1995, DOERJ nO 27 

de 07.02.1995, estabelecendo a Nova Estrutura do Poder Executivo, dando 

outras providências e, como resultado de nova concepção de modelo 

organizacional em seu Anexo I, - Cargos extintos por transfonnação e, no 

tocante à Polícia Civil (então Secretaria de Estado da Polícia Civil), 

entende-se por extinta a "Delegacia de Atendimento do Aeroporto 
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Internacional", com frontal equívoco terminológico: o SAT tratava-se de um 

Serviço. 

De entender-se, então, que as previsões do SAT, no artigo 1°, item 

1.10, da Resolução SEPC nO. 0575/92 estão revogadas, afastando-se de vez 

qualquer perspectiva de manutenção do serviço e da criação dos 05 (cinco) 

pendentes. 

Na transição dos meses de junho/julho de 1995, o prédio da DEAT 

passa a contar com o funcionamento da Divisão Anti-Sequestro, com 

prioridade da Pasta em criar condições melhores de trabalho àquela Divisão. 

A Resolução nO 043 da SSPIRJ, de 20/07/1995, extingue o 

Grupamento Especial de Turismo (GET), da Polícia Militar, criado pela 

Resolução SEPM nO 0108/92. O pretexto do ExmO Secretário de Segurança 

Pública era de viabilizar uma política de segurança pública igualitária, 

concepção de que seria incompreensível pretender especial atendimento, 

mesmo que para turistas estrangeiros. 

Em 26/07/1995, passa a vigorar a Portaria nO 0033, de 25/07/1995, 

determinando-se que os presos em flagrante encaminhados à DEAT, após 

cumprimento de formalidades, deverão ser encaminhados para as unidades 

da circunscrição onde ocorreu o fato criminoso ensejador etc. Passava então 

a DAS a gerenciar a antiga custódia da DEAT. Ao longo dos dias 

subseqüentes, transferência de funcionários sem permuta, pretextando 

"enxugamento" de efetivo. 

Publicado no DOERJ nO 0168, de 04/09/1995, a Resolução SSP n° 

064, de 31/08/1995, dispondo sobre a criação e a implantação em caráter 

provisório das Delegacias Regionais de Polícia - DRP -, dando outras 

providências. Preconiza descentralização funcional e administrativa, 

estendendo a regionalização, com vistas ao melhor atendimento, a prestação 

de serviços antes restritos a unidades de polícia especializadas, dentre as 

quais a DEAT, fazendo presumir a extinção daqueles órgãos. 
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Assim, com a previsibilidade da criação de serviços, condicionada à 

incidência específica, portanto justificadora, na letra g, parágrafo único do 

art. l°, o Serviço de Atendimento a Turista; o que, no art. 12 é corroborado, 

remetendo-se ao Decreto n° 17.326, de 19/03/1992 a determinação de 

funcionamento deste serviço, amoldando-lhe. 

o art.18 dá ao Delegado Regional, com aprovação do Chefe de 

Polícia, atribuições de disciplinamento de "casos porventura omissos". 

No que se refere ao atendimento ao turista, constatamos que a 

proposta descentralizadora, pela expectativa de criação de outros SATs, 

noutras DRPs, guarda relação de semelhança com a proposta repudiada com 

a extinção do SAT -AIRJ, como já mencionado. 

Todavia, a criação do SAT vinculado a DRP faz presumir a extinção 

da DEAT. Como, então, reportar o funcionamento deste (s) serviço (s) -

SATs - no Decreto de criação da DEAT, já que extinta aquela, revogado 

este mesmo decreto? Este, além de prever estrutura, cuida também de 

competência, estes, conflitantes com a DRP. 

Como pretender extinguir uma Divisão, criada por decreto, com uma 

resolução? Não estaríamos falando de letra morta? Estamos diante de uma 

balbúrdia institucional. 

Acreditamos ser improdutivo permitir a intercorrência de omissões 

para posterior resolução, conforme artigo 18 e, permitir a diluição de dados, 

como ocorrido outrora, sem contar ainda com imprecisões de ordem técnica 

quanto ao funcionamento, visto que não evidentes fluxos presumidos e 

provisão de recursos humanos. 

Portanto, ao avaliarmos o trato normativo com tais questões, 

percebemos que a reestruturação descentralizadora é o caminho mais 

evidente e plausível. Entretanto, cuide-se para um formato eficiente, 

porquanto ainda vacilantes os métodos de produtividade com a questão. 
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Ressaltamos que os exemplos normativos relacionados foram os 

encontrados, tidos por disponíveis, procurando-se evitar uma exposição 

anacrônica, o que, em termos quantitativos, pode revelar a permanente "fase 

embrionária" do modelo segurança/turismo, além de refletir a procura de um 

formato de "tipo ideal" burocratizado, numa submissão à norma como que 

garante de essencialidade. 

o Decreto nO 22.932, de 29/01/1997, que altera e consolida a 

Estrutura Básica da Polícia Civil e dando outras providências79
, publicado 

no DOERJ nO 31/0111997, no tópico 3.5 - Órgãos de Atividades Especiais, 

elenca como subordinado à sub chefia de Polícia Civil no item a.l0, a 

Delegacia de Atendimento ao Turista - DAT - exatamente por pretender 

redimensionamento do Estado, executando a proposta de diminuir o 

tamanho dos órgãos do Executivo, nisto fazendo com que a antiga Divisão 

Especial de Atendimento ao Turista - DAT - passasse a ser uma Delegacia, 

reestruturação sem nenhum resultado prático, a não ser o de proporcionar 

pretensa economia na previsão de funções gratificadas para a direção do 

órgão. 

Somente em 19/05/1997 pelo Decreto nO. 23.134, o Conselho 

Estadual de Turismo foi regulamentado (ver Decreto nO 10.933 de 

25/01/1988), subordinando-o à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio 

e Turismo e fazendo a previsão de dezoito (18) membros efetivos "dentre 

pessoas de notório conhecimento e representatividade na área de turismo". 

Chamamos a atenção para suposta vinculação temática do Conselho de 

Segurança Turística à Companhia de Turismo do Estado do rio de Janeiro -

TURISRIO, este que auxilia na formulação de questões pertinentes à 

segurança/turismo. Não se tem conhecimento de maior expressividade de 

suas proposições na aplicação de estratégias ao aperfeiçoamento da área. 

79 A propósito, este é mais um exemplo da crença sistêmica. Na previsão das funções institucionais, 
dentre outras, consta: "Manter intercâmbio sobre assuntos de interesse policial, com instituições 
educacionais, e com órgãos integrantes do sistema de segurança pública estadual elencados na 
Constituição Federal, bem como organizações nacionais e internacionais voltadas para a segurança 
pública e assuntos correlatos." 
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Por ato interno do Comandante Geral da PMERJ, sem número e em 

caráter provisório, na data de 09/02/1999 criou-se o Grupamento Especial 

de Policiamento em Áreas Turísticas - GEPAT, com a mesma lógica 

operativa e justificativas administrativas do extinto Grupamento Especial de 

Turismo - GET, da Polícia Militar. Não tardaria a ser novamente 

modificado, precipitado pela seqüência de crimes violentos praticados 

contra turistas estrangeiros, o que de fato ocorre pela Resolução SESP n° 

313, de 31/01/2000, criando-se na Polícia Militar o Batalhão de 

Policiamento em Áreas Turísticas, BPTur, justificado pela excedente 

capacidade operacional do grupamento modificado e, pela "importância de 

se proporcionar adequados níveis de segurança às áreas de especial 

interesse turístico no Estado do Rio de Janeiro, em particular na Capital." 

No mesmo ímpeto, pelo Decreto nO 25.745, de 23111/1999, 

publicado no DOERJ n° 222, de 24/11/1999, recria-se a DAIRJ, Delegacia 

do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, unidade especializada (grifo 

nosso), experimentada noutras épocas, que não mais fará do que se ater a 

fatos ocorridos nos limites daquele aeroporto, o que não gera perspectivas 

de resultados qualitativos nos procedimentos investigatórios e nem qualquer 

ganho quanto à contenção criminal eventualmente originada naqueles 

limites, evidentemente contra turistas estrangeiros - fatos comuns - e que se 

escapolem à órbita competencial da Polícia Federal, que estaria mais 

interessada em fatos em que aqueles figurem como autores de crimes 

federais. Temos então, sem vinculação com a Delegacia de Atendimento a 

Turistas original, mais um serviço vinculado à comodidade do cliente 

alienígena. 

As imprecisões terminológicas co notam falta de identidade. Passada 

uma gestão governamental inteira e mais metade da atual, continua a Polícia 

Civil sem estrutura definida e regimento interno correspondente. Os 

remendos se evidenciam como o exemplo da criação e implantação da 

Coordenadoria de Polícia Especializada - CPE, pela Resolução SESP nO 

337, de 09/05/2000. No item 08 de seu anexo único consta: Delegacia 
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Especializada de Atendimento ao Turista (DEAT). Não se trata de preferir 

um nome ou outro, trata-se de não se saber que nome dar. 

Grifamos Nogueira M. (1987), quando fala da função normativa no 

turismo: "A legislação geral não atende às necessidades do desenvolvimento 

do turismo". 

Os elementos adicionais ao esforço de modelagem - "de calibragem" 

ou "ajustamento fino" - propostos por Cavalcanti (1977), receamos, 

somente tangível se puder alcançar a norma, na altivez de sua influência. 

5.5. Diagnóstico 

Já mencionamos que a segurança pública pretende-se, 

autoproclama-se - de modelo sistêmico. Diz-se em intercâmbio permanente 

com Subsistemas (polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros Militar, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Guardas Municipais), ademais de contar com o avultamento das seguranças 

privadas. 

Embora tal presunção, todas aquelas forças de segurança contam, 

intrinsecamente, com modelos clássicos-mecanicistas e burocráticos, 

afeiçoamento que remonta a priscas eras, para o que se toma indispensável a 

reificação da máxima hierarquia e disciplina e a dependência exclusiva da 

norma, fontes das atividades e estruturas, postergando qualquer outro 

comportamento que não o racional-legal, um positivismo característico da 

formação jurídica brasileira. 

É de dificil visualização uma perspectiva sistêmica aberta, já que um 

sistema fechado é a segurança da segurança, embora o substrato de suas 

atividades decorra exatamente do influxo das contradições humanas, 

observadas do meio externo à organização, num ambiente absolutamente 

mutável. Não se pode falar em organizações flexíveis, não obstante a 

variabilidade das tarefas. 
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Assevere-se que além da multiplicidade de instituições e interesses 

afetos ao turismo, contamos com uma especial fragmentação das agências 

de segurança, aquela especialização burocrática que irá condenar a 

perspectiva de decisão e ação articulada. Os conflitos entre as forças de 

segurança dos diversos setores e processos decisórios fluídos e 

fragmentados são um componente a mais no quadro de dificuldades que se 

verifica na política pública relacionada ao turismo, paradoxalmente não 

evitados com a assunção sistêmica. 

Como já observado até aqUI, e não obstante a visualização do 

segmentado "sistema de segurança pública", qualquer falência operativa de 

um de seus subsistemas carreará índices negativos de satisfação para o todo 

monolítico da segurança, no que ainda gera reflexos operacionais em todos 

os congêneres. 

Vejamos trechos da matéria publicada no jornal O Globo, pág. 38, 

do dia 31 de maio de 1998, - Rio tem campanha para melhorar imagem - , 

falta de infra-estrutura adequada para receber turistas, porém, desestimula 

empresários do setor: 

"Diretor da Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis, Álvaro Bezerra de 

Mello, critica, por exemplo, a falta de 

policiamento da orla, o grande cartão de 

visitas do Rio: - A orla é muito mal 

policiada. Quando há um grande evento 

como o carnaval ou o réveillon, montam um 

esquema bastante eficiente de segurança. 

Mas, tirando estas épocas, o que se vê é que 

não há policiamento ostensivo. Alguns hotéis 

são obrigados a contratar seguranças próprios 

- reclama." 
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Continuará a matéria a abordar banheiros imundos, mapas 

incompletos e atrações turísticas abandonadas com a falta de policiamento, 

arrematando-se a ausência de policiais militares nas cabines da orla e: 

"Encontrar um guarda do Grupo de Apoio ao 

Turista (GAT), criado pela Guarda 

Municipal, também não foi nada fácil. Há 

atualmente apenas dez guardas municipais, 

divididos em dois turnos, na orla de 

Copacabana. Quando foi criado, o GAT tinha 

o dobro de gente no mesmo local. 

O turista que tiver a sorte de se deparar com 

um membro do GAT com facilidade também 

não estará a salvo, a menos que seja 

brasileiro. Voluntários para participar do 

grupo, os guardas nem sempre são fluentes 

em outras línguas e recebem apenas uma 

semana de aulas práticas de idiomas. 

O Superintendente da Guarda Municipal, o 

Coronel Paulo César Amêndola reconhece 

que há poucos guardas na orla ( ... ) - nós 

pressupomos que os guardas, mesmo com 

apenas uma semana de curso, memorizem as 

palavras-chave de outras línguas." 

Mas no sistema mecanicista, embora o ambiente da tarefa seja 

estável, a organização burocrática seja a vocação da estrutura organizacional 

e a confiabilidade decorra exatamente das regras e regulamentos 

formalizados, não estariam invalidados padrões de desempenho e inovação 

e influência do ambiente (estável e instável), num esquema de entradas e 

saídas (retro ação ), consoante a abordagem de Bums e Stalk:er. 

À procura de integração das diferentes variáveis para a conseqüente 

proposição da eficiência e eficácia organizacional, - as variáveis de 
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"Estrutura" - nos vemos diante de um quadro de divisão de trabalho 

acomodado, uma configuração estrutural verticalizada e, decorrência do 

próprio caráter de especialização (extremada), vemos uma 

departamentalização ensejada pelo o que chamaríamos de importância 

colateral para o assunto turismo, enquanto sugere ser apêndice do interesse 

privado na área de pouca correspondência ou contribuição na formulação de 

estratégias para o assunto. Diríamos quanto à distribuição do poder e 

autoridade, ser exclusivamente centralizador, como de sorte semelhante aos 

. outros órgãos de segurança. 

Item de preponderante influência no processo decisório, Diniz 

(op.cit.) a tecnologia de informações, que ofereceria ao menos o suporte de 

um banco de· dados específico e o respectivo tratamento dos mesmos é de 

preocupação e interesse recente na PCERJ e a atual metodologia empregada, 

por mais que voluntariosa, ainda é incipiente para que do acúmulo de 

informações se passe a um processo decisório consistente. 

Chamamos a atenção para o fato de àquela Unidade ter funcionado 

sem nenhuma base de dados, atrelando-se a uma expectativa estreitamente 

empírica, desde a sua origem até os presentes dias. Motta P. (1991:115) 

arrematará que "como a estrutura depende do grau de incerteza que a 

organização enfrente e tendo em vista que a incerteza é a diferença entre a 

informação possuída e a necessitada, a questão estrutural se toma 

dependente da informação", retomando Galbraith quanto à necessidade 

fundamental de flexibilização das estruturas, passo que na abordagem 

contingencial promove a revisão do tonus mecanicista pela integração de 

tecnologia, estrutura e comportamentos, amarra normativa à natureza da 

atividade como condição de eficiência e eficácia, Cavalcanti (1977). 

A despeito da interdependência sugerida, constatamos um 

isolamento recrudescido no que se refere às pessoas e, bem assim aos 

sistemas de recompensa, uma vez que nenhuma política de recursos 

humanos proporcionada pela instituição policial civil foi direcionada aos 

agentes que naquele órgão trabalham no que, bem a propósito, 
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constataremos acomodação e descontentamento, onde inclusive, até mesmo, 

poucos funcionários dominam algum idioma estrangeiro, além de um 

rendimento investigatório baixo. 

o isolacionismo de iniciativas favorece a dúvidas quanto à 

presunção de que a qualificação de pessoal na área de turismo seria a que 

demandaria menor investimento financeiro, comparando-se a outros setores 

da economia. 

Negada até então a perspectiva de gestão pública integrada na 

rubrica proposta por Cavalcanti (1991: 1788°) a respeito das "interações entre 

formulação e implementação de políticas públicas" para as relações 

intersetoriais, interinstitucionais e interorganizacionais, tanto quanto 

entidades da burocracia estatal quanto demais interessados, iniciativa 

privada e sociedade, percebemos que o paradoxo da ratificação do modelo 

mecanicista como opção sustentável a despeito de todo o grau de incerteza, 

instabilidades e imprevisibilidades das relações ambientais, além de 

evidenciar uma possibilidade de assunção dos modelos orgânicos, também 

justifica uma certa representação de inépcia do poder analítico e normativo, 

sobrevivendo de variáveis impróprias. Se pudermos conceber, de fato, a 

ausência do domínio das relações de causa-efeito e nenhum dominio das 

relações de meio-fim, o grau de incerteza é absolutamente contagiante, 

babelizando especializações ( o tal saber técnico-operacional-científico), 

reclusão imposta pelo saber administrativo interna corporis. 

A noção de desempenho organizacional será embaçada. O que dizer 

das possibilidades na mudança dos graus de insatisfação supostos e 

propalados sem saber exatamente o que fazer? Mas fenômenos acontecem, 

senão vejamos, consoante matéria publicada no jornal O Globo, pág. 23, do 

dia 28/06/98 sob o título Telefone irrita, a qual transcrevemos: 

80 Inferências a partir de TENÓRIO. Fernando G. Manual de coordenação e gerência de projetos de 
desenvolvimento rural. Um enfoque no PAPP. Recife: SUDENE/PNUDIBANCO MUNDIAL, 1987, pág. 
94 
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"A pesquisa anual da EMBRATUR que será 

divulgada amanhã traz resultados 

surpreendentes. A Segurança Pública não 

encabeça mais a lista de preocupações dos 

turistas no Rio, caindo para o 5° lugar 

(14%)." 

A crítica maIOr é para as comunicações (25,7%) (grifo nosso), 

seguida de limpeza (21,5%) e transporte (15%). 

Estávamos assistindo naquele momento, por coincidência, aos 

preparativos das privatizações das telecomunicações, que de fato 

efetivaram-se, cumprindo ligarmos a tendência das insatisfações com a 

segurança pública na esfera turística, pelo mesmo enfoque de insatisfações 

generalistas, evidência de que a manutenção de uma unidade especializada 

para o assunto revela não a perspectiva de se entender a segurança pública 

como em tensão com outras variáveis, que não somente o interesse do 

turista internacional, representado pelos empresários nacionais do setor, mas 

pela chance de facilitar que este interesse esteja de fato consagrado e que de 

qualquer forma, num rompante disfarçado de subserviência, garanta o 

mercado o formato regulamentador necessário da ordem pública, Bauman 

(op.cit.), mais conveniente. 

Cuidou este capítulo de confirmar as imprecisões teóricas para o 

binômio segurança/turismo e a conseqüente privação operativa como 

resposta nos níveis de demandas mercadológicas, que tanto mais crescem 

mais atribuem suas impossibilidades às imperfeições do modelo de 

segurança pública adotado pela opção da especialização, sem que as 

informações necessárias para a formulação de estratégias permitam o 

relacionamento sistêmico tão propalado. 



CAPÍTULO 6 

DELEGACIA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE - DPCA 

"A novidade que tem no brejo da cruz 

É a criançada se alimentar de luz 

Alucinados meninos ficando azuis 

E desencamando lá no brejo da cruz 

Eletrizados, cruzam o céu do Brasil 

Na rodoviária assumem formas mil"Sl 

Chico Buarque de Holanda 
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Cuida este capítulo da análise da Delegacia de Proteção à Criança e 

ao Adolescente, permeada pela evolução normativa e assistencial na questão 

do menor no Brasil, a partir de pontos de confronto acerca de uma 

especialidade que lhe é atribuída por força da organização burocrática 

atrelada a comandos e enunciados internacionais para com a efetiva 

complexidade em estabelecer-se, teórica e praticamente, como um 

subsistema interno da organização policial civil, em face de um modelo 

sistêmico inepto à percepção das contradições do processo e à sua alteração. 

6.1. Moldes e modelos por uma clientela diferenciada 

Não são poucos os vetores que tornam o assunto 'menores', de 

medonha complexidade, desafio e item de estratégia social e de 

desenvolvimento, muito embora se possa dizer, também, de tamanha 

frustração e perecimento humano, consolidando-se no caso brasileiro como 

uma nódoa histórica invencível. 

Enquanto tencionado pelo clamor público, o assunto, multifacetado, 

enseja uma gama também variada de ações e interpretações, colocando-se 

como pauta de aprimoramento social a partir de uma perpétua vocação em 
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se lhe atribuir uma perspectiva de futuro das relações políticas a partir de 

revisões participativas, - as quais também para todo o gosto, de modo a que 

passe a ser um item de política pública, exatamente, pelas pressões do 

ambiente. 

Os desafios de inclusão social vêm sendo enfrentados pelo 

amoldamento legal , embora uma defasagem peculiar de conquistas, 

inferiores a uma pretensão regeneradora do fosso social, das disparidades 

distributivas e redistributivas, das conseqüentes mazelas educacionais, de 

saúde, familiares e de sustento, de um direito natural indiscutível e há muito 

codificado, lhe coloque sempre como novo, ademais de já se confirmar 

inadiável. 

Por tudo o quanto produzido e estudado na matéria, é forçoso 

admitirmos que perene a observação que aquilata abandono e delinqüência 

como condição espúria de um mesmo fenômeno, generalizado pelo 

entendimento do crescimento populacional dos grandes centros urbanos, 

onde a manutenção de estereótipos é garante de impessoalidade. 

Interessa de perto à segurança pública, como item de estratégia, 

reconhecer em que medida tais fenômenos se incorporam na expectativa 

produtiva dos entes públicos, a partir inclusive da contextualização em face 

de posicionamentos pretéritos e mesmo da manutenção de uma ordem que 

se restaura pela ênfase legal, enquanto instrumento de controle social há 

muito inepto para conter o avanço paulatino das mazelas circundantes da 

delinqüência. 

Selecionar um tópico de observação desta problemática, finalizando 

esclarecer um daqueles vetores, não estará bem situado se não conformar a 

dependência entre os atuais problemas e a evolução da questão no cenário 

brasileiro, o que reclama revermos, ainda que sinteticamente, os fios 

condutores com o passado, através, primeiro, da tônica social do abandono e 

81 O trecho em destaque faz parte da música BREJO DA CRUZ, de autoria de Chico Buarque, 
PhillipsIPolygram, produzido em 1997. 
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o encaminhamento de uma formatação jurídica para a questão de 

delinqüência, causa maior da modelagem burocrática atual. 

As inquietações, que não se oferecem como fenômeno recente, 

poderiam exemplificar a vivência nacional de modo a permitir um resumo 

cruel da questão menores, por largo periodo de nossa história, a ponto, 

inclusive, de dispensar maiores explicações acerca da gestão pública e das 

bases sociais em que se funda o antecedente repetitivo do abandono. 

Bem a propósito, as flutuações populacionais na Metrópole e as 

peculiaridades na utilização de mão-de-obra, ademais do fundamento moral 

da família, sugerem um comportamento instigador do compromisso político 

numa Colônia de Exploração, uma conseqüência original na conformação 

populacional, miscigenada e polimorfa, não bastando o compromisso 

religioso à contenção eugênica. 

Do início da colonização até meados do século xx, não obstante os 

avanços sociais já experimentados na Europa pelo século XVIII, o que se 

ratifica é a função social da Igreja, com exclusividade, confirmando-se 

como ente de proteção e dominação dos excluídos, dentre os quais o menor 

desassistido, laborando num projeto educacional vinculado à beneficência. 

Pereira (1993), retoma as lições de Moncorvo Filh082 para esclarecer que no 

Rio de Janeiro, em face ao grande número de enjeitados e das dificuldades 

financeiras da administração em lhes prover, conclama-se a intervenção da 

Santa Casa, a mais do que já fazia. 

Uma etapa posterior, que afinal representou uma confirmação do 

dito interesse da Coroa para com os enjeitados, somando-se ao agravamento 

financeiro da Misericórdia e da própria administração pública, vem 

exemplificada pela criação da Roda dos Expostos - RODA -, eis que ainda 

vinculada à Santa Casa e, para onde dedicado considerável investimento, 

procedimento que se efetiva pelo ano de 1738. 

82 MONCORVO FILHO, Arthur.Histórico a Proteção à inIancia no Brasil- 1500-1922. Empresa Gráfica 
Editora, 1926, 1.26-31. 
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o panorama da indigência se ratifica, não obstante a Independência, 

e as perspectivas de sobrevi da daqueles enjeitados, com a criação de 

alternativas emancipáveis por convênios para reforço lactário, não se 

converterá em sucesso, uma vez ainda que fatores higiênicos e a 

disseminação de doenças comprometerão o objetivo de racionalização de 

gastos pretendido. 

Pereira (Op.cit), lembrando Rizzini83
, reafirma a incidência de uma 

nova perspectiva ao final do século XIX a medida em que avançam , sob o 

fundamento da ciência, as bases de um modelo assistencial cunhado por 

exigências sociais renovadas com o ideário republicano, o que por certo 

deslocaria as bases políticas e econômicas, muito a partir de um projeto de 

reintegração social que se punha contrário a um esquema dependente 

mantido pela Igreja, através da Caridade; evoca-se pela Filantropia novas 

referências gerenciais e organizacionais, por uma continuidade inovadora. 

E é a partir deste deslocamento que se estabelece uma nova 

modalidade de ação estatal por um policiamento total e dedicado à 

manutenção de uma ordem que inibisse manifestações representativas de 

contrariedade à moral, de uma certa forma exemplificadas por desordens 

fisicas, motivação maior, já no século xx, para iniciativas nos campos 

institucionais e legais, de vocação assistencial, cunhando-se o imaginário de 

distensão repressiva estabelecido pelo controle dos expostos, de modo a 

ensejar-se a gênese do padrão re-educativo, num tratamento que entendemos 

muito mais vinculado ao disciplinamento pelo estigma da periculosidade. 

E é pelo signo da racionalidade científica que se propaga uma ânsia 

reformista, que não viria para combater as possíveis causas do abandono e 

dos infortúnios, mas de certo as conseqüências sentidas. 

Muito embora possamos aferir que as conquistas CIVIS, 

materializados no direito de família, na parte especial do Código Civil, Lei 

83 RIZZINI. Irma. A assistência à iníancia na passagem para o século XX - da repressão à reeducação. 
Rio de Janeiro: Revista Fórum Educacional da Fundação Getúlio Vargas, nO 2/90, pág.80. 
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nO 3.071, de 01/01/1916 e, portanto codificadas a partir de 1917, não 

representasse um foco especial na questão 'menores' - desassistidos e 

infratores, pelo oposto de uma situação regular prevista, e podemos dizer 

que o caráter de exceção ou mesmo aberração social passa a emprestar à 

matéria uma conotação de desafio moralizante e higiênico, temos que a 

ênfase na família regular irá preparar terreno para algumas alternativas 

recuperadoras, sob a tutela do Estado no campo assistencial. 

Confirma-se assim uma vocação de especialidade material, que de 

certa forma já ocupava aos Códigos Criminais de 1830 e 1890 

respectivamente, quando já se pelejava por uma melhor delimitação de faixa 

etária para a determinação da responsabilidade penal, procurando-se melhor 

alcance das medidas aos infratores, embora não o bastante, ao 

considerarmos, sobretudo, as divergências daqueles diplomas para com a 

definição da infância a partir da idade cronológica, constatando-se que em 

ambas prevalecia a teoria de ações com discernimento. 

A efervescência da década de 2084 ensejará uma ação política de 

cunho inovador para as interpretações sociais e produtivas, considerando-se 

ainda a capacidade de transmudar-se o tônus moralizante das ações para 

com os menores para uma perspectiva didática, em que a educação é 

reconhecida como elemento preponderante nas iniciativas de adaptação, o 

que na verdade alcançará também o interesse em, pelo trabalho do menor, 

garantir que não estaria entregue ao ócio e a absoluta privação, numa 

confusa proposição de controle social pelo trabalho explorado e sub

remunerado. 

Desta forma, edita-se o primeiro Código de Menores da América 

latina, em 12/10/1927, pelo Decreto nO 17.943-A, conhecido como Código 

Mello Mattos, que incorpora a possibilidade de ação social do Juizado de 

Menores a partir da possibilidade de se poder declarar, pelo Juiz, qual a 

84 A proteção legal apropriada, incorporada na Declaração Universal dos Direitos da Criança, já era 
enunciada na Declaração dos Direitos da Criança, em genebra, 1924, indício de "atendimento 
especializado" em substituição à pena. 
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condição jurídica da criança, estreitada em campos e rubricas de abandono 

e delinqüência, apontando-lhes que tipos de amparo mereceriam, mas que a 

todo tempo abrangidos num mesmo atendimento. 

o caráter precursor virá exemplificar-se pelo estabelecimento de 

medidas de recolhimento, internação, tratamento e integração, proibindo que 

o menor fosse submetido a processo penal de qualquer espécie, atribuindo 

assim ao menor delinqüente a possibilidade de assim ser tratado a partir dos 

14 anos, o que toma o Estado o responsável de fato e de direito pelas 

medidas codificadas, embora não sendo o bastante ainda para lhe garantir 

exclusividade, por marcantes dificuldades logísticas, o que de fato evidencia 

a manutenção de ações mistas entre público e privado, não tardando em 

contribuir para a ratificação assistencialista, cJientelista e oportunista. 

o alcance inovador daquele código, na América Latina, reforçou a 

questão da problemática da infância, trazida no Primeiro Congresso 

Panamericano da Criança em 1916, na Cidade de Buenos Aires, evento para 

o qual Pilotti (1995:34) destaca: 

"nos pnmerros congressos faz-se sentir o 

peso do positivismo e da eugenesia, pela 

preocupação em melhorar a raça americana 

como um meio de assegurar o triunfo da 

civilização sobre a barbárie." 

A racionalidade científica, assim, estaria a serviço de uma ideologia 

liberal que se fazia representar por ações anti-religiosas, o que sugere que 

todas as iniciativas sanitárias, educativas e jurídicas devessem estar sob a 

rubrica da conquista codificada, centelha do estado de bem-estar que, 

"hegemônico", emergiria. 

É Cavallieri (1976) que nos informa do apostolado de Mello Mattos 

quando da elaboração daquele Código, da dedicação ao amparo às crianças e 

da criação de um juizado de área executiva, de certa forma suprindo as 
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lacunas do Poder Executivo no campo assistencial, o que de certo modo 

ainda se reflete nas expectativas públicas quanto à real função do juizado. 

o mesmo autor menciona (Op.cit:16): "dentro do contexto em que 

temos laborado, insistimos: os juizados de menores não devem ter funções 

que extrapolem os limites da prestação jurisdicional", o que é ratificado por 

Pereira (Op.cit.: 316), retomando Amaral e Silva85 quanto ao fato de que "o 

sistema de justiça não deve envolver a assistência social. O mundo do juiz é 

o processo. Sua atuação extraprocessual é desaconselhável." 

Ingressar no conflito a partir dos efeitos e, embora circundando as 

causas, - não é problema meu - , cobre-se do Executivo, num lastro de 

independência dos poderes sofrível, inconseqüente até. 

São esquemas de proteção burocráticos, convertidos no respaldo jus

político, estes que ainda estão por aí, e que nos periodos em que sucederiam 

aquele Código serão amortizados pela ênfase no internamento, por um papel 

protetor e educativo, numa pretensa inversão da lógica dos tribunais dos 

adultos, não obstante a manutenção de estigmatização e da 

despersonificação. 

A abordagem jurídica centrou a problemática do menor da questão 

de irregularidade, limitando a perspectiva preventiva, que no entender de 

Pilotti (Op.cit.), motivador de uma confusão entre as necessidades sociais e 

a violação das normas, retomando Mendez86 na proposição de uma série de 

entraves à mudança de paradigmas ou à manutenção dos mesmos pela 

aquela opção doutrinária. 

O Código Penal, Decreto nO 2.848, de 07/12/40, introduzido pelo 

Decreto-Lei nO 3.914, de 09/12/1941, com vigência a partir de 1942, 

85 AMARAL E SILVA, Antonio Fernando de. Justiça da Inf'ancia e da Juventude. Brasil Criança Urgente. 
São Paulo: Editora Columbus Cultural, 1989, pág. 9l. 
86 MENDEZ, Garcia, E. INFORME FINAL: REUNIÓN DE PUNTOS FOCALES. AREA DERECHOS 
DEL NINO. UNICEF: Bogotá, Colombia, 1993. Destacamos uma das proposições, a saber: "construção 
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estendendo-se até esta data, lança tipologias penais com as quais deverá 

adequar-se ao Código de Menores, especialmente no que diz respeito à 

idade de imputabilidade penal - 18 anos, efetivando-se em seguida, ao que 

parece emergencial mente, o Decreto-lei nO 6026, de 24/11/1943, 

desagravando-se as referências a delinqüentes e até mesmo abandonados, 

iniciativa de aperfeiçoamento terminológico. 

A partir de 1943, inicia-se a sistematização da proteção do trabalho 

do adolescente, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n05.451 de 

01/05/43 - Título III, Cap.IV - Da proteção do trabalho do menor, sem que 

se perca de vista que tudo fora precedido de intensos conflitos de interesses 

empresariais, quanto à jornada de trabalho e a idade compatível para o 

mesmo, o que de fato iria influenciar na remuneração, nas expectativas 

produtivas e no engrossamento da mão-de-obra, para uma investida fabril 

atrelada ao propósito governamental. 

Cumpre mencionar que o Decreto-Lei nO 6026, de 24/11/43, insere a 

terminologia infratores, e do qual Cavallieri (Op.cit.:51) comenta: 

"O Decreto-Lei 6026 de 1943, que alterou 

toda a matéria relativa à delinqüência do 

Código de Menores, em seu art. 11 referia-se 

ao encaminhamento, pela autoridade policial, 

ao juiz de menores, daquele que estivesse 

viajando desacompanhado de paI ou 

responsável, se não tivesse destino certo ou 

meios próprios de subsistência." 

Podemos entender que a procura de aperfeiçoamento da 

administração pública para com o assunto 'menores' reflete-se, no auge do 

desempenho da administração burocrática, na reconstrução de modelos em 

face das percepções públicas nas instâncias sociais, políticas e econômicas, 

sistemática de uma semântica euferoística que condicione o funcionamento do sistema à não verificação 
empírica de suas conseqüências reais.'· 
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iniciativas de gestão com ideário de rejuvenescimento, muito pretensamente 

assumidas como iniciativas progressistas. 

Não tardarão iniciativas como a criação do SAM, SENAI, SENAC, 

afora a multiplicação de entidades de recolhimento e amparo - a 

manutenção de boa relação entre público e privado - que também pretendeu 

dar outro nome às ações caritativas da Igreja, finalizando alijar-lhe do 

processo assistencial, o que, todavia não se conseguiu, o que se pode 

interpretar como a possibilidade de agregar novos interessados políticos, na 

iniciativa pública e privada, para um excelente negócio: a infância 

desvalida. 

Para que não se contrariasse a função do judiciário, numa luta em 

que devesse assumir seu papel jurisdicional, tão somente, a perspectiva de 

que devesse ir além nas funções executivas se empalidece pela tônica do 

discurso jurídico, sendo certo que embora a defesa ferrenha deste interesse 

pelos menoristas, não estará totalmente ausente da formulação das políticas 

seguintes, materializadas por projetos, anteprojetos e legislações aceita ou 

não, exatamente pelo senso de especialidade com o qual militavam, o que 

ousamos interpretar como misto de compadecimento e procura de prestígio, 

para um foro que, mesmo numericamente, claudicava. 

Se de certa forma a população cobrava dos juízes de menores 

providências para a horda de menores expostos (Cavallieri Op.cit.) e se o 

discurso de atribuições orbitava entre Executivo e Judiciário, a maior peleja 

seria entender recolhimento e tratamento como um problema que devesse 

tangenciar a atividade policial. Já não dava conta a conclusão de que os 

problemas dos menores são os problemas dos maiores, numa expressão 

sintética que congregasse aos distúrbios de ordem social que expeliam aos 

infantes para novas alternativas do ambiente. 

É nesta confusão que, logo após de editada a Lei nO 5258, de 

10/04/67, que modificou integralmente ao Decreto-Lei nO 6026 de 1943, 

sendo um retrocesso jurídico e social até mesmo em relação ao Código 
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Mello Mattos de 1927, e para a qual se atribui um desconhecimento material 

já na origem e circundada pelo clamor público de um crime de repercussão 

- o caso Aída Cury -, e que em suma representava a aquilatação repressiva 

de menores a maiores criminalmente, onde reeducação e punição87 se 

contradiziam, que mais uma vez a intervenção dos menoristas se faz sentir, 

o que resultará na Lei nO 5439, de 22/05/1968, restabelecendo o Decreto-Lei 

revogado, embora já se externassem anseios por uma legislação mais 

moderna, o que naquele momento não seria possível. 

Permanece aSSIm o critério da periculosidade quanto ao menor e 

quanto ao fato, a avaliação de motivos e circunstâncias. Dependerá desta 

avaliação as medidas impostas - entrega ou internação. 

A internação do menor em estabelecimento adequado, até cessar sua 

periculosidade, considera a questão da idade por um critério legal, na 

presunção de cessar impropriedades e divergências, quando ainda se pauta 

numa relação de fidelidade entre a idade e o desenvolvimento da 

personalidade, como condição de avaliação psicológica previamente 

delimitada. Se antes, o critério do discernimento seria estimulador de 

soluções complexas e aleatórias, a fixação da idade entre 14 e 18 anos 

encaminhará a solução para ramos distintos de atuação especializada no 

juizado. 

Àqueles que tiverem idade inferior a 14 anos serão destinadas 

medidas de proteção codificada - tratamento - com resíduos aos molestosos 

e omissos, devendo a polícia somente encaminha-los. Aos que completarem 

21 anos, enquanto ainda permanecendo as medidas de internação 

originalmente impostas enquanto infrator, aplica-se a regra do §2°, do art. 7° 

ge Uma possibilidade de restauração de conceitos pelo lirismo da inf'ancia vamos encontrar em DRUON, 
Maurice. O menino do dedo verde. 56a edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995. Na vez de receber 
lições de cidade e de ordem, Tistu tem por professor o Sr. Trovões, braço direito do Sr. Papai, ex-militar 
e responsável pela qualidade da fábrica de canhões. Enquanto para o professor o mais importante numa 
cidade é a ordem, sendo necessário para mantê-la punir a desordem, e para tanto fortalecer o conceito 
sombrio de prisão, para Tistu o mais importante é o jardim, concebendo ordem como sendo o estar 
contente, alimentado e limpo. A postura de um menino que precisa ser educado, mas que cria embaraços 
por sua maneira não convencional de interpretar conceitos, leva o professor a anotar no caderno de notas 
do aluno a necessidade de se vigiar de perto o menino pelo fato de pensar demais. 
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da Lei de Introdução ao Código Penal, Decreto-Lei nO 3.914, de 09/12/1941, 

com o seguinte texto: 

"Se o menor completar 21 anos, sem que 

tenha sido revogada a medida de internação, 

será transferido para colônia ou para instituto 

de trabalho, reeducação ou de ensino 

profissional, ou seção especial de outro 

estabelecimento, à disposição do JUIZ 

criminal. " 

A garantia de convivência social do retomo do infrator poderia 

prolongar-se, mas resumida a uma saída técnica subsidiária com o Direito 

Penal, sendo que embora ramo especializado, não conseguiu o Direito do 

Menor livrar-se do Direito Penal a ponto de evitar que sua proposição 

apenas sugira uma metodologia disfarçada de criminalização, o que deveria 

vir flexibilizado pelas reformulações sociais em curso. Não poderá ser 

acusado de omisso, mas desde que assumindo suas óbvias limitações 

executivas, passando pela ratificação de efetividade jurisdicional, não 

poderá livrar-se de uma expectativa na qual acaba se inserindo pelo pleito 

de reformulações daquelas leis que regulem os direitos dos menores. Não 

acreditamos que também deva o judiciário fazer pleitos e negar-se ao 

envolvimento que a sociedade, aflita, espera. 

Mas é a necessidade de convívio interdisciplinar que estimulará os 

conflitos entre departamentos e, como trataremos adiante, mais uma vez a 

noção sistêmica virá como esquema funcional exacerbado à resolução de 

macro problemas. 

Antes de ingressarmos propriamente por este vetor, cumpre 

pontuarmos em que medida, na transição do conturbado período de 

dominação ditatorial, consolida-se mais uma reformulação menorista, que 



291 

somente se efetivaria em 10/1 0/79, pela Lei nO 6697, que instituiu o Código 

de Menores, no simbólico Ano Internacional da Criança. 88 

Teixeira S. (1993:321), falando da passagem do Direito Natural 

como inerência da condição humana ao Direito Positivo, codificado, 

justifica para a externalização do direito o fato de que "se exprime através 

das normas que compõem o ordenamento jurídico, formando os sistemas 

jurídicos que presidem a sociedade mundial". É assim, que o novo código 

adotará a doutrina do menor em situação irregular, limitando etiquetamentos 

- "menor abandonado", "infrator", "delinqüente", "exposto". 

A esta altura, opondo-se a outras duas escolas - doutrina da Proteção 

Integral, educação, cultura, saúde etc e Direito penal do menor, 

contemplando apenas o ato de delinqüência eventualmente praticado pelo 

mesmo, sugere aproximar-se mais das circunstâncias motivadoras dos 

problemas de ordem pessoal e institucional em relação àquele. 

Enquanto de princípios e normas voltados para a questão da situação 

irregular, o Direito do Menor, naquele códig089
, pretendendo assumir a 

postura de que, segundo Teixeira S. (Op.cit.:322): "não se destina a proteger 

a criança, nem se encarrega apenas do menor autor de infração", assumindo

se como resultado de uma exigência de institucionalização de uma justiça 

especializada, mas que também não abrirá mão de possibilidades executivas, 

das quais sempre teve dúvidas em manter, à medida que se verifica um 

juizado com expressivos poderes normativos, os quais exercitados através 

de provimentos e portarias, com força tal a controlar hábitos e costumes, 

que irá assemelhar-se aos decretos. Segurança e Moral, uma preocupação 

com comportamentos. 

88 A lei mencionada tem uma influência antecedente no § 4°, art. 75 da CF de 1967/1969, verbis: "Lei 
Especial disporá sobre a assistência à maternidade, à inf'ancia e à adolescência e sobre a educação de 
excepcionais", que por sua vez incorpora as bases da Declaração Universal dos Direitos da Criança. 
89 Cheniaux (op.cit) lhe atribui, tanto mais pela eficácia dos aparelhos ideológicos, uma perspectiva de 
garantidor do status quo, "dupla personalidade" pelos discursos liberal e autoritário. 
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A Constituição Federal Brasileira, de 05110/1988, sucedida pela 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança em 1989, consagra 

direitos e garantias fundamentais nos campos dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, direitos sociais, políticos, do trabalho, na ordem 

social, o que podemos destacar quanto ao direito à liberdade e a manutenção 

da condição de inimputáveis aos menores de 18 ( dezoito) anos, sujeitando 

aos menores à legislação especial. 90 

E como produto de uma nova reforma, surge a Lei n° 8.069, de 

13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo consigo ainda 

um novo elenco de confrontações da técnica jurídica entre menoristas e os 

atuais estatutistas, visto ainda que o ECA adotou a doutrina da proteção 

integral. 

6.2. Sobre uma polícia especializada 

Certificada a tradição ibérica na nossa dependência jurídica, 

ressaltando que a contextualização proposta pretende alargar as passagens 

políticas pelos dutos legalistas, não se restringindo assim a uma abordagem 

jurídica propriamente dita, o que fugiria à proposta original de trabalho, 

cumpre situar a missão burocrática policial como expressão de uma 

evolução tutelada para com o Direito do Menor. 

Convém observar que não bastou o avanço temporal para que a 

questão <menores' pudesse hoje se oferecer como uma bem sucedida 

questão social, não obstante as pelejas jurídicas verificadas, o que apenas 

ratifica a falência normativa e mesmo sua ineficiência para alcançar as 

mudanças pretendidas no campo social, se bem que instrumento de valia 

inconteste à expressão de políticas públicas, não raro situadas em condições 

de originalidade discutível em face de nossas peculiares necessidades. 

90 A previsão constitucional está inscrita no Capítulo VII - Da Família, da Criança, do Adolescente e do 
Idoso, arts. 226 usque 230. É no art. 228 que se confinna a inimputabilidade penal, o que é previsto 
também no art. 104 do ECA e no art. 27 do Código Penal. 
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E o equívoco maior é emprestar ao aspecto da problemática dos 

menores uma preponderância que não tem, justo por que, tratada 

isoladamente, razão maior para o insucesso de cinco séculos de penúria e 

aproveitamento. As questões do abandono e da delinqüência, se vistos de 

forma isolada, não passarão de números e fichas de processos, sendo o 

mesmo que tentar recompor os cacos da condição humana há muito 

perecida. Esta sim, a natureza humana é a questão central ao efetivo 

entendimento e à resolução das mazelas mencionadas. 

Inverteram o foco. Dividiram a desgraça por áreas de especialização. 

Ordenaram o mundo e cada especialista que dê conta de seu aspecto. Uma 

observação peculiar de Pilotti (Op.cit. :24), retoma o alerta com o qual 

insistimos: "cabe assinalar que a sociologia, particularmente a de cunho 

funcionalista, também privilegiou uma visão que subestima o valor da 

criança em comparação ao valor atribuído ao adulto". Concluirá sua 

observação a este respeito com a proposição de que centralizam a família, os 

processos educativos e a socialização a partir do que a infância não estaria 

elevada à categoria de unidade de observação, e muito menos como 

categoria de análise independente. 

Há uma babeI entre nós. De que infância podemos falar? Daquela 

que prepara o mundo com suas expectativas pelo temor de um castigo 

divino inscrito nos Evangelhos? Daquela que vai dos ventres subnutridos à 

morte por indigência ainda na primeira infância? Quem sabe, não 

deveríamos nos preocupar em responder sobre aquelas que se convertem 

em mão-de-obra de todos, inclusive os corpos-de-obra da prostituição? 

Quantas mais, para não esquecer daquelas que adotadas em lugar de bichos, 

pela carência dos inférteis? 

A precariedade da proposta funcionalista não sena exatamente 

subestimar a infância, deixando-lhe de consagrar um status que deveria ter, 

mas sim de tentar explicar o que não conhece e o que a condição humana, 

contraditória como ela só, não está nem um pouco disposta em contribuir, 

daí porque resta a análise dos conseqüentes, dos casos manifestos, de uma 
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ânsia antecipatória - a vanguarda - na expectativa de mutações globais. 

Categoriza-Ias é incorrer na parcialidade. 

E é num sentido de alertar sobre a precariedade do modelo 

funcionalista, voltada para a "reintegração social" pelo propósito da ação 

institucional, é que Cheniaux (1986:67), retomando a Ander_Egg91
, afirma: 

"Nesta concepção, os conceitos de 'função' e 

'sistema' são fundamentais. Esta corrente 

sociológica (. .. ) tem conduzido a uma 

concepção estática e conservadora da vida 

social, aceitando tanto as estruturas como os 

valores que emanam dela como supostos 

intocáveis. Em conseqüência, tudo o que não 

se 'acomoda', não se 'ajusta', não se 'adapta' 

ao que já existe, ou ao existente, constitui 

uma anormalidade, uma desadaptação, uma 

manifestação patológica. Tal suposto só pode 

conduzir a uma prática conservadora e 

mantenedora do status quo." 

Desta forma, fica implícita uma condição de comprometimento 

institucional, não com as mudanças necessárias, mas com a justificativa de 

existência ambígua, vinculada a uma conformação repressiva e que se 

oferece publicamente como redentora. Sugerindo uma situação limite entre 

sobrevivência e delinqüência, Cheniaux (Op.cit. :28) complementa: 

"O menor que convive nas ruas encontra-se 

numa situação-limite caracterizada pelo 

medo, onde a repressão, sob a forma de 

aparato policial, exerce o controle social e, 

91 Ezequiel Ander-Egg. Diccionario de Trabajo Social. Buenos Aires: ECRO, 1974. 
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desta forma, gera o medo que resulta na 

insegurança e revolta." 

E este é o dilema organizacional, enquanto sae garante uma 

repressão simbólica que se verifica palpável no dia-a-dia, a indiferença 

organizacional referenciada pelo sistêmico arranjo das instituições, 

instâncias fragmentadas pela especialidade. É a contradição de operar entre 

a repressão e o paternalismo, meio termo dissimulado pelas práticas 

históricas, uma garantia de existência e utilidade para essas mesmas 

instituições. 

São várias as conotações da questão da infância, e sua 

preponderância, tal qual a questão da delinqüência, está entregue a uma 

revisão interminável, ademais porque não consegue oferecer garantias de 

um futuro produtivo, consumidor, moral, religioso, sanitário e da segurança 

dos outros. 

Quando extrapolada pela fantástica transmudação entre carências -

materiais e afetivas - e as infrações - assemelhadas a eventos criminosos 

pela dependência em se lhes tarjar subsidiariamente aos crimes codificados 

e aos das leis especiais, a normalidade, para a qual a intervenção 

multidisciplinar torna-se imperiosa, dependerá do êxito restaurador das 

múltiplas agências. O indivíduo em exame será insumo para diferentes 

instâncias. 

Desenha-se assim uma proposição sistêmica, defensável como a 

melhor forma de harmonizar as ações em foco dos imperativos burocráticos 

em torno do assunto menores, em especial menores infratores, nosso 

exemplo prático. 

Até que se possa reforçar esta visibilidade, convém retornarmos ao 

que melhor pode exemplificar a intervenção policial na questão 'menores' e, 

para tal utilizando a menção de Faleiros (1995:69), relativo à estratégia do 

período Vargas quanto à ordem social e sua manutenção, retomando ter sido 
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pelo Decreto nO 8.462, de 26/12/1945, a partir do que "há uma 

reorganização do papel das delegacias, que passaram a comportar uma 

Delegacia de Menores cuja função repressiva se articula com o SAM e com 

o Juizado, no âmbito do Distrito Federal". 

Relembramos que quando daquela medida, recente o início de 

vigência do Código Penal e já se contando 18 (dezoito) anos do Código de 

menores Mello Mattos. 

Será de Rizzini (1995:140), a menção de que como exemplo 

expressivo do papel social do Juízo de Menores no período Varguista, na 

tentativa de se sobrepor à educação e a correção às ações punitivas, e no 

bojo de uma estrutura assistencial inequivocamente grandiosa, é que virá a 

estabelecer-se o "Serviço de Menores Abandonados", juntamente com a 

Chefia de Polícia, na gestão do Juiz Sabóia Lima (1947)", e para o que 

destaca: 

"Através de oficio dirigido ao Chefe de 

Polícia, Felinto Müller, Sabóia Lima solicita 

a intervenção da polícia para a apreensão de 

menores 'entregues a uma vadiagem 

systemática', que senam encaminhados a 

uma Delegacia Especial de Menores 

Abandonados92
. Neste local, a autoridade 

policial investigaria as condições morais e 

materiais do menor e dos seus pais e 

responsáveis, até que o Juízo pudesse coloca

lo definitivamente nos patronatos agrícolas 

existentes do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Diante do que, Felinto Müller resolve 

estender o seu 'Serviço de Fiscalização e 

92 Segundo Costa (1979) as atuais Delegacias Especializadas denominavam-se, na verdade, Delegacias 
Auxiliares. 
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Repressão à Mendicância' para incluir 

também os menores." 

Se considerarmos a instituição do SAM - Serviço de Assistência a 

Menores, pelo Decreto-Lei n° 3.799, de 05/1111941, com a finalidade de ser 

uma espécie de órgão central e responsável pela coordenação e 

sistematização dos serviços de assistência a menores desvalidos e 

delinqüentes, que melhor observados poderiam ser diferentes de crianças, de 

âmbito federal, como resposta à dedicação e especialização reclamadas, 

temos então uma gênese do funcionamento interdisciplinar que poderia ser 

resumida em a polícia recolhe ou detém, o juizado recebe, julga e 

encaminha e o SAM93 recepciona, com a missão de levar a cabo as 

providências de recuperação pela ênfase do trabalho e da hierarquização 

pela educação. 

Dentre outros pejorativos, mesmo pela ineficiência e uma espécie de 

vileza procedimental, converte-se o SAM em Sem Amor ao Menor. 

Adentramos assim no período de ênfase e clamor por sua extinção, o que 

somente se dará, concretamente, a partir de 1964, iniciando-se pelo projeto 

n° 1712, que autorizava o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional de 

Bem-Estar do Menor, e consolidando-se pela lei nO 4.513, de 01112/1964 -

FNBEM, autorizando o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional de 

Bem-Estar do Menor a ela incorporando o patrimônio e as atribuições do 

SAM, que em 1970 passa a ser FUN ABEM94
, com assemelhados estaduais, 

a seguir, denominados FEBEM. 

Portanto, entre a edição da Lei n° 0263, de 24/12/1962, que dispôs 

sobre a reestruturação administrativa da Guanabara, que em seu Capo VIII

Secretaria de Segurança, art. 74, letra a, criou o Serviço de Assistência e 

Proteção a Menores, e o primeiro órgão policial incumbido daquelas 

93 O Decreto-Lei nO 6.865, de 11/09/1944, redefine a competência do SAM. O Decreto nO 42.510, de 
26/10/1957, aprova seu regimento. 
94 A FUNABEM foi substituída pela Fundação Centro Brasileira para Infãncia e Adolescência - FCBIA -
em adaptação à Constituíção Federal, tendo ainda o art. 267 do ECA revogado a Lei nO 4.513/64, que 
criou a FEBEM 
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funções, como já mencionado na década de 40, temos a respeito da polícia 

de menores uma ânsia reformista, que ao final direcionada ao Código de 

Menores de 1927, a materializar-se em 29/01/1951, em forma de 

anteprojeto, conseguindo merecer trâmite legislativo regular somente no ano 

de 1956, e do qual Rizzini (Op.cit.:143-144) destaca os seguintes pontos: 

a) A criação de uma fundação de âmbito nacional ("Fundação 

Brasileira de Ajuda ao Menor"); 

b) A instituição de um Conselho Nacional de Menores, 

orientador de assistência e proteção aos menores; 

c) O restabelecimento da subordinação da instância executora 

(na época o SAM) ao Juízo de Menores; 

d) O estabelecimento de uma polícia especializada para lidar 

com menores, sendo certo que o anteprojeto pretendia 

substituir as autoridades policiais por assistentes sociais, nas 

questões referentes a menores. 

As mudanças pretendidas na legislação sobre menores serão 

conquistas que virão muito depois, inicialmente em 1979 e após em 1990, 

como já mencionamos.' Desta forma, e somente em 05/1 0/1967, pelo 

Decreto "N' nO 0942, é que a Lei n° 0263/1962 virá a ser regulamentada, e 

no que referente à segurança pública, mais especificamente sobre menores, 

prevê-se no art. 277 inciso 111, Departamento de Polícia Especializada, letra 

H, a Delegacia de Menores. O Decreto "E" nO 3.022, de 15/08/1969, lhe faz 

previsão no art. 7°, item 5.10, sem que alguma reestruturação lhe alcance, 

continuando, todavia, a merecer tratamento de unidade especializada. 

A partir da fusão entre Guanabara e Rio de janeiro, impunha-se uma 

nova estrutura básica da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o que 

acontece com o Decreto nO 011, de 15/03/1975 e seu regimento interno, com 

os desdobramentos competenciais de cada órgão da Polícia Civil, ocasião 

em que estará mantido o interesse do Executivo na existência de uma 

unidade de polícia especializada para o trato da questão infracional 

vinculada a menores, embora as normas de vigor reestruturante, em face de 
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novos tempos e de um novo Estado, sejam de edições intervaladas, de 

alcance temático e territorial a sugerir iniciativas parciais, dentre as quais 

selecionamos: 

Tabela 5 - Quadro sintético de resoluções 

QUADRO SINTÉTICO 

Resolução Ementa 

SSP N°I13, de 06/08/1976 Dá nova redação a dispositivos da Res. SSP n00053 de 

28/08/2975, reestruturando a Divisão de Segurança e 

Proteção ao Menor - DSPM -, justificando-se pela 

importância da clientela menores, pretendendo novos 

métodos, especialização de recursos e integração com 

Política Nacional na Área. 

SSP n° 114 de 06/08/1976 Regulamenta a criação, por transformação, da Divisão de 

Segurança e Proteção ao Menor - DSPM - no 

Departamento de Polícia Especializada do Departamento 

de Polícia Civil, fixa-lhe a competência, define-lhe a 

estrutura orgânica e dá outras providências. 

SSP nO 132 de 19/11/1976 Extingue Seções da antiga Delegacia de Menores 

transformada e considera implantados os órgãos da DSPM. 

SSP nO 133 de 19/11/1976 Dispõe sobre o encaminhamento de menores à Divisão de 

Segurança e Proteção ao Menor - DSPM - do DPEIDGPC, 

para fins de acautelamento. 

SSP nO 135 de 24/11/1976 Extingue Seção e Setor da antiga Delegacia de Menores 

transformada e considera implantados os órgãos da DSPM. 

SSPno 146 de 31/12/1976 Define áreas de atuação privativa da DSPM - la DP -

Praça Mauá; 2a DP - Saúde; 3" DP - Castelo. 

SSPn° 151 de 13/011197795 Autoriza O funcionamento na Academia de Polícia de 

curso de treinamento para lotação de servidor na DSPM, 

com 30 horas/aula e com as disciplinas: psicologia 

(noções); administração (noções); Política Nacional do 

Bem Estar do Menor (P.N.B.E.M.); Relações Públicas e 

Fundamentos Sócio-Econômicos do Bem Estar do Menor. 

95 A lotação de recursos humanos no órgão passa a ser condicionada. Somente Delegado de Polícia pode 
dirigí-Io, desde que habilitado em Curso de Direção de Estudos e Desenvolvimento de Pessoal "Milton 
Campos", da Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, o que se estende aos demais agentes, para os 



SSP na 160 de 04/02/1977 

SSP nO 177 de 04/03/1977 

SSP nO 190 de 05/04/1977 

SSP n° 195 de 06/06/1977 

SSP nO 223 de 13/12/1977 

SSP nO 242 de 18/05/1978 

SSP n° 262 de 13/12/1978 
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Estende a atuação da DSPM às áreas circunscricionais da 

4a
, 5a

, e 6a Delegacias Policiais, Praça da República, Mem 

de Sá e Cidade Nova, respectivamente, conforme Res. SSP 

nO 146 de 31/12/1976. 

Estende a atuação da DSPM ás áreas circunscricionais da 

7", 8a e 18a Delegacias Policiais, Santa Teresa, Estácio e 

Praça da Bandeira, respectivamente, conforme Res. SSP 

146 de 31/12/1976. 

Estende a atuação da DSPM às áreas circunscricionais da 

09a
, lOa e 15a Delegacias Policiais, Catete, Botafogo e 

Gávea, respectivamente, conforme Res. SSP 146 de 

31/12/1076. 

Estende a atuação da DSPM às áreas circunscricionais da 

12a
, 13a e 14a Delegacias Policiais, Copacabana, lpanema e 

Leb10n, respectivamente, conforme res. SSP 146 de 

31/12/1976. 

Extingue seção de chefia geral de servIço (interior) da 

antiga Delegacia de Menores do DPE, cria e integra órgão 

na estrutura organizativa e operacional da 59a DP - Duque 

de Caxias. 

Estende a atuação da DSPM às áreas circunscricionais da 

17a
, 19a e 20a Delegacias Policiais, São Cristóvão, Tijuca e 

Grajaú, respectivamente, conforme res. SSP 146 de 

31/12/1976. 

Consolida a estrutura operacional do DGPC e Regimento 

Interno da SSP, prevendo, no Departamento de Polícia 

Especializada, item 2.13.9, a Divisão de Segurança e 

Proteção ao Menor. 

A questão da especialização policial se inscreve na codificação como 

que justificativa de tratamento especial para um assunto interprofissional, 

quais previsto o Curso de Metodologia de Atendimento ao Menor com problemas de conduta, 
preenchidos pré-requisitos de aptidão e capacitação. Cuidará também a proposta do desempenho de 
funções executivas por critérios geográficos priorizando o Município do Rio de janeiro, com extensão 
normativa à Região Metropolitana - em tomo da Capital - e, prevendo instalações programadas de 
setores especializados por outras regiões, priorizando instalações onde exista Juiz especializado de 
menores. O que poderia sugerir efetivo comprometimento administrativo com a inovação pelo mecanismo 
da capacitação profissional, não chega a concretizar-se, o que toma a resolução em questão letra morta. 
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condição que também se justificará pela intervenção de profissionais de 

várias áreas diferentes. Temos além do juiz e do ministério público, uma 

equipe de técnicos, dentre psicólogos, assistentes sociais, educadores etc. É 

com a edição do Código de Menores de 1979, art. 99 §§ 2° e 3°, que vamos 

percebendo o arremate decisivo para um redesenho burocrático da força 

policial: 

§ 2° - Sendo impossível a apresentação 

imediata, a autoridade policial responsável 

encaminhará o menor a repartição policial 

especializada ou a estabelecimento de 

assistência, que apresentará o menor à 

autoridade judiciária no prazo de vinte e 

quatro horas. 

§ 3° - Na falta de repartição policial 

especializada, o menor aguardará a 

apresentação em dependência separada da 

destinada a maiores de dezoito anos. 

Leal (1983: 153), classificará de Polícia Juvenil, aquela de proteção 

judiciária e prevenção social, como um dos órgãos auxiliares da justiça de 

menores, essencialmente preventiva e que, no vácuo da impossibilidade em 

assim existir, que se possa dar à "polícia ordinária" orientação para tal, 

ademais de explicar um antecedente pactuante como a primeira razão de tal 

característica, como segue: 

"Especializada - essa a recomendação da 

Assembléia Anual da Interpol, realizada na 

França, em fevereiro de 1976, com o apoio 

da Associação Internacional dos Juízes de 

menores e de Família - deve a Polícia 

Juvenil esforçar-se para que seu primeiro 

contato como menor não seja estigmatizante 

e para estar em permanente contato com o 
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juiz de menores, estabelecendo-se entre esses 

uma ininterrupta troca de informações e 

impressões." 

E é com certa perplexidade que Cavallieri (Op.cit.) comentará com 

relação ao evento mencionado, que versava sobre a cooperação dos juízes de 

menores com a polícia, invertendo o eixo de importância que a magistratura, 

além de não tolerar, repudia, confirmando a defesa de uma superioridade 

que vai além do legalismo tradicional, para colocar-se num patamar 

funcional onde os demais entes seriam secundários. 

Adiante sintetizamos as recomendações daquela jornada: 

1) Estreitamento de contato entre juízes e polícia, "respeitando 

os sistemas particulares de cada país"; 

2) Investigações e sindicâncias da polícia deverão ter 

incorporado às providências do âmbito do Juizado de 

menores; 

3) Que a especialização da polícia através de cursos inclua 

termos relativos a psicologia, sociologia e direito do menor; 

4) Que sejam asseguradas "posições" na polícia e na justiça de 

menores, aos que se especializarem; 

5) Intercâmbio de informações entre polícia e justiça de 

menores, facilitando a visão global; 

6) Intensificar a harmonia, com intercâmbio de estatísticas e 

documentação, e reuniões periódicas; 

7) Expansão da importância da missão dos órgãos policiais e da 

justiça, tanto pelo agir genérico quanto na forma de 

acolhimento do menor, ser humano em formação; 

8) Fomentar vocações pela divulgação dos trabalhos da justiça e 

da polícia junto à mídia; 

9) Estreitamento entre a justiça e a polícia especializada para 

com a família, desenvolvendo orientações de índole didática. 
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Em todo o caso, a partir da coima indelével de que a polícia mais 

afasta do que aproxima, não obstante o que faça ou como faça, tomou-se 

imponderável que o contato entre a polícia e o menor é "traumatizante"

Cavallieri (Op.cit. :52), o que se agrava pela perspectiva de parcialidade ou 

opções criminosas de seus quadros, a ponto, inclusive, de se converter num 

dos fatores da postura infracional, como acaba assumindo Leal (Op.cit. :76): 

"Com acesso fácil a armas e a presunção da 

impunidade, da ausência de graves 

conseqüências - mesmo porque alguns são 

agenciados por policiais - podem esses ser, 

até, mais perigosos que os próprios adultos." 

Eis assim um dos pontos de embaraço da questão em estudo, 

sobretudo porque elevada a uma categoria de especialização temática, tanto 

na formulação de políticas públicas, passando a pressupor a coexistência de 

várias frentes burocráticas e de absorção científica, quanto de interpretação 

jurídica, pelo imperativo de que se assumiu a conseqüência dos problemas 

referentes a menores como ponto mais evidente no enfrentamento de suas 

mazelas, de tal forma, que chegou a formatar a burocracia repressiva 

emprestando-lhe uma expectativa que somente a lógica da especialização 

poderia compor. 

A retórica é evidente, à medida que o conseqüente da questão -

cometimento de infrações assemelhadas a crimes, mas que tecnicamente não 

são crimes - como resultado e conseqüente de várias outras privações 

morais e materiais, acabe servindo para abarrotar as instituições de 

recolhimento e de cumprimento das medidas impostas pela Justiça Especial, 

sem, contudo a polícia especial participar de todas aquelas intervenções, 

traduzidas em prisões ou mesmo estando apta à prevenção de tais eventos. 

Perde-se por questiúnculas de lógica burocrática a objetividade na 

existência e formatação de uma unidade especializada em menores quando, 

sobretudo incapaz de cobrir, ao menos que geograficamente, as incidências 
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de fatos perpetrados por menores em locais diferentes do que eIXOS 

urbanos96
. 

o que se constata após a edição do Código de Menores, e, portanto, 

por quase toda a década de 80, é que as normas internas da Polícia Civil 

pouco incorporaram, além de retoques estruturais, sendo o bastante destacar 

que dentre as doze resoluções que chegam a falar da unidade especializada, 

portanto, precedentes à edição do ECA, em 13/01/1990, cuidaram, 

exatamente, da tentativa de auto-afirmação num contexto especializante que 

não mais retrocederia. 

Contradições evidentes perceberemos neste elenco de adaptações 

com ênfase estrutural, tencionando-se o órgão para uma proposição 

burocrática, a partir de rotinas re-alinhadas, que o aquilatasse em 

importância aos demais órgãos tidos como especiais, justamente pela 

perspectiva do perfil! status de seu dirigente, porquanto poderia ser um 

Delegado de Polícia que não em topo de carreira, requisito exigido para a 

grande maioria das unidades policiais, inclusive as que não especializadas, 

como se depreende da resolução SEPJDC - Secretaria Extraordinária da 

Polícia Judiciária e dos Direitos Civis - nO 0508 - de 11107/1983 - Altera o 

art. 5°, em seu inciso IV, acresce inciso V, altera os §§ 2° e 3°, da Resolução 

0376 de 25/06/1980: 

"V - pelos Delegados de Polícia de 1 a 

categoria, exclusivamente, nas Unidades 

integrantes do Departamento de Polícia 

Especializada, salvo na Divisão de Segurança 

e Proteção ao Menor, em que poderá ser 

exercida excepcionalmente por Delegados de 

Polícia de 2a categoria." 

96 Enquanto os 3.360 mandados de busca e apreensão de menores, existentes na DPCA, não são 
cumpridos por deficiências no órgão, conforme noticiado no Jornal "O Globo" de 20/05/2000, pág. 15, 
dispunha-se aquela Unidade Especializada em envolver-se em torturas, do tipo arrancamento de unhas de 
um suposto traficante de drogas, conforme noticiado no Jornal "O Dia", de 03/07/2000, embora, enquanto 
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Não se encontram justificativas para a exceção apontada. Ou 

estamos diante da negação de importância que se pretendeu dar ao assunto 

ou a negação de importância do próprio órgão, porquanto a manutenção 

daquela providência abria o precedente para tratamento secundário numa 

missão que se supunha preponderante. 

Mora a criação de uma outra unidade especial - DSPM Niterói, res. 

SEPC nO 0249, de 04/01/1989, evolução da resolução nO 373 de 29/05/1980, 

que criou o Serviço de Segurança e Proteção ao Menor, com atuação em 

Niterói e São Gonçalo, subordinada à da Capital e sem privatividade de 

atuação, vamos encontrar em 27/03/1991 a resolução SEPC nO 460, 

adaptando-se termino logicamente ao ECA, quando o órgão passa a 

denominar-se DPCA, quando a noção de expansão e de tentativa de 

retomada de prestígio pode assim ser exemplificado, desde já esclarecendo 

que não prosperou, em nada, o previsto no item n° 2: 

1) Obrigatoriedade de remessa dos registros de ocorrências para 

a DPCA, pelas delegacias de bairros que noticiem agressões 

a crianças e adolescentes, no âmbito familiar; 

2) Previsão de criação de setores de proteção à criança e ao 

adolescente nas delegacias de polícia de nOs. 6a 
- Cidade 

Nova; 12a 
- Copacabana; 16a 

- Barra da Tijuca; 22a 
- Penha; 

36a 
- Santa Cruz; 52a 

- Nova Iguaçu; 59a 
- Duque de Caxias; 

na - São Gonçalo, inicialmente, com possibilidades de 

expansão para o interior, mas com subordinação técnica e 

operacional a DPCA 

Do ponto de vista competencial, padece de coerência a figura da 

competência concorrente com unidades comuns, que a propósito se 

abarrotam de comunicações várias, de problemas dos mais variados 

encaminhamentos, sem que se esclareça, com mediana clareza, se existe 

isto, uma rede de exploração da prostituição infantil era descortinada por investigações a cargo da 12a DP 
- Copacabana, confonne publicado no "Jornal do Brasil", de 05/07/2000. 
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alguma situação em que crianças e adolescentes não sejam vítimas de algum 

contexto, mesmo quando apontados como autores de infrações. 

No momento em que apresentado a uma unidade policial, como 

autor de ato infracional, não é criveI que já não houvesse vivenciado alguma 

forma de estigmatização ou de exclusão. A grande questão é definir que tipo 

de preparação dava ter o policial, que não a básica profissional, além de 

educação e a imparcialidade em nome do vínculo com a legalidade, que 

pudesse garantir que causas e conseqüências sejam de fato matéria-prima do 

juiz especial e não objeto de resoluções acanhadas, intempestivas e até 

exorbitantes numa unidade policial. 

Há momentos em que a criança ou o adolescente é vítima potencial. 

Há momentos em que, mesmo infratores, não raro liderando a maiores, 

suscitam que deva a polícia especializar-se em entender-lhes, também, como 

vítimas. E afinal o que são, afora todo o paternalismo motivador de receios e 

descrédito, senão possuidores de dimensão humana, limite de atividade fim 

da polícia em proteger e encaminhar? 

o Plano Nacional de Segurança Pública 2000 preconiza, no 

Compromisso nO 8 sob o título "Inibição de Gangues e Combate à 

Desordem Social", o seguinte: 

"(. .. ) os Jovens, especialmente aqueles 

situados na faixa etária de 14 a 24 anos, se 

apresentam ao mesmo tempo como vítimas 

mais prováveis da violência, mas também 

como os violentos maIS prováveis. A 

sociedade brasileira não foge a essa 

tendência moderna." 

No plano das ações, item 62, re-confirma a crença até aqUI 

apontada, através da proposta, presunçosamente inovadora, quanto inscreve: 
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Criação de Delegacias Especializadas para Atendimento dos 

Adolescentes -

"Incentivar os estados a cnarem unidades 

especializadas para atendimento do jovem 

em conflito com a lei, de acordo com as 

regras estabelecidas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, com vistas a permitir a boa 

aplicação das medidas sócio-educativas de 

responsabilização desses adolescentes." 

Há um equívoco de relevância da afirmativa de que Especializadas 

são bastante e de que as que não o são obstaculizam diretrizes de efetiva 

aplicação do ECA. Mais uma vez estamos às voltas com a retórica de 

proposições especializantes na exata medida de satisfazer anseios do clamor 

público. A falácia da burocracia em nome do estado isento e, ao mesmo 

tempo, atento às conseqüências. 

o item 63 daquele Compromisso, que cuida do Atendimento de 

Jovens em Conflitos com a Lei, defende, como não poderia deixar de ser, a 

aplicação de medidas sócio-educativas previstas no ECA, sendo relevante a 

intenção de cambiar o "investimento público federal nos projetos estaduais 

que promovam a descentralização e regionalização do sistema de 

atendimento ao jovem e que privilegiem um rigoroso processo educacional 

e de reinserção social." 

Não fica claro, todavia, se a base municipal venha a ter a 

possibilidade de participar mais efetivamente da intervenção daquela 

descentralização, mesmo quando consideramos a possibilidade de múltiplos 

Conselhos Tutelares, portanto conveniar em tais ações cria a ênfase de 

uniformização procedimental por várias frentes, mas também a idéia de 

ações governamentais igualitárias, distributivas e re-distributivas, sendo a 

capacidade política muito mais decisiva do que a capacidade policial. 
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Não se perca de foco que os fatos geram resíduos investigatórios 

com certa freqüência, e neste particular estará latente um interesse violado, 

um dano, uma expectativa de reparação que se estende ao interesse da 

vítima, que por certo deverá ser destinatária da mesma didática de 

legalidade, submissão à especialidade da matéria e de seu foro, e a quem 

também deverá estar disponível o preparo profissional como condição 

policial auxiliar no discernimento e amparo, sendo complexo externar-se 

que tudo pode estar relacionado a um processo histórico, a falta de proteínas 

na inrancia, ao desajuste familiar, ao convívio promíscuo etc. Suscitar na 

vítima uma certa dose de culpa, por suposições e até engajamento, é uma 

tarefa absurda; o ser neutro e impassível ainda não se afigura como um item 

atrativo ao socorro e à imagem que se pretende mudar. 

A respeito desta dificuldade em se desenvolver uma modalidade de 

atendimento uniforme, efetiva e correspondente ao anseio geral, podemos 

afirmar não ser decorrente de aparelhamento precário, mas de uma 

consciência parcial, em certa forma confusa, que externalizada pela 

burocracia pública, mas enquanto receptiva a influências 

preponderantemente passionais oriundas do ambiente. 

Convertidas em expectativas de produtividade, questões como 

atendimento e prevenção serão marcantes para a característica da unidade de 

produção especializada, impossibilitada, em grande parte do Rio de janeiro, 

em desenvolver-se e de multiplicar-se por uma versão descentralizada por 

demais referências regionais, o que abre uma precária intervenção das 

unidades convencionais, e para as quais a pertinência de avaliação resume 

ao padrão numérico de casos atendidos, não à qualidade, o que também não 

será perceptível com a remessa dos expedientes ao juizado especial, que não 

gera o intercâmbio com a origem. 

Para Cavallieri (Op.cit.:54), a questão é de ordem logística, de 

aprimoramento policial e remuneratório, presunção de atrair mão-de-obra 

gabaritada, finalizando: 
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"O ideal seria a existência de uma polícia de 

menores especializada, com conhecimentos 

de psicologia, sociologia, direito do menor. 

Há, mesmo, opiniões favoráveis à criação 

dessa polícia; entretanto, carecem essas 

opiniões de objetividade. Argumentamos: 

considerando-se, para exemplificar, em 

termos de Rio de janeiro, que há 50 

delegacias de polícia na cidade; considerando 

que quase a metade da população é de 

menores, devia esta capital possulr 50 

delegacias de menores?". 

Mas seria o caso de indagar se a existência de uma - a atual DPCA

na cidade do Rio de Janeiro e uma avançada, em Niterói, seriam suficientes 

ou necessárias e se a perspectiva de acompanhamento local, por delegacias 

convencionais, não seria muito mais uma questão gerencial, com resultados 

possíveis, do que um casuísmo político em especializar para a polícia uma 

tragédia há muito comum. 

A vez de atribuir especialidade a uma unidade policial já teria 

ocorrido, como já dissemos anteriormente, no início da década de 40, num 

momento em que ao Estado tudo interessava. A partir do discurso neoliberal 

onde o Estado é subsidiário, a tônica multidisciplinar e matriz do convívio 

público/privado não será o bastante para ingressar na gênese do problema 

abandono-delinqüência de modo a amenizar as influências das privações na 

incidência infracional. 

Se nesta lacuna temporal o mais que se verificou foi o agravamento 

da miséria e do crescimento populacional, não será difícil imaginar o grau 

de importância que a burocracia reafirma quando intervém nas 

conseqüências, sendo impensável que se inverta o pólo de observação para a 

origem das mesmas, quando continuaremos a perceber a ênfase na 

expectativa do que deve ser e como deva atuar um órgão repressivo em vista 



310 

do impacto da alarmante horda de cnanças e adolescentes a serviço da 

insegurança pública. 

Reputamos como ingênua uma proposição estrutural e procedimental 

que não possa se insurgir, tecnicamente, contra um quadro de perenidade na 

falência do convívio social, que adiante se voltará contra a sobrevivência do 

ente burocrático supostamente missionado em resolver seus problemas. 

Nesta existência, flexibilizar-se, como iniciativa veloz e vanguardista, 

inibiria a sobrevivência do aparato como uma mera referência do apêndice 

de um sistema que não existe. 

Pilotti (Op.cit.: 18), a respeito das possibilidades de respostas 

institucionais em face das insuficiências das políticas sociais básicas, - de 

concentração e excludência, conclui: 

"torna-se conveniente para muitos apelar 

para um reducionismo fácil consistindo em 

atribuir grande parte das culpas às estruturas 

burocrático-governamentais encarregadas da 

proteção e/ou reabilitação dos chamados 

menores em situação irregular". 

Neste particular, enquanto alvo fixo a ataques, os quais extrapolam o 

âmbito da produtividade para converterem-se em ataques políticos, a noção 

de interdisciplinaridade é adiada em nome de especificidade, o que pode ser 

resumido em descolamento dos entes congregantes do suposto sistema, para 

uma análise estanque e na qual as mazelas funcionais passam também à 

individualização. Sobre o insucesso das políticas públicas na área em 

estudo, neste caso, já não será de responsabilidade do sistema, mas deste ou 

daquele ente burocrático em desajuste. 

É mais simples, portanto, confirmar as lacunas da ação política pela 

atração a pontos polêmicos de aspectos normativos, argumento defensável 

que açoda na busca de culpados, conforme vamos ver em Garotinho 
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(1998: 46-4 7), referindo-se a uma certa polêmica a respeito a modificação da 

idade de responsabilidade penal, ao seu ver "a 'impunidade' em relação à 

criminalidade violenta não se concentra nem se reduz a uma faixa de dois 

anos (entre os 18 e os 16 anos), mas, ao contrário, ocorre de fonna 

generalizada, por deficiência crônica do sistema de investigação policial." 

Com efeito, antes de superannos aos sérios problemas da 

delinqüência de adolescentes e crianças, precisaríamos deter os adultos. 

Polícia como estabilizadora de impunidade: 

"( ... ) se a polícia não investiga e não prende97 

os culpados pelos crimes, por que iludir o 

povo, sugerindo que, com a redução, em dois 

anos, da faixa etária da imputabilidade penal, 

o problema da segurança seria resolvido ou 

abrandado? Quando a polícia estiver fazendo 

o seu trabalho e levando à Justiça os 

acusados maiores de 18 anos, fará sentido, 

ainda que continue sendo controvertido, 

propor a redução da idade." 

Para o confronto entre ações policiais e verificação de mazelas 

sociais, é necessário fazermos confrontar um exemplo de causas, confonne 

Costa A. (op.cit.: 1478): 

"As causas da delinqüência juvenil são: 

1) a falta de disciplina familiar; 

2) a instabilidade emotiva geral; 

3) a condição emotiva mórbida; 

9~ Da forma colocada, os cerca de 6000 (seis ril) presos, somente em delegacias, custodiados por todo o 
Estado, lá estão porque se entregaram e todos aqueles adolescentes infratores, que por diversas razões 
vivem a delinqüir, somente serão objeto de discussão, a respeito da imputabilidade penal, quando houver 
tempo. O mais sério é que a capacidade dos discursos decorre de não se saber, de fato, o que fazer. 
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4) a procedência de família onde impera o vício ou a 

delinqüência; 

5) retardamento mental ou anormalidades; 

6) o interesse nOCIVO por determinados atuares 

"desviantes" ; 

7) procedência de família com doenças mentais; 

8) relações familiares defeituosas." 

o autor mencionado complementa sua relação com fatores que 

denomina por imediatos, tais quais: famílias crash e numerosas; problemas 

econômicos e mobilidade familiar; ausência de escolaridade; influencia dos 

meios de informação sobre o menor. 98 

A perspectiva de auto-regulação como inerência de um primado 

adaptativo característico do enfoque sistêmico, não passará de expectativa. 

Neste particular concordamos com Pilotti ( op. cit.), quando aponta, a 

respeito de crônica condição da burocracia pública em bem responder ás 

expectativas funcionais para as quais missionada, que reestruturações na 

área resumem-se em trocas de nomes, conseqüentes de pressões 

internacionais e não raro ladeadas por iniciativas de reformas legislativas. 

Portanto, a dependência para com a proposição sistêmica é 

verificada internamente, numa concepção arranjada na presunção do 

prestígio de cada burocracia, especialmente quanto ao impacto tecnocrático 

que motiva e para com o ganho político de sua visibilidade, bem como 

externamente, uma vez que não restará muito ao agrupamento de 

burocracias, que não a pretensão em se organizar e tornar nítida cada 

fronteira de intervenção. 

98 O fato é, que não tendo a criminologia dado conta dos problemas surgidos na sociedade pós-industrial, 
- macrocriminalidde, criminalidade do colarinho branco e criminalidade econômica, restou buscar novas 
tendências como o interacionismo, a tendência organizacional e a criminologia critica ou radical. 
momento em que o centro da investigação criminológica passa do indivíduo à instituição criminológica 
ou geradora da delinqüência, facilitando a retórica política e dificultando a modelagem organizacional da 
polícia, agora autora e vítima do processo estigmatizante. Recomendamos ver ROXIN, C. Iniciación al 
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Assim racionalizado, o que chega a ter relação com a dicotomia 

público/privado, além da tripartição dos poderes, é o ingresso de 

proposições ou soluções diferentes das bases normativas tradicionais 

convertendo-se num enfrentamento entre o ambiente e as organizações, 

evidenciando que a racionalidade do sistema é somente nominal, já que os 

vasos comunicantes deste relacionamento estão na órbita da pressão 

popular, das crises de operacionalização e na conquista de interesses 

motivados por intervenções alienígenas, geradas nos pactos internacionais. 

A crença de existência de um sistema oferece-se como inabalável. 

Do sistema policial, cooptado em tese ao Sistema de Proteção à Criança e ao 

Adolescente, diz Teixeira S. (Op.Cit.:328): 

"Bem orientada e afinada com o juizado de 

menores, a polícia pode ser de inestimável 

importância, não apenas no aspecto 

preventivo, mas também no encaminhamento 

de soluções." 

o desequilíbrio do sistema, nos casos em que representam 

emperramento interno - sim, porque são mais intensos os resultados do 

conflito do poder internamente do que sentidos objetivamente o resultado 

da incongruência funcional pela clientela externa e comunidade global -, 

pode ser reavaliado e instrumento de precedência a homeostasia desejada, 

pela mediação e uma cooptação que, em geral, não decorrente de uma 

ênfase gerencial ou, no campo político, na melhoria de governabilidade, mas 

exatamente do padrão legal, da imposição normativa e, como exemplo de 

Teixeira S. (op.cit.:328), da parcimônia e reinterpretação do topo, já que, 

segundo aquele autor, não devem os juízes "limitar-se a atribuir toda e 

qualquer ineficiência ao aparelho policial, em solução cômoda e simplista". 

derecho penal de hov. Universidade de Sevilla, 1981, pág.158; conforme ainda Albergaria (op.cit.:229): 
"São as instâncias de controle social que criam a delinqüência ,. 
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Se o aprofundamento da análise funcional dos entes que compõem 

este suposto sistema estiver à medida de sua solução, a despeito das 

evidências de concentração do poder e da condição hierárquica advinda da 

própria modalidade burocrática, é possível que se desenvolva, antes da 

proposição restauradora efetiva, uma zona de conflito já não mais mediada 

pela essencialidade de mudanças, mas gravada pelas histórias 

organizacionais e a posição de prestígio em seu desfrute no eixo das 

percepções públicas, às quais atribuímos a possibilidade de apoio logístico e 

desembaraço orçamentário e resistência às influências das iniciativas 

privadas que tragam o desmonte público. 

Portanto, diferente do que entende Pilotti (op.cit.), a respeito de 

esperar daquelas análises uma possibilidade de reinterpretação do aparato 

público em face das influências conjunturais, e nas quais a influência da 

sociedade civil é preponderante, somos pela dispensa analítica que parta do 

pressuposto da existência de um sistema, embora assim pareça, e se faça útil 

compreender que para o atendimento da infância em risco social as bases da 

insistência gerencial em modelos jurídicos apenas externem tradição, ° que 

de fato é a armadilha procedimental historicamente marcante e já 

comprovada. 

Invertendo-se o foco, e como o mesmo autor diz (op.cit.:28), além de 

se dever incluir no estudo suas bases jurídicas, "os enfoques doutrinários 

que guiam seu trabalho, e a relação operativa estabelecida com o Juízo de 

menores, a polícia e o setor privado de assistência à infância", mister avaliar 

que grande parte das ações preventivas, decorrentes da intervenção daquelas 

esferas, surge para quando as questões do abandono/delinqüência já são 

fatos concretos, não havendo mérito algum em presumir iniciativas 

preventivas no rescaldo daqueles fatos. 

A possibilidade preventiva, que partiria do efetivo alcance de 

políticas públicas multivariadas, não é objeto de controle claro, diluindo-se 
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em contingências fora de controle e marcadamente agravadas nos meIOS 

urbanos mais concentrados populacional mente. 99 

Não será o bastante àquele entendimento pretendido que se conte 

com "a análise pormenorizada da agência estatal deve incluir também 

informações sobre a natureza de sua inserção no conjunto do aparelho 

estatal, visão sistêmica através da qual podem melhor ser entendidas", pois 

não falarão por si a atribuição de recursos ou a "articulação com o conjunto 

das políticas sociais e econômicas vigentes" (Pilotti - op.cit. :28), o que pode 

omitir ou revelar não somente o desconexo das práticas e a falência do tal 

sistema, mas uma conclusão de que o caminho a trilhar não está no depois, 

mas no antes, e tais contradições a visão sistêmica será incapaz de apontar. 

Embora a conotação de especialidade seja compatível com a 

proposta de especialização da justiça menorista, e ainda dentro do contexto 

de importância transnacional, exemplificada nos pactos e convenções dos 

organismos oficiais, dos quais o Brasil é signatário, restará muito pouco às 

iniciativas instauradoras de unidades com o perfil reclamado quando se 

considera que, no âmbito policial, as inclusões departamentais redundam na 

ênfase nominal do órgão, muito mais do que na compatibilidade entre a 

tarefa e a especialidade assumida, como que a responder, do ponto de vista 

da política setorial, a uma exigência de formatação por pressões externas. 

A conversão entre plataforma humanitária mundial, a missão pública 

de política interna e o efetivo exercício organizacional, representam a lenta e 

incompleta relação de transformações no assunto menores para com a 

ênfase global em suprimir desigualdades por iniciativas de inclusão, sendo, 

99 ALBERGARIA (op.cit.: 224) nos informa de uma perspectiva contrária: "Não existe nexo causal entre 
o aumento da delinqüência juvenil e a humanização de regime de menor infrator. A política de prevenção 
social na França, após a Liberação, freou em ampla medida o desenvolvimento da delinqüência juvenil. 
Lopez-Rey, porém. insiste no malogro dos tribunais juvenis e dos Conselhos de Assistência Social. 
Censura o conceito inflacionário da delinqüência juvenil, contrariando a definição do II Congresso 
Internacional da ONU, de 1960. A amplificação do conceito pelo método do bem-estar levou à inflação 
de serviços institucionais e obras sociais, sem obter resultados manifestos. O método de bem-estar 
infringe os direitos humanos, não só do menor, como do adulto." Liberação, o mesmo que líbertação 
(libération), refere-se ao período em que os aliados expulsaram da Europa Ocidental as tropas alemãs de 
ocupação, ao fim da Segunda Guerra Mundial (1943-1945). 
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portanto bem compatível responder com a edição de normas com o verniz 

da inovação e, por outro lado, efetivar uma burocracia especializada como 

exemplo de uma suposta preocupação, porquanto visível e possível. 

Nogueira (op.cit.:289), comentando a rotina de intervenção policial a 

partir da edição do ECA é incisivo: 

"Aliás, a criação de delegacias especializadas 

como a da mulher, do menor, do velho, do 

meio-ambiente etc., é ato político 

discriminatório quando o correto sena 

conscientizar o policial de todos os níveis do 

dever de atender a todos indistintamente, já 

que essa divisão tem trazido transtornos no 

atendimento satisfatório e discriminação para 

certas pessoas." 

E vai além, como que identificando uma versão estrutural disponível 

a influências, inclusive as que propiciassem melhor funcionamento: 

"O ideal é que houvesse delegacia única com 

suas atribuições conjuntas ( ... ) sem 

preconceitos, sensacionalismo e até mesmo 

promoções pessoais de certas autoridades, 

que são as únicas a tirarem proveito da 

situação, enquanto o servIço continua 

deficiente e precário." 

Reafirmamos que a ênfase desta questão ratifica-se no conseqüente 

do problema. É desta forma que a especialidade de uma unidade é a contra

mão da flexibilidade enquanto inibe a multiplicação do tônus diferenciador 

por unidades convencionais, aquelas que de fato estão próximas à 

comunidade e dos conflitos, generalizando o improviso e, noutro pólo, 

criando embaraços às percepções e ao reconhecimento público daquela 
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prestação de serviço. Agregamos a esta situação a mencionada incapacidade 

em gerenciar a todos reclamos, uma demanda superior á possibilidade de 

resposta de uma unidade apenas. 

Recomendável permitirmos o contraponto entre tais proposições, 

sobretudo porque a universalidade da questão dos atos infracionais 

desencadeie um esforço de uniformização procedimental, conforme nos 

lembram Barreira & Brazil (1991) a partir das regras (normas) de BeijinglOO
, 

que no texto do item 2.2 assim preconiza: 

"Para os fins das presentes regras,os Estados 

Membros aplicarão as definições seguintes, 

de forma compatível com seus respectivos 

sistemas e conceitos jurídicos". 

Será oportuna a manutenção dos interesses geraIS dos Estados 

Membros e que (op.cit.:80), no que se refere aos itens l.1 e 1.5 daquelas 

regras, aplicáveis "segundo o contexto das condições econômicas, sociais e 

culturais que predominem nos mesmos." 

Costa M. (1979:19), em observação feita quanto á reestruturação da 

Polícia Civil após o advento da fusão, ressaltando inconveniências de 

algumas mudanças, exemplifica: 

"Pela Resolução SSP nO 0113, de 06 de 

agosto de 1976, a Delegacia de Menores 

passou a denominar-se 'Divisão de 

Segurança e Proteção ao Menor - DSPM'. 

Mas por que 'segurança e proteção', se o 

órgão é policial e não de 'assistência social'? 

Segurança e proteção são devidos a qualquer 

100 Regras mínimas para a administração da Justiça de Menores, conforme Resolução da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em certame de 14 a 18 de maio de 1984, sediada em Beijing, China. somente 
aprovadas em Milão, em 10/12/1985. 



318 

pessoa ( ... ). E nessa prevenção policial não se 

pode incluir, normativamente, a pesquisa das 

causas de tais atos, com vistas à sua 

eliminação, ( ... ) isto escapa, logicamente, a 

alçada policial." 

Barreira & Brazil (1991: 15-61), cuidando do ideal menorístico, 

numa pauta em que se viabilize o atendimento especializado em substituição 

à pena, propiciando tratamento eficaz em consonância ao Princípio da 

prevalência absoluta dos interesses dos menores pela interpretação da 

Constituição Federal de 1988, aduzindo ainda que "a solução para o menor 

não pode ser a terapêutica do adulto", sugerem: 

"Delegado de Polícia que não prende. 

Promotor de Justiça que não acusa. Juiz de 

Direito que não julga com a imparcialidade e 

Advogado que não insiste em negar ou 

justificar a ação infracional são 

peculiaridades do atendimento judiciário, 

ditadas pelo Direito do Menor, um ramo da 

ciência que ainda não é suficientemente 

conhecido. " 

A dependência de uma especialização, como conseqüência do 

suposto trato especial, também vai ser encontrada em Costa A. (1982: 1486-

1487), quando defende a existência de uma programação específica que 

enfoque, simultaneamente, ações nos campos preventivo e assistencial, e 

dentre os itens propostos, destacamos a letra F: "implantação de um Sistema 

Policial adequado ao menor de rua ou de conduta anti-social". 

Encontraremos na segunda parte daquelas regras de Beijing, mas 

especificamente no item 12.1 (Barreira et al:90), a seguinte proposição: 
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"Para melhor desempenho de suas funções, 

os policiais que tratam freqüentemente ou de 

maneira exclusiva com menores ou que se 

dediquem fundamentalmente à prevenção da 

delinqüência de menores receberão instrução 

e capacitação especial. Nas grandes cidades, 

haverá contingentes especiais de polícia com 

essa finalidade." 

Não há uma aparente vinculação temporal entre tais proposições que 

justifique a conseqüente modelagem de uma unidade especializada, de 

maneira que vão coincidir e prosperar juntamente com os avanços do 

Direito do Menor, que no caso brasileiro de competência legislativa 

privativa da União, enquanto ramo do Direito Civil. 

Atrelando-se à evolução da justiça menorista e enquanto dependente 

da inserção política desta influência na formulação de políticas públicas 

específicas, a orientação burocrática de uma polícia de menores dificilmente 

se oferecerá com o perfil especializado aguardado, uma vez que dependente 

de uma ancestralidade jurídica e de convívio remoto com a versão 

multidisciplinar. 

6.3. Dados sobre a tarefa 

Não consideramos que seja possível ignorar a manutenção das 

refratárias práticas caritativas e assistenciais no que se refere à infância, 

tampouco não nos parece atual a urgência social, de repercussões políticas, 

como que a conversão de um estágio para o outro, conforme sugere Pilotti 

(op.cit.:) não represente mais a diferença de contextos do que propriamente 

o resultado do aprimoramento de conceitos e práticas nos campos político e 

social. 

Evidente que as percepções públicas foram alteradas pela capacidade 

difusora da comunicação de massa, onde o recrudescimento de índices de 
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atos infracionais praticados por crianças e adolescentes e a visibilidade das 

mazelas sociais, ganham, em menor tempo e com maior alcance, conotações 

generalizantes no contexto da ordem pública, não sendo claros os propósitos 

restauradores pela tônica repressiva, embora esta seja a ênfase, pelo fato da 

premente necessidade em se suplantar insatisfações por medidas mais 

efetivas do que as que se podem aguardar como resultado dos esforços 

vinculados às conquistas dos direitos humanos. 

Na falta de visibilidade de melhores opções ou na incerteza sobre a 

praticidade e alcance daquelas disponíveis, será fácil a justificativa da 

prevalência da versão da salubridade em detrimento às iniciativas que mais 

contemporizem, com especial paternalismo, do que inibam a crescente 

predisposição delinqüencial, fazendo lembrar Barreira e Brazil (op. cit. : 44), 

quando ratificam a necessidade interpretativa atenta ao fim procedimental 

sem escopo punitivo, "e à luz de uma legislação tutelar, de uma justiça 

primordialmente paternalista (no sentido de ser voltada para o interesse do 

menor)", o que para Nogueira (op.cit.:287), confirmação de existência "de 

muita pieguice, demagogia ou falsos escrúpulos na abordagem do menor 

perigoso", ignorando-se a inerência de periculosidade em menores e 

malOres. 

A partir de bases conjunturais, de uma atualidade intrigante, Costa 

A. (op.cit.: 1485), aponta uma linha de ação governamental, de uma política 

para o atendimento do menor; ao seu juízo tal formulação deveria 

considerar: 

"a) O planejamento integrado de assistência ao menor carente, 

envolvendo órgãos públicos e entidades privadas mediante; 

b) A implantação de um sistema de coleta permanente, apuração e 

análise dos dados da clientela; 

c) Inventário permanente das disponibilidades públicas e privadas a 

serviço do menor; 
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d) Inclusão progressiva dos menores carentes em todas as 

modalidades de assistência e atendimento feitas, disponíveis pelos 

setores públicos e privados na Previdência social." 

Veja-se que enquanto na ramificação jurídica as conquistas em tomo 

de aperfeiçoamento da práxis não escapam do enfrentamento entre 

sugestões de redução da idade de imputabilidade penal e alterações para 

com o rito processual, sempre se pretendendo mais rigor formalístico, nas 

outras frentes de intervenção estatal figuram sugestões e iniciativas que 

garantam o intercâmbio institucional e a definição - adequação - de meios e 

fins, ressaltando-se a predileção planejadora, mas que não escape ou até 

inove, quanto ao que de fato acabe por definir-se como grave tópico da 

problemática em estudo, qual seja, as infrações do menor e o menor em face 

das infrações. 

o desejável intercâmbio entre público e privado, possível embora 

desgastado, sobretudo pela inércia procedimental ou pela confirmada 

incapacidade de atendimento qualificado, e quem sabe moderno por parte do 

aparelho estatal, enfeixa a questão, sendo necessário itemizar alguns 

pontos: 

1) As ações sociais, por onde a intervenção estatal ratifica-se 

cambaleante, acabam admitindo um emparceiramento 

privado ou, de outra forma, não-governamental, sobretudo 

para ações nos campos educacionais, de saúde, trabalho e 

daquelas iniciativas que alcancem a família como um todo. 

Nada muito alterado com relação às antigas ações caritativas, 

embora para as quais se espere uma reviravolta na questão 

delinqüencial, de forma a se fazer segurança pública pela 

melhoria da qualidade de vida; 

2) As ações resultantes da própria capacidade interventora do 

poder público, erigidas a condição de exclusivas e 

indelegáveis, e para as quais se exijam órgãos e corpo 

jurídicos especializados, redundam no império da lei e nas 
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atividades estruturadas pela ênfase burocrático-

governamental, onde as variáveis se estreitam no campo 

normativo e para as quais se justifiquem ações interventoras 

pelo insucesso das primeiras mencionadas. 

De um para o outro, o que vamos perceber é que não será possível 

delegar tarefas do Núcleo Estratégico, consolidadas no item 02 e, quando 

muito, a admissão de participação condicionada e complementar. Neste 

particular, enquanto ainda insubsistente, discutível, precário ou 

insatisfatório, o conjunto burocrático incumbido do trato especializado pode 

merecer pressões externas, do ambiente onde se incluam entidades 

organizadas e indivíduos dispersos, mas não representam o melhor da 

flexibilidade por esta influência. 

Nesta referência, promovendo-se ainda uma via de mão dupla, as 

ações e entidades enquadradas no item nO 01, não obrarão desembaraçadas 

de um controle institucional de ênfase estatal, o que toma aquelas 

possibilidades um conjunto delimitado de ações, a medida em que venham a 

por em risco o delineamento jurídico em que se funda a questão regulada 

por lei especial de proteção. 

Evidente que a capacidade de intercâmbio será condicionada a 

limites impostos, exatamente, pela própria burocracia pública e, sendo ou 

não incapaz de fornecer elementos e suporte para as desejadas mudanças no 

quadro de indigência, a discussão estará centrada na conveniência 

administrativa, o que no fundo oculta uma perspectiva de oportunidade 

política. 

E é exatamente enquanto deva tratar ou intervir na questão da 

delinqüência que tal diferença se faça mais sentir, muito embora se 

preconize uma participação interdisciplinar no tratamento de casos já 

ocorridos, o que se dá por dentro da estrutura, e para o que ousamos afirmar 

existir a plenitude de um sistema, só que fechado, visto que condicionado a 
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um ordenamento em que o intercâmbio é sonegado pela ênfase da 

racionalidade burocrática. 

Trilhando pelo caminho do equívoco e sem a devida atenção para 

tais fatores, a proposição de topo e base, fundamento próprio em que se 

assume a justiça menorista, ousa considerar a manutenção de um sistema no 

enfrentamento da questão infracional por parte de menores, socorro teórico 

que acaba justificando a predisposição descentralizadora, ocultando o 

centralismo e uma preponderância em ter de se efetivar nos conseqüentes -

fatos -, que as demais ações extra-oficiais ou até oficiais não foram o 

bastante para fazer cessar. 

Encontramos em Barreira & Brazil (op.cit.:80) um veio pelo qual se 

acessou a Cavallieri na defesa de um entendimento que afinal ratifica de 

certa forma tal constatação, a saber, que naquela feita cuidava de analisar o 

retrocesso do projeto do ECA, aprovado em primeiro turno, que então fazia 

incluir um procedimento acusatório para fatos praticados por menores, que 

ao final suprimido, porquanto considerado um retrocesso nas conquistas 

menoristas: 

"O Código de Menores de 1979, resultado de 

uma elaboração interdisciplinar, baseado na 

vivência de fatores da lei e seus próprios 

aplicadores é um conjunto sistêmico. Não se 

trata de um argumento de autoridade, mas a 

expressão real da afirmativa feita; os 

primeiros comentadores do código ( ... ) foram 

dezessete especialistas de diversas áreas." 

A seguinte inserção é bastante para confirmar a reprodução da forma 

pela qual o Poder Judiciário, através da justiça menorista, tenta compensar a 

potência imóvel, o munus da mobilidade que somente age quando 



324 

incitado101
, ou quando Cavallieri (Op.cit:381) reproduz o documento gerado 

no IV Encontro Nacional de Juízes de Menores da Guanabara - 1970, onde 

na parte destinada a MOÇÃO, verificamoso pleito de se ampliar a atuação 

daqueles juízes além do mero controle da regularidade formal do processo, 

fazendo uso das palavras de Ítalo Cevidali, Juiz do Tribunal de Menores de 

Bolonha, para o exercício da liderança da comunidade vinculada à área 

menorista: 

"O Juiz, que deveria estar no cume da 

pirâmide, não para se substituir à ciumenta 

competência dos organizadores do sistema, 

mas para enquadrar como um arquiteto as 

diversas exigências sociais e as diversificadas 

linguagens técnicas (de psicólogos, 

assistentes sociais e educadores), ali não está; 

está ausente ou, se presente, age 

espontaneamente como um pIOneIro 

visionário que se deixou deslumbrar por essa 

maravilhosa messe de solidarismo humano e 

permaneceu retraído após a descoberta de 

novos e impensáveis horizontes." 

Estão postos os contornos de uma intervenção pública para a questão 

da delinqüência e, para o que deverá esmerar-se um órgão policial 

especializado. Nesta circunstância, deverá voltar-se para investigações, 

recepções e encaminhamentos, embora consideremos que com esta ênfase 

acabe por negligenciar sua intervenção enquanto o menor possa ser 

interpretado como vítima de uma forma geral. 

Cumpre esclarecer em que medida a propositura doutrinária do 

direito menorista influencie na definição de delinqüente, infrator e ato 

infracional, como condição para o amoldamento específico da unidade 

101 A "última palavra": mediação de equipe interdisciplinar, evitar supertratamento do menor. 
Recomendação nO 14, do 9° Congresso da Associação Internacional de Juizes de Menores. 
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policial em estudo, incidindo questões como juízos sobre a universalidade, a 

mediação de interesses interdisciplinares pelo imperativo da divisão de 

atribuições. 

Enfatizando a existência de dificuldades terminológicas, tanto para a 

delinqüência juvenil quanto para seus autores, LEAL (op.cit.), menciona 

que a questão é tratada como inadaptação, desajustamento, anti-social idade, 

confirmando a necessidade de aprimoramento conceitual por 

recomendações internacionais e a assunção de que as referências disponíveis 

são pelo menos impróprias, o que de sobremaneira acaba influindo na 

missão do órgão, alastrando-se em dificuldades pela visão e missão de uma 

segurança especializada. 

Suas proposições são assim itemizadas, aduzindo-se que no caso 

brasileiro há a prevalência do primeiro enfoque: 

1) Comportamentos anti-sociais tipificados na lei penal; 

2) Além da perspectiva jurídica, deverá incluir os 

comportamentos anormais, irregulares ou indesejáveis; 

3) Além daquelas outras, deverá abranger aos que necessitem de 

reeducação, cuidado, proteção. 

Não podemos ignorar que o Código Penal vigente, reformado em sua 

parte geral- arts. l° a 120, pela Lei nO 7.209 de 11107/1984, em seu art. 27, 

esclarece e contribui para a manutenção de tal problema no âmbito 

diferenciado - que quanto aos menores deve observar-se: "penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação 

especial" . 

Mas a questão do entendimento esclarecedor não irá a mais do que 

confirmar as pressões do mundo circundante do menor, evidenciando-se em 

justificativa para a intervenção ou proteção comunitária ou oficial, muito 

embora se consiga encaminhar para aquela clientela o raciocínio de que são 

subprodutos do desequilíbrio entre a maturidade fisica e a psicológica, 
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passando ao interesse institucional enquanto "mal endêmico de nosso 

tempo" ou pela "importância que a ONU dá ao atendimento da criança 

como recurso humano indispensável ao desenvolvimento nacional", 

confonne Albergaria (1988:222-223). 

A peleja verificada na definição da clientela, na missão do órgão em 

face dos reclamos em se proteger por uma segurança pública global, e de 

prevalência indistinta, é agravada pela ausência de instrumentos mais 

condizentes às próprias observações das pressões ambientais, porquanto 

ainda não foram definidos os produtos ou serviços em face de se tentar 

unificar uma versão repressiva com outra assistencial, tutelar. 

Costa A. (op.cit.:1481) assume que "não existe um caminho real para 

compreensão dos problemas da delinqüência, nosso conhecimento da 

natureza humana é deficiente. A etiologia do atual delitivo dos adultos é 

problema complexo, e tal complexidade se acentua quando a infração é 

cometida por um menor". Especializar ou diferenciar este tipo de tratamento 

de fonna preventiva, a partir de casos já ocorridos, parece-nos ilógico, mas é 

afinal o que resta ao tal órgão da polícia civil. 

Albergaria (op.cit.:), menciona que o li Congresso da ONU, em 

1960, preconizou a diversificação de métodos de prevenção e tratamento e, 

sobretudo, o After-care, - assistência pós-institucional. Nossa análise está 

centrada, de certa maneira, no aspecto preventivo. Duvidosa, todavia, uma 

perspectiva de produtividade com coeficientes aceitáveis, porquanto aquela 

prevenção deve englobar ações no campo social, o que estabelece para a 

atividade policial uma possibilidade residual, que deve ser repressiva sem 

ser repressiva ou, ser de uma modelagem burocrática tradicional, remetendo 

para a capacidade de flexibilização apenas a variável 'recursos humanos'. 

Vamos encontrar em Costa M. (1979:19-20) um exemplo de como 

tal tendência foi interpretada no âmbito policial: 
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"F orçoso é reconhecer que a finalidade 

daquela Delegacia não é a 'proteção do 

menor' especificamente, mas sim a sociedade 

em geral, competindo-lhe, justamente, 

'prevenir e reprimir os atos anti-sociais', nos 

termos da lei, como ÓRGÃO POLICIAL que 

é. Verifica-se, portanto, não ter havido razão 

plausível para a mudança de denominação da 

'Delegacia de Menores'." 

Por outro lado, o sincronismo das ações interdisciplinares, que 

fornece, quando efetivado, uma visão si stêmica e, portanto, de 

racionalidade, não obedece a um esquema claro de entrada e saída, 

impedindo que se desenvolva a possibilidade de auto-regulação, não 

havendo outra crença que não a da imperatividade normativa pelos entes de 

composição da teia de relações. 

De uma forma simplificada, podemos demonstrar o fluxo de trabalho 

da unidade em estudo no contexto geral da prestação de serviço, na lógica 

interórgãos, conforme o ECA: 

Procedimento de apuracão de ato infracional por adolescente 

(art.171l à luz do ECA: 

1) Procedimento - fase policial- (arts. 172 a 178) 

a) Prática de ato infracional mediante violência ou grave ameaça à 

pessoa (art. 173) 

b) lavratura de auto de apreensão em flagrante do adolescente, 

hipótese em que fica encarcerado, em regra na DPCA 

b.l) ouve testemunha e adolescente 

b.2) apreende produto e instrumentos 

b.3) requisita exames ou perícias 

c) demais hipóteses: flagrante pode ser substituído por boletim de 

ocorrência ou relatório; 
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d) lavrado o flagrante, apresentação imediata do adolescente ao 

Ministério Público no mesmo dia ou dia seguinte; 

e) comparecendo os pais ou responsável, o adolescente deverá ser 

liberado, com o compromisso de se apresentar ao Ministério 

Público. 

A intervenção da Polícia Civil, na Unidade Especializada ou não, 

está totalmente limitada aos itens do esquema proposto. Para fins de 

exemplificação dos desdobramentos regulares daquela intervenção, 

exclusivamente na ordem infracional, temos: 

Medidas de Protecão e Sócio-Educativas (arts. 101 e 112) 

1) Medidas sócio-educativas aplicáveis ao adolescente pela prática 

de ato infracional (art.112) 

a) Advertência; 

b) Obrigação de reparar o dano; 

c) Prestação de serviço à comunidade; 

d) Liberdade assistida; 

e) Regime de semiliberdade; 

t) Internação; 

g) Medidas de proteção (arts. 10 1, I a VI) 

Observações: 

a) considera-se ato infracional a conduta descrita como 

crime ou contravenção penal (art. 103) 

b) ao ato infracional praticado por criança corresponderão às 

medidas de proteção (art. 10 I) 

c) são penalmente inimputáveis os adolescentes (menores de 

dezoito anos) sujeitos às medidas sócio-educativas 

d) para efeitos do Estatuto deve ser considerada a idade do 

adolescente à data do fato 
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o argumento de especialidade fica rarefeito quando nos certificamos 

do fato de que as unidades convencionais produzem, em larga quantidade, 

as tarefas - registros de ocorrências são um caso - que, ao menos em tese, 

estariam a cargo daquela. Agrava-se tal quadro nesta intervenção 

fragmentada, - onde a especializada não o é em plenitude e nem a unidade 

convencional assume, sem especialidade o que seria especial, sobretudo 

pelo fato de, naquelas hipóteses em que crianças e adolescentes figurem 

como vítimas de crimes mais violentos, - homicídios, por exemplo - não 

será a unidade denominada de fonna eufêmica, de proteção àqueles, que 

operará na investigação de tais fatos, estes que servem como indicadores da 

violência a conter, embora seja obrigatório confirmar que "o registro de 

queixas à polícia sobre diversas formas de violência, ( ... ) tem uma 

abrangência extremamente limitada", conforme Waiselfisz (2000: 19). 

Vamos além. Quem, como órgão de competência exclusiva no 

policiamento ostensivo/preventivo funciona, e, portanto, no dia-a-dia da 

exposição e do confronto, é a Polícia Militar que, ressalte-se, executa um 

policiamento genérico e que, portanto alcança operativamente a crianças, 

adolescentes e adultos, não havendo assim uma perspectiva de que possa 

exercer, acorde com aquele fragmentarismo, um policiamento de cunho 

especializado, diluindo-se assim aquela pretensão de diminuir os traumas, 

desacertos e impossibilidade técnica de uma estruturação de cunho especial. 

E é pela tônica da clientela que se funda então aquela intervenção, 

preponderantemente voltada para o enfoque delinqüencial, numa 

delimitação operativa que segrega, do ponto de vista investigatório, o 

emparceiramento entre aqueles e os adultos criminosos, não obstante haver 

também a Lei nO 2.252 de 01/07/1954 que regula a ação 'corrupção de 

menores' como crime102 

102 A resolução SEPC nO 0519, de 06/0212992, cria na estrutUIa da DPCA a Seção de Investigação da 
Delinqüência de Aproveitamento, finalizando investigações e identificação de "pessoas maiores que 
aliciam crianças e adolescentes para a prática de crime ou delas se locupletam". Toda a complementação 
procedimental, todavia, deveria estar a cargo da "Delegacia Policial da área onde ocorreu o aliciamento," 
local para onde documentos e autores seriam encaminhados. 
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Desta forma, e por força da lógica especializante, temos unidade 

especial de alcance parcial, uma demanda delinqüencial que se generaliza 

pelas unidades convencionais onde acaba prevalecendo não o atendimento 

especial, mas efetivo e uma fragmentação temática, facilitadora também do 

mais grave equívoco, qual seja, a adesão dos argumentos vitimizantes em 

relação ao menor, com a assertiva de que subproduto de um processo de 

exclusão, prevalecendo à visão estanque e, conquanto possa representar a 

melhor aproximação diagnóstica, tal estancamento desabilita a ação policial 

da possibilidade valorativa de intervenção, cunhando-se para a versão 

repressiva a uma ação secundária e pejorativa. 

Neste caso, convém entender que de fato o argumento da premência 

das revisões sociais para aquela clientela não pode ser objeto de discórdia 

ou suspeita. Todavia, o que se coloca é a perspectiva operativa como 

resultado do desdém e do vínculo repressivo como rescaldo da ação 

excludente e a manutenção das injustiças que se desejam suplantar. 

É bem o caso de se atrelar à tarefa policial uma visão secundária, não 

raro reprovada como opção na disponibilidade pública como ferramenta de 

uma política abrangente, que se não ousasse ignorar, por exemplo, que o 

entrelaçamento do agir delinqüente não pode deixar de lado as variáveis de 

empregabilidade, mas também a fragilidade do argumento da corrupção do 

menor e sua suposta incapacidade de se conduzir e de se determinar com 

este entendimento. Cremos que a lógica investigativa policial merece 

atenção na constatação de alteração profunda deste paradigma. 

Não se pode ser repressivo pela prevalência daquele argumento ou, à 

versão operativa de repressão, aqui no sentido de salubridade pública, deve 

a polícia agregar em sua linha de ação uma pausa reflexiva que não somente 

impeça ações notoriamente arbitrárias, mas que também catalise o 

encaminhamento não só do fato delinqüencial a impedir ou investigar, mas 

também a não estigmatização - preparação do trato interdisciplinar que virá 

a seguir, de cunho tutelatório. 
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Acreditamos ser de remota aplicação uma forma de conduzimento 

que se paute, sem reparos, nas linhas gerais do argumento mencionado, 

considerando a fundamental incidência daquela prescritibilidade na 

definição da tarefa, sobretudo pelo fato de incidir sobre o disciplinamento 

produtivo uma inquietação valorativa que originada da discordância 

doutrinária verificada no campo normativo, o que se faz sentir nos embates 

terminológicos, na manutenção protecionista de critérios de idade em muito 

questionado pela sociedade e mesmo pela complexidade em se tentar unir 

uma missão policial com a ação política de proteção social pela exceção. 

A inquietação mencionada pode ser exemplificada com a 

argumentação de Silva lL. (1994:162): 

"Caminhando rumo aos umbrais do Século 

XXI, não podemos cultuar norma tão 

retrógrada quanto a do art. 228 da 

Constituição Federal que, além de beneficiar 

desmedidamente adolescentes que violam os 

mais variegados campos do Código Penal, 

serve de mola propulsora para a 

disseminação da delinqüência juvenil no 

país, tudo em detrimento das mais legítimas 

aspirações da sociedade brasileira. O 

legislador constitucional perdeu ótima 

oportunidade para reduzir a idade penaL .. 

infelizmente. " 

Trata-se aSSIm de uma proteção esmerada na busca de novas 

significações como que o problema do menor - que passou a ser 

considerado como criança ou adolescente103 dependesse do 

aperfeiçoamento lingüístico da terminologia jurídica e da limpeza de 

103 O ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, originou-se do PLS nO 193/89, da lavra do Senador 
Ronan Tito e posterionnente convertido na lei nO 8.069, de 17/07/1990, apresentado em plenário em 
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conceitos tidos por pejorativos, o que se faz sentir, além do exemplo 

mencionado, em casos como ato infracional ao invés de infração penal, pela 

consideração de que o segundo termo é pejorativo e pela ênfase em 

diferenciar aos atos do menor, num mundo particular da sistemática 
. 'do 104 Jun lca. 

Nogueira P. (1996:153), muito embora considere que o ato 

infracional sujeite-se ao processo contraditório e à ampla defesa -

características de ações criminais convencionais e terapêutica de adultos -, 

vê na medida sócio-educativa (ECA art. 112, TIl e CP art. 46 - ECA art. 

117), características de sanções, mas ao que parece insatisfatórias: 

"Como se vê, os direitos dos menores tendem 

a ser ampliados, mas a responsabilidade por 

seus atos infracionais não é devidamente 

apurada, e eles não são punidos com a devida 

transparência. " 

o mesmo autor também defenderá a redução da idade vigente para a 

responsabilização penal, embate do mais significativo entre os tratadistas do 

assunto, em vista também da complexidade em definir pré-adolescência, 

adolescência e juventude a partir de faixas etárias, conforme Waiselfisz 

(op.cit.), defendendo ser imperativo que a autoridade judiciária atue na 

proteção social, prevalência em relação a possíveis direitos individuais -

Teoria da Proporcionalidade ou do Interesse preponderante, finalizando o 

equilíbrio entre os interesses sociais e os direitos fundamentais do indivíduo. 

Temos nos textos e argumentos mencionados os elementos maIS 

complexos para a definição da tarefa e, conseqüentemente, no foco e 

definição à clientela que se pretende servir, ademais de uma conformação 

30/03/1989, tendo sido justificado por seu autor como uma "Revolução Copemicana" pela ênfase em se 
atribuir àqueles a condição de serem sujeitos de direitos e pessoas em peculiar desenvolvimento. 
104 Os arts. 228, CF e 27 do CP combinam-se a ponto de quase reproduzir o mesmo texto, importando 
para ambos que o menor de 18 anos é inimputável. Para Silva (op.cit.) menor comete infração penal -
crime ou contravenção - SÓ não é processado criminalmente. No mesmo sentido Nogueira (op.cit.). 
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remota para com a capacidade prescritiva trazida pela normatização, onde 

embora o dever de cumprir a lei prevaleça, não se ilide o potencial de 

discórdia gerado. 

É nessa dialética que se desenha a operatividade, conquanto ainda, e 

diametralmente oposto se funda o argumento protecionista, contra o 

agravamento procedimental tentado na versão original do ECA, que previa a 

instrução contraditória e um julgamento ao menor, contra o "desejável 

repúdio formal à institucionalização com o distanciamento do Direito do 

Menor do Direito Penal", defendida por Cavallieri e retomado por Barreira e 

Brazil (op.cit.:80). 

Um dado a maIS nesta complexidade, porquanto invencível à 

unidade em estudo interferir a ponto de alterar aquelas circunstâncias, 

especialmente qual deva ser a prevalência procedimental no que se refere à 

lei que regula a matéria ou o limite de idade que proporcione a linha de ação 

para a proteção especial de autores e suas vítimas, refere-se a dificuldade em 

se reconhecer quem de fato é o infrator, tanto a partir de uma perspectiva de 

ação no meio circundante propício à disseminação de fatores criminógenos 

quanto à constituição desses fatores na escala de influência nos atos 

infracionais a evitar, numa básica intervenção investigatória. 

Neste ponto, toda a resistência às ações interdisciplinares, 

representadas por uma frente variada de ações e especializações 

profissionais, se converteu no exemplo mais marcante, e talvez decisivo, 

para a impermeabilidade organizacional com o meio ambiente, com as 

conseqüências das mais óbvias para os coeficientes de produtividade e 

mesmo da flexibilização como possibilidade de aprimoramento. 

Leal (op.cit.:61), retomando Marques105
, sugere uma seqüência 

biológica para o menor infrator, que seria o "Ciclo da vida do delinqüente": 

105 MARQUES, João Benedito de Azevedo. Marginalização: Menor e Criminalidade. São Paulo: 
Mccgraw-Hill do Brasil, 1976. 
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a) Nascimento 

b) Infração 

c) Punição 

d) V oIta à sociedade 

e) V árias reincidências 

t) V árias punições 

g) V árias voltas à sociedade 

h) Maioridade 

i) Crime 

j) Punição 

k) V oIta à sociedade 

I) V árias reincidências 

m) Várias punições 

n) V árias voltas à sociedade 

o) Morte 

Tal seqüência, além de uma grosseira e inevitável tendência 

determinista, delimitando - o que seria dispensável - os extremos da 

situação de risco pelos itens nascimento e morte, como também uma 

inviolável condição de perecimento num percurso lógico, é um bom 

exemplo das visões sintéticas que se oferecem sobre o assunto. 

Tenha se em conta que a cognição policial é a que se materializa 

através dos registros confecCionados nas dependências policiais, não 

havendo nitidez a respeito de como tais dados - fonte básica das 

informações - contribuam, tanto para prognosticar, quanto como insumo à 

melhoria de produtividade e de aperfeiçoamento específico do órgão em 

face da tarefa, muito embora seja a partir de tais dados, que se constroem 

convicções para influir na realidade 

Ressaltamos que o caráter protecionista da legislação em vigor vem 

garantindo o estancamento dos dados e até mesmo um exagerado bloqueio, 

tanto à divulgação quanto ao tratamento compartilhado com as informações 

geradas em episódios perpetrados por maiores, o que é inviabilizar o valor 
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criminológico da reincidência ou da primariedade, sem ignorar a 

possibilidade de análise dos casos em que as medidas impostas pela lei 

representem a recuperação desejada. 

É Costa A. (op.cit.:1473), que cuidando da institucionalização do 

atendimento ao menor infrator e das dificuldades estruturais e conjunturais 

verificadas, que ressalta: "A característica essencial do processo de 

reeducação é, pois, a globalidade. Para que se dê globalidade ao processo, é 

indispensável a institucionalização." 

Por esta perspectiva, o agrupamento de tarefas como conseqüência 

do enlaçamento de diferentes instituições, embora pudesse representar a 

interação pela especialização e um reforço para o argumento do 

funcionamento sistêmico, acaba contribuindo para um conflito entre 

organismos que, somado a uma ambiência de toda turbulenta e com 

variáveis incontroláveis, conforme as ações um grau muito maior de 

incerteza. 

o PROINFBI - Programa de Fortalecimento dos Sistemas de Bem

Estar Infantil, de vinculação federal parece confirmar não só a necessidade 

coordenadora, mas também a complexidade verificada no relacionamento 

multidisciplinar e, segundo Pilotti (op. cito : 19), acerca daquele programa e 

sobre sua linha metodológica, afirma que: 

"tem como ponto de partida considerar as 

mencionadas instituições estatais como parte 

orgânica de um conjunto mais amplo que 

pode ser chamado sistema de assistência à 

infância, constituído por uma série de 

componentes cuja inter-relação histórica 

precisa ser analisada e explicada para que se 

avance na compreensão do estado atual do 

sistema, se detecte problemas e formule 

estratégias de mudanças adequadas". 
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Salvo quando possa ser lembrada pelas disfunções, pouco resta à 

instituição policial, no que diz respeito a sua visibilidade como entidade 

operativa, fato para o qual aduzimos ser mais um fator contributivo para o 

paradoxo de sua desejada especialização, pois não é bem clara neste 

contexto de inter-relações sua serventia. 

Veja-se que Pilotti (op.cit.: 19), esforçando-se em explicar a 

necessidade de estudo daquela inter-relação, partirá da instituição estatal, 

que entendemos ser a FEBEM, âmbito Federal ou as assemelhadas FEEMs, 

de âmbito estadual, pela lógica da recepção para tratamento, após então de 

esgotada a fase preliminar do JuÍZo Especial, considerando aos demais inter

relacionados como o "resto dos componentes do sistema", tudo pela ótica 

das políticas sociais, do Juízo de Menores - "marco jurídico" - e a relação 

operativa com a sociedade civil, - setor privado tradicional e ONG' S.106 

Eis apenas um lado do relacionamento delinqüencial com as 

providências públicas e sua influência nas prioridades da sociedade civil. 

Não concordamos em que uma unidade deva ser especializada para em nada 

servir, ao menos para figurar como preponderante num esquema de 

entrada/saída, uma vez que a lógica funcional da proposição sistêmica não 

permitiria, caso fosse identificada a essencialidade presumida, ignorar-se, 

como componente da análise/processamento, sua importância. 

Basicamente, ingressam pelas delegacias policiais as notícias de 

fatos considerados como infrações, inclusive as praticadas por menores. A 

continuar o paradoxo da relevância sem relevância, certo é que a extensão 

da estigmatização que se verifica para alguns, quanto ao tratamento e 

nomenclaturas pertinentes a menores infratores, alcança também o serviço 

policial, o que pressupõe o agravamento da questão da insegurança pública 

106 Um relato pessoal sobre o convívio entre menores, especialmente infratores em instituições como a 
FEBEM, encontramos em HERZER, Sandra Maria. A queda para o alto. Editora Vozes, Petrópolis, 1983, 
8" edição, pág. 89. Um exemplo de seletividade às avessas quando menores sãs, por razões disciplinares, 
eram enviadas a sanatório. "Sei que se torna dificil acreditar que um órgão especializado em regenerar 
menores, tenta faze-los ver a vida e as circunstâncias das coisas ruins, enfim, um local que, pelo nome, dá 
apoio e segurança ao menor, possa fazer tal coisa. Mas, infelizmente, conforma-se o ditado: "Um livro 
não se reconhece pela capa". 
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pela falta de credibilidade institucional, um fator a mais no conjunto de 

incertezas do qual vemos tratando. 

Partem de Nogueira (Op.cit.:161), dois exemplos que representam 

bem as contradições das percepções públicas e institucionais quanto ao 

órgão originalmente receptor naquela proposição sistêmica, porquanto ainda 

a possibilidade de desvirtuamento policial decorre, segundo o mesmo, do 

mórbido contato "com toda a gama de marginalidade", e: 

"inclusive menores infratores, que, muitas 

vezes, precisam ficar em dependências 

policiais e, por isso mesmo, estão sujeitos a 

certas violências." 

Logo adiante, evasivo e incoerente, sentencia: 

"Dizer que o menor infrator ou abandonado 

jamais deveria ter contato com a polícia ou 

ser recolhido às suas dependências, mesmo 

temporariamente, como pretendem alguns, é 

ignorar a nossa realidade social e a atividade 

da própria polícia, que é também social, pois, 

tendo uma função preventiva da 

criminalidade e de fiscalização das ruas, é a 

única que tem condições de tomar 

conhecimento desses fatos e de procurar 

soluciona-los de imediato." 

A burocracia da segurança pública parece então um mostruário de 

monstros laboratoriais da consciência política, restringindo-se a existência 

tecnicista do controle social pelo lado mais abjeto, depauperado - o roto e o 

esfarrapado, delinqüência e polícia, quando muito representando a 

existência de corpos jurídicos especializados para o formato jurídico-
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administrativo do Estado ausente, tanto mais quando deva representar a lei 

justa, não raro interpretada como manipulação grosseira de propósitos. 

Não poderá sacralizar-se enquanto o must a encaminhe para o 

confronto com inimigos, que pela falta de outros passam a ser a sua própria 

comunidade, e onde sua presença é mais marcante pelo medo que reproduz 

ao ameaçar contar para a polícia as traquinagens ou a falta de apetite de seus 

filhos - , local ainda onde já não faz mais diferença ser bandido ou mocinho 

na brincadeira tradicional dos meninos. 

Quando trazida para o elenco de órgãos que devem estar à disposição 

do abandono e da assistência, quando não dos tratos à delinqüência, reforça 

o imaginário de indesejável à clientela, como que confirmando as 

dificuldades de ação apontadas por Costa A. (op.cit.: 1473): 

1) Inconvenientes estruturais: 

a) ambigüidade entre o ambiente terapêutico 'ótimo' que se 

busca criar na instituição e a realidade externa; 

b) o fenômeno do 'hospitalismo', ou seja, a dependência 

que a institucionalização gera no cliente; 

c) o 'totalitarismo' dos regimes fechados, com seus 

horários e normas impessoais e formais; 

d) o 'artificialismo' das relações interpessoais e 

intragrupais. 

2) Inconvenientes conjunturais 

a) o alto custo das instituições com atendimento de padrão 

satisfatório; 

b) a complexidade da gerência e da operação dos 

programas; 

c) a exigência de pessoal especialmente qualificado. 
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Desta maneira, e como mais um credo de resoluções burocráticas, 

oferece-se uma unidade especializada em polícia de menores e adolescentes 

como inepta à resolução da crescente ordem de injustiças e delitos, muito 

embora lá esteja no imaginário da satisfação política e da satisfação 

internacional para pleitos universalizantes, mas ainda se confirma como útil 

em projeto de re-estruturação social abrangente, ainda remoto, e inútil 

enquanto se oferece como esclerosada, retrato dos nossos dias. Os capítulos 

do cotidiano, senis, previsíveis e que por vezes se insinuam até poéticos, 

reiterados pelo inconformismo e repetitivos por um descontrole do 

submundo convencionado, são o cotejamento do patético, qual uma música 

a que nos habituamos: 

o Meu Guri 

(Chico Buarque -1981) 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

Não era o momento dele rebentar 

Já foi nascendo com cara de fome 

E eu não tinha nem nome pra lhe dar 

Como fui levando, não sei explicar 

Fui assim levando, ele a me levar 

E na sua meninice ele um dia me disse 

Que chegava lá 

Olha aí, olha aí, olha aí 

Ai o meu guri, olha aí 

O lha aí, é o meu guri 

E ele chega 

Chega suado e veloz do batente 

E traz sempre um presente pra me encabular 

T anta corrente de ouro, seu moço 

Que haja pescoço pra enfiar 

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 

Chave, caderneta, terço e patuá, 

Um lenço e uma penca de documentos 



Pra finalmente eu me identificar, olha aí 

Olha aí, ai o meu guri, olha aí, 

Olha aí, é o meu guri 

E ele chega 

Chega no morro com o carregamento 

Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 

Rezo até ele chegar cá no alto 

Essa onda de assaltos tá um horror 

Eu consolo ele, ele me consola 

Boto ele no colo pra ele me ninar 

De repente acordo, olho pro lado 

E o danado já foi trabalhar, olha aí 

Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

Olha aí, é o meu guri 

E ele chega 

Chega estampado, manchete, retrato 

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço 

F azendo alvoroço demais 

O guri no mato, acho que tá rindo 

Acho que tá lindo, de papo pro ar 

Desde o começo, eu não disse, seu moço 

Ele disse que chegava lá 

Olha aí, olha aí, olha aí 

Ai o meu guri, olha aí 

Olha aí, é o meu guri 
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Cuidou este capítulo da explanação acerca da constituição de um 

modelo burocrático especializado a partir da clientela, inibido em seu êxito 

operativo pela complexidade da tarefa e a inadequação prática em face de 

opções conceituais e sistêmicas, que não consegue reforçar padrões de 

interdisciplinaridade nas relações com as variáveis do ambiente, motivando 

ser duvidosa sua manutenção pelo caráter nominal em detrimento às 

expectativas públicas. 



CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA UMA NOVA AGENDA 

DE PESQUISA 

7.1. Conclusões 

A novidade veio dar à praia 

Na qualidade rara de sereia 

Metade busto de uma deusa Maia 

Metade um grande rabo de baleia 

Novidade era o máximo 

Um paradoxo estendido na areia 

Herbert Vianna 

Esta dissertação teve por propósito responder às seguintes questões: 
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• As variáveis do ambiente externo, nas quais incluídas o mercado, 

influenciam a tarefa e a estrutura, ademais de alterar o processo 

decisório? 

• É possível uma remodelagem organizacional da Polícia Civil 

sem que esta seja extensiva a outros subsistemas como, por 

exemplo, Polícia Militar e Ministério Público? 

• Em que medida a produtividade do órgão pode ser influenciada 

pelas pessoas e os respectivos sistemas de recompensas, tanto no 

modelo atual quanto numa possível reestruturação? 

• A opção estrutural por unidades pautadas na especialização de 

atividades justifica-se por padrões técnicos ou por imposições 

políticas de segmentos isolados da tecitura social? 
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É o que faremos a seguir: 

As bases da segurança pública brasileira estão fundadas num 

imaginário sacralizado da força, perfil conquistado pelas instituições que, 

embora tencionadas entre si, sempre estiveram às voltas com inimigos 

internos que se faziam comuns à medida que os ideais de ordem estavam 

relacionados, proporcionalmente, à manutenção de interesses políticos. 

Tais inimigos passaram a ser o liame operativo, justificativa 

processual para ações nominadas por integração de esforços, justamente 

quando a noção de unidade nacional e os objetivos nacionais de 

desenvolvimento voltavam-se para superar os atrasos de um modelo 

econômico descompassado e dependente. Neste momento, em algum lugar 

do histórico das forças, a tolerância corporativa de umas para com as outras 

passam à revisão, quando as tentativas de prevalência de modelos policiais, 

- judiciário versus militar, - embora não cessem, voltam-se para a 

confirmação de um ideário comum, reconfirmado mais tarde como que em 

forma de sistema policial, manutenção teórica que traria muito mais a 

imposição formalística do que a cooptação ideológica, sendo o bastante para 

considerarmos a melhor maneira do poder central de equacionar o convívio 

conflitante entre as forças policiais: dar-lhes a noção de importância pela 

interdependência. 

É mesmo um caso singular de modelagem da força pública, muita 

maIS severa pelas opções militares consagradas e historicamente 

acumuladas, quando se pode relacionar tais opções à participação em 

momentos decisivos e marcantes da história brasileira e pela crença 

messiânica. Não seria o caso de possibilitar a manutenção de uma policia 

notadamente civil, uma vocação normal e aceita para a questão urbana. Em 

jogo a possibilidade de mobilização de uma força auxiliar que pudesse estar 

apta a somar esforços com um Exército, que então informador da unidade 

nacional e de suas dificuldades territoriais, mormente a partir da 

Constituição de 1890, a republicana forma de os Estados Federados 

organizarem suas respectivas polícias. 
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Por outro lado, não sendo o bastante para a prevalência de um 

formato civil, e neste caso judiciário, possuindo a Polícia Civil grande 

elenco de atividades prefeitáveis e processuaIs, ficará deslocada a 

prevalência do modelo jurídico-fonnal, bacharelesca, tão contagiante na 

formação histórica brasileira a ponto de se converter também em mais um 

dos fasCÍnios tal qual o que já seria o modelo militar, momento ainda em 

que o ideário positivista alcança expressiva influência na modelagem de 

hábitos, leis e urbanização, prevalecendo o ideal higienista para os já 

sentidos reflexos da industrialização, encaminhados para nós 

retardatariamente. 

Não era o caso, como ainda não é, de se disputar a prevalência de 

uma policia sobre a outra. É o caso de se disputar o monopólio da força, de 

se angariar prestígio pela importância no processo da ordem a ser instalada, 

sendo o poder o objeto da submissão da teorização sistêmica, que deverá 

então dar conta dessas contradições, não bastasse a já turbulenta sociedade, 

de onde vai brotar o crime, visto prevalentemente nas camadas mais pobres. 

A década de 60 é pródiga de exemplos, quando em cena, como mais 

um componente, a diversidade ideológica disseminada. A polissemia e 

confusões semânticas para o tenno sistema são sustentadas pela 

possibilidade de se arranjar a sociedade, de se lhe atribuir funções para 

agregação de padrões ótimos de contentamento tido por majoritário. Lá 

estarão as forças policiais tentando rubricar a noção subsistêmica, nas 

ligações estruturais mais voltadas para preocupações com a forma. 

Ao se reconceituar a noção de ordem, prevalecerá o formato de 

segurança nacional quando, mais uma vez, adia-se a revisão dos aparatos 

públicos de segurança em nome da prevalência política em curso. 

Quando se esperava que a distensão política, seguida do processo 

originário de refonna constitucional, pudesse trazer uma nova vocação para 

aqueles aparatos, mesmo porque era a vez de uma "Constituição Cidadã", lá 

estavam acesos os trejeitos corporativos e, mais uma vez, sendo que agora 
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num grau constitucional, mantida a noção de separações e domínios, 

teorização jurídica mais uma vez socorrida por bases sístêmicas. 

Como o modo social de sistemas não consagra, amiúde, as 

contradições do melO, por exemplo, como um conflito produtivo ou 

patrimonial, preferindo encaminhar disfunções para as metáforas dos 

desajustes orgânicos, com ênfase em taIjá-los por doenças sociais, descamba 

para o positivismo, tão influente na formação policial brasileira, não sendo o 

caso de se possibilitar qualquer tipo de reforma ideológica ou mesmo 

produtiva, porquanto estão garantidos todos os recursos culturais que 

mantiveram as forças em pleno vigor de poder e até mesmo de indiferença. 

Portanto, misturados os propósitos sistêmicos das diversas 

abordagens, manteve-se a segurança pública colhendo diferentes conceitos a 

seu respeito, sem ignorar que em franco contato com a criminal idade, onde 

é necessário reinterpretar o sistema social e os critérios funcionais, 

reelaborando-se a prevalência jurídico-positivista, o que por certo alcançaria 

a diferenciação em teorizar sistemas e praticar a partir de convicções 

equivocadas e restritivamente jurisdicistas. 

o fenômeno sistêmico, assim, representa a maior dificuldade em se 

fazer rever a constituição e o funcionamento dos aparatos de segurança, 

num projeto de reforma que, não raro, defenda a integração como primeiro 

passo de um projeto mais amplo de unificação, porquanto esta noção incutiu 

a idéia de órbitas de poder justificadas teoricamente por uma 

correspondência institucional com os susbsistemas, solo fértil para a 

manutenção de cada cultura - cada um em seu reduto - , além do 

recrudescimento de disputas pelo poder - o poder de aglutinar ao outro - , 

que se verifica também, e mais modernamente, quanto ao Ministério 

Público, seduzido em duplicar o poder de promover a ação penal e 

investigar, emparceirando-se com a Polícia Militar, instigada pelo propósito 

de ser completa - ostensiva e investigativa - . 
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Evidente que tais inferências só podem partir da teorização de 

sistemas, por mais paradoxal que seja, pelo fato de que, embora o pleito 

máximo fosse o de manutenção da ordem jurídica para a manutenção da 

ordem pública, confirmando~se competências constitucionais pelo respeito 

ao Estado de Direito, a alegação de invasões de competência ou desmonte 

deste QU daquele subsistema, tanto se dá pela teorização tlexibilizante, 

voltada para o aperfeiçoamento justificado deste mesmo sistema,. - que 

pode até não preconizar centralização, mas em alguns casos não a ignora, 

quanto pela retórica do clamor público, o positivismo lógico disfarçado nas 

estatísticas e índices, no que, mais uma vez, a diferença se dará pela 

preponderância messiânica - uma Nova Polícia, um Ministério Publico 

forte, uma Guarda Municipal armada, o Exército nas ruas etc. 

A Polícia Civil está cercada desta ambiência hostil e sua 

reconceitualização, - que vem se acumulando com o tempo, principalmente 

a partir da perda de atividades prefeitáveis, de intervenção semijudiciais, da 

definição de crimes de potencial ofensivo reduzido a serem tratados por 

Juizado Especial e não mais por esta, da perda de instrumentos como o 

mandado de busca domiciliar, a chancela de diversões públicas etc - , 

continua centrada numa postura do "mundo jurídico", status que já não faz 

mais tanta diferença para os anseios comunitários, tampouco garante 

respeitabiiidade no mundo das becas. 

Enquanto pelej ando com suas mazelas logísticas, enfrentando a 

desordem com os mesmos instrumentos jurídicos de outrora - os que 

restaram -, num ambiente de criminal idade crescente em que o 

dimensionamento social lhe confunda, iniba e até desvirtue - no caso 

prático das prisões -, tem contra si afronta histórica e competencial dos 

outros subsistemas, que cresceram em prestígio e poder, pretendendo 

enfrentar turbulências com os mesmos instrumentos do jurisdicismo, 

estando combalida e de visão rasteira do externo campo de confronto, onde 

se supõe ocorrerem vitórias, limite espaço-temporal que relega a dimensão 

interna a um plano secundário e estagnado, o que mais se evidencia nas 
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questões como motivação dos membros e os padrões éticos de suas 

atividades. 

Não há uma unidade de corpo - veja-se, o tal subsistema é tão 

impessoal e, portanto ausente das questões humanitárias internas e externas, 

que não são as mesmas as pretensões do topo e da base, numa metáfora 

geométrica e piramidal, como que um descolamento estratificado da 

tecnocracia em relação aos demais. As conotações éticas estão restritas, não 

ao reconceitualizar o trabalho policial, mas estende-se à manutenção de 

vitalidade do subsistema, o que contraditoriamente contribui para sua 

extinção, não havendo preparo tático-administrativo, ao menos, para se 

tentar viabilizar a exeqüibilidade de sistemas pela abordagem contingencial, 

mesmo na proposição sócio-técnica. 

Ademais, concluímos que a prevalência por opções de atividades 

especializadas, como pressuposto de importância e instrumento de proteção 

competencial da organização em relação a outros subsistemas, é inócua. As 

variáveis do ambiente alcançaram alto grau de incerteza e mutação, não 

estando apta a Polícia Civil para perceber que a especialização pretendida 

deva contar com o intercâmbio de forças sociais e econômicas, detentoras 

de um poder de mudança tão veloz e eficaz do que os arranjos normativos, 

muito embora estes se constituam num engano indelével da crença de sua 

perenidade. 

É desta fonna que a manutenção de um subsistema interno como o 

da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente responde 

muito mais a anseios conservadores do que a mutações no panorama de 

indigência social, sendo certo que sua missão já não é clara como órgão 

especializado no contexto interdisciplinar em que se funda o tratamento da 

questão, porquanto proteção engloba uma série de outras vertentes que não 

somente a de acautelamento procedimental, o que deve ser repensado 

quanto à atividades generalistas das unidades de bairro, situadas no eixo 

próximo do desenvolvimento dos conflitos e do abandono. 
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o caso de uma unidade especializada em atender a turistas 

estrangeiros é bem o exemplo de como a especialização pretendida 

representa a sedução e permissibilidade a argumentos e práticas 

mercadológicas, quando uma descompassada evolução normativa, 

representa, a todo custo, não a possibilidade de se agregar a tarefa a anseios 

comunitários nativos, mas às pretensões do lucro e bem-estar de eremeros 

passantes, como que se pudesse criar uma extensão de seus domínios 

territoriais sob o patrocínio da avultação econômica conseqüente. 

Nos dois subsistemas apontados, a retórica de sistemas é sentida por 

uma compartimentação que não confirma as interfaces, não consideram 

variáveis, - internas e externas do ambiente, não representa o 

desenvolvimento procedural sugerido pela apropriação de um modus 

faciendi coerente e em feedback, na retroalimentação que garantisse 

melhores índices de produtividade pelo aperfeiçoamento da gestão, como 

aumento ou melhoria da segurança pública específica e global. 

É a partir dessas observações que pontuamos: 

As perspectivas de remodelagem organizacional e aperfeiçoamento 

funcional para a Polícia Civil, enquanto inserida na proposta teórica de 

sistemas, somente serão positivas à medida que se desfaça a crença de que 

uma construção teórica como a mencionada seja o bastante para permitir 

práticas consolidadas em revisões democráticas e comunitárias, porquanto o 

agir sistemicamente nem sempre corresponde às reais possibilidades de 

observar a questão social em mutação, tampouco garante o êxito operativo 

pretendido, dada a incongruência entre a suposta funcionalidade do mesmo 

com a normatização de sua existência e de sua prescritibilidade. 

Respondendo às questões propostas, podemos afirmar: 

a) É marcante que as variáveis do ambiente influenciam na 

tarefa e na estrutura da PCERJ, conquanto o processo 

decisório, mais político do que técnico, venha garantindo 
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percepções equivocadas acerca de como deva posicionar-se e 

constituir-se a instituição para o desempenho de suas 

funções, tão embaraçosas ao longo da história, mas que se 

posiciona no corredor de alterações sociais, marcadas pela 

volúpia política que se verificou com a expansão globalizada 

do mercado, este velho senhor de tantos domínios. Seu 

dilema continua a ser em que opções agir e em que instancias 

se posicionar, na garantia da separação dos limites extremos 

do poder, no mais e no menos; 

b) Somente será possível uma remodelagem organizacional da 

PCERJ quando a versão revisional alcançar as tramas 

institucionais e políticas do arranjo sistêmico pretendido, 

porquanto as disparidades funcionais hoje verificadas, e tão 

singelamente agrupadas, refletem retrabalho e falta de 

coalizão, uma noção de homeostasia inalcançável, com 

percepções completamente diversas de um subsistema para o 

outro, o que é a garantia de não se conseguir definir tarefas 

pela confusão de missões; 

c) Desde que revistas as possibilidades éticas, a influencia na 

produtividade a partir das pessoas e de seus méritos é 

marcante. Reestruturar, assim, parte do pressuposto desta 

revisão. Caso contrário qualquer alteração pretendida, 

anunciada como redentora para garantir satisfação ao 

cidadão, estará· ocultando que o ser humano, a base do 

intercâmbio e das realizações, continua a mercê do abandono 

e do descontentamento, sem as motivações necessárias para o 

que se espera da atividade ora insalubre, ora reflexiva. Uma 

das conseqüências de uma reestruturação extensiva a outros 

subsistemas seria a de diminuir fossos de prestígio, 

reconhecimento, remuneração e recambiamento de recursos, 

versão igualitária sem que a manutenção de diferenças 

signifique apenas diferenças de poder. 

d) Como hoje se apresenta, a opção estrutural da PCERJ em 

unidades pautadas na especialização de atividades, constitui-
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se num inconteste engodo burocrático, contraditório, 

arrítmico e desvinculado das necessidades gerais da 

comunidade, havendo um equívoco em se justificar tal 

construção pela racionalização de interesses que, num 

universo difuso, se apresentam como assuntos de relevância. 

Há um exagero em fragmentar os assuntos da segurança, 

conseqüência em se permitir fragmentar unidades 

especializadas pelo pressuposto de otimização e despreparo 

das unidades de bairro, generalistas na maioria dos casos. O 

foco deve ser invertido, o que possibilitará a reformulação da 

capacitação do funcionário policial civil para habilidades 

majoritariamente generalistas, com ganhos pessoais e 

coletivos, evidentemente mais propensos à percepção 

positiva no seio comunitário. 

Por derradeiro, o fascínio natural da proposição de estruturas e 

modelos dedicados a uma reformulação não pode permitir-se em romancear. 

O embaraço formal mais evidente da atual vinculação sistêmica é 

normativo, por onde devem começar, não o desmantelamento da história ou 

das vocações operativas, mas o desembaraço político que lhe gravou. 

Não se trata de desconstitucionalizar, nem legislar diplomas 

orgânicos para o fortalecimento institucional, como que extremos de 

proteção ou de extinção, mas o de equalizar anseios públicos legítimos, o 

que pode perfeitamente passar por uma discussão pública de âmbito 

nacional na forma plebiscitária, onde comissões e subcomissões de reformas 

de códigos e de leis possam congregar seus tecnicismos e ilações 

processuais em nome não das mazelas sociais, de modo a mantê-las, mas as 

virtudes do convívio pacífico, já sem inimigos remotos ou imaginários, 

posição que consagre a militarização para a militarização - hipótese que 

justifica a manutenção de uma força mobilizável e de alcance local -, e a 

socialização pela preponderância civil e democrática, desprovida da 

estreiteza jurídica que consagra mais o procedimento legal e a simbólica 
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manifestação do poder estatal do que a liberdade erigida em melO a 

contradições. 

Já vai tardia a necessidade de a sociedade vir ao voto em plebiscito 

para definir que modelo de polícia deseja, de onde por certo surgirá uma 

discussão que extrapole o laboratório da tecnoburocracia, mais evidente e 

coerente do que qualquer proposta atualmente ao alcance. 

7.2. Sugestões para uma nova agenda de pesquisas 

Ratifica-se como complexa a evolução do Direito, sobretudo quando 

observável na mediação dos interesses societários e na construção das 

opções estruturais do Estado, multifacetado para uma pluralidade de tensões 

e possibilidades de convívio. 

De como a dogmática se constrói e reconstrói para fazer frente à 

velocidade de comportamentos e interesses em mutação, com óbvias 

implicações no poder cogente, e de como pode posicionar-se pró ou contra a 

vanguarda, - o que obriga a vivenciar-se no dia-a-dia o conservadorismo, 

acaba sendo uma das modalidades de regulação mais carregadas de 

dificuldades à implantação de instrumentais de gestão ou de reavaliações de 

processos produtivos, exatamente pela perenidade da norma ou pelas 

incertezas trazidas por abruptas rupturas. 

Justa ou injusta, pacífica na jurisprudência ou amorfa, a lei, 

instrumental da racionalidade burocrática, reclama a efetivação da estrutura 

estética que, curiosamente, renasce vigorosa - porquanto o Direito 

dinamiza-se em ânsia mesmo que em claustro - , a cada grande conflito, a 

cada marco histórico de conquistas de homens pelos homens. 

Eis que dizer o direito, na sua altivez de convencimento e resignação 

é antes de tudo uma tarefa argumentativa, extemalizada por uma metáfora 

de poder que se estende a todos como um primado de credibilidade e 
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instrumentalidade, que antes quedou frente à retórica das figuras de palavras 

e de pensamento. 

Se adornar o Direito é o mesmo que fantasiar a Justiça, na suposição 

de que a eloqüência é antes de tudo um pressuposto de tolerância de uma 

retórica natural, empiricamente assimilada com o processo de linguagem de 

uma forma geral, e assim patrimonializada pela sociedade, não se perca de 

vista que a mecanização do discurso não ilide suja finalidade de alterar 

determinadas situações. 

São os indícios já apontados por Kuhn (op.cit.) a respeito da 

relativização como espelhamento da realidade, o não-ser da expressão da 

verdade absoluta que deve ser filtrada no condicionamento da percepção. 

Considerando que a maioria das estruturas impostas pelo direito 

como necessárias à sua consecução são produtoras de discurso, persuasão à 

provocação de específicos resultados e ainda assim sobejamente retóricas, 

sobretudo porque a linguagem acaba sendo importante, também, na 

ratificação da experiência moral, entendemos como pendente o 

esclarecimento dos itens seguintes, os quais sugerimos como futuros itens 

de pesquisa: 

• Como desenvolver um padrão de racionalidade produtiva 

para o conjunto das instituições legais, teoricamente 

componentes do sistema de justiça criminal, com as 

contradições e disputas vindas de posturas discordantes do 

Direito, a ponto de uma hostilidade entre aquelas confirmar 

divergências muito mais do que uniformidades? 

• Quais são as formas de interpretação do primado sistêmico 

pelo órgão fiscalizador da lei - o Ministério Público -

admitido teoricamente como subsistema da persecução 

criminal, à medida que , invariavelmente, deve opor 
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resistência a tudo e a todos em nome de convicções atreladas 

a verdades legais? É auto-suficiente para alterar a ordem 

social? 

• Quando os problemas comportarnentais do policial deixam 

de merecer trato na seara ética para ingressar na esfera da 

saúde mental? É possível encaminhar o discurso infracional 

para os limites da salubridade e reconceituar as 

possibilidades do psiquismo deste profissional, interna e 

externamente à organização? 

• Como a polícia é percebida no imaginário popular e como 

tais percepções influenciam na formação da cultura 

organizacional? A idéia de intercâmbio com o meio 

ambiente, nos moldes de uma polícia comunitária, é capaz 

de facilitar remodelagens e reconceituação? 



353 

BffiLIOGRAFIA 

ACOSTA, Walter P. O processo penal. Rio de Janeiro: Coleção Juridica da 

Editora do Autor, 1984. 

ALBERGARIA, Jason. Das penas e da execução penal. Minas Gerais: 

Editora Del Rey, 1992. 

_________ . Criminologia - Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Aide 

Editora, 1988. 

ALBERONI, Francesco e VECA, Salvatore. O altruísmo e a moral. Tradução de 

Mário Fondelli - Capítulo lU: A moral da utilidade, (págs. 37-45), Rio de 

Janeiro: Rocco, 1990. 

ALBUQUERQUE, IA. Guilhon de. Instituição de Poder 28 edição. Rio de 

Janeiro:Graal, 1986, caps. I, U e VI. 

ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). 4a
. ed. 

Rio de Janeiro: Vozes, 1987. 

ANDRADE, José Vicente de. Turismo - Fundamentos e Dimensões. São Paulo: 

Editora Ática, 1992. 

ARON, Raymond. Nota sobre a estrutura em ciências políticas. In BASTIDE, 

Roger. Usos e sentidos do termo "estrutura" nas ciências humanas e sociais. 

São Paulo: Editoras Herder e da Universidade de São Paulo, 1971. 

ATALffiA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 3' edição. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 1984. 

BANCO MUNDIAL - Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 1988. Caps. 2, 

3 e 5. Rio de Janeiro: FGV, 1988. 

BARATT A, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Rio de 

Janeiro: Editora Revan, 1997. 

BARBALHO, Célia Regina Simonetti & BERAQUET, Vera Sylvia Marão. 

Planejamento estratégico para unidade de informação. São Paulo: Ed. Polis, 

1995. 

BARREIRA, Wilson e BRAZIL, Paulo Roberto Grava. O Direito do Menor na 

nova Constituição. 28 edição. São Paulo: Atlas, 1991. 

BARRETO, Margarida. Planejamento e Organização em Turismo. São Paulo: 

Papirus Editora, 1991. 



354 

BASTIDE, Roger et ali. Usos e sentidos do termo "estrutura" nas Ciências 

Humanas e Sociais. São Paulo: Editoras Herder e Universidade de São Paulo, 

1971. 

BATIFFOL, Renri. A Filosofia do Direito. São Paulo: Editora Difusão Européia 

do Livro, 1968. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalizacão: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1999. 

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e da Penas. Tradução Torrieri Guimarães. São 

Paulo: Remus Livraria Editora, 1971. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. A difícil administracão das motivações. In 

Revista de administração de empresas. São Paulo: EAESP!FGV, u.38, nO 

01, pág. 6-17, janlmar 1998. 

BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 33 edição. 

Petrópolis: Ed. Vozes, 1976. 

BERTALANFFY, Ludwig Von et ali. Teoria dos Sistemas - Série Ciências 

Sociais. Trad. Maria da Graça Lustosa Becskeházy. Rio de Janeiro: FGV, 

1976. 

______ . General System Theory. Nova York: Brazziller, 1968 

BEZNOS, Clóvis. Poder de Polícia. Rio de Janeiro: Editora Revista dos 

Tribunais, 1979. 

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora Paz e 

Terra, 1987. 

BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. 323 

edição. Petrópolis: Ed. Vozes, 1999. 

BORNHEIM, Gerd A. Os filósofos pré socráticos. São Paulo: Cultrix, 1989 

BOTTOMORE, Tom. Dicionário de pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1988. 

BRA YBROOKE, David e LINDBLOM, Charles E. Uma estratégia de visão 

social. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1972. 

BRETAS, Marcos Luiz. A guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997. 

BRITO, Sulivam Pereira. A Sociologia e a abordagem sistêmica. Campinas: 

Papirus, 1986. 



355 

BUCKLEY, Walter. A Sociologia e a Moderna Teoria dos Sistemas. São Paulo: 

CultrixlEditora da USP, 1971. 

BUZZY, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o conhecimento, a 

linguagem. 19a edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1990. 

CAMACHO, Joel da Silva. Psicologia Organizacional - uma abordagem 

sistêmica. São Paulo: EPU, 1984. 

CAMP ANHOLE, Adriano & CAMP ANHOLE, Hilton Lobo. Código de 

Menores e legislação específica sobre menores. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1986. 

CAMPOS, Anna Maria. Accountability: Quando poderemos traduzir para o 

português? Rio de Janeiro: RAP, FGV, Fev/abr de 1990, vo124. 

CAMPOS, Edmundo (org.). Sociologia da Burocracia. Rio de Janeiro: ZAHAR 

Editores, 1978. 

CANO, Ignácio. Análise territorial da violência no Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: ISER, 1997. 

CAPRA, Fritjof O ponto de mutação. São Paulo: Editora Cultrix, 1982, capo lI. 

CASTRO, Cláudio Moura. Prática da pesquisa social. São Paulo: Ed. MacGraw

Hill, 1977. 

CATHALA, Fernand. Polícia - mito e realidade. São Paulo: Editora Mestre Jou, 

s.d. 

CA V ALCANTI, Bianor S. Fundamentos da Modelagem Organizacional. 

Adaptado de Galbraith, Jay. Organization design reading. Mass-Addison

Wesley. 1977, p.30-1, digitado. 

__________ . Gestão publica integrada: implicações para formulação 

de teorias, modernização administrativa e ensino da Administração Pública. 

RAP, Rio de Janeiro: FGV, jul/set 1991. VoI. 25, nO 3, pág. 173-84. 

CA V ALLIERI, Alyrio. Direito do Menor. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. 

CHANLAT, Jean-François. A caminho de uma nova ética das relações nas 

organizações. In Revista de administração de empresas. São Paulo: FGV, n° 

32-33, juVago, 1992. 

CHENIAUX, Sonia. Trapaceados e trapaceiros: o menor de rua e o serviço social. 

2a edição. São Paulo: Cortez Editora, 1986. 

CIDA VENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Pulo: Ed. 

MacGraw-Hill do Brasil, 1979, VI e lI. 



356 

CHURCHMAN, c.w. The Systems Approach. Nova Iorque: Deli Publishing 

Co. 1968. 

COCUZZA, Felippe. As Forças Armadas do Brasil. São Paulo: Angelotti, 1995. 

COHEN, Albert K. Transgressão e controle. São Paulo: Livraria Pioneira Editora., 

1968. 

COMBLlN, Pe. Joseph. A Ideologia de Segurança Nacional - O Poder Militar 

na América Latina. 3a edição. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 

1980. 

COSTA, Álvaro Mayrink da. Criminologia. 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 

1982, voU, Tomo lI. 

COST A, Milton Lopes da. A polícia no Estado do Rio de Janeiro (policiamento 

civil: velado e ostensivo). Rio de Janeiro: Edição do autor, 1979. 

CREMA, Roberto. Além das disciplinas: reflexões sobre transdisciplinaridade 

geral. In WEIL, Pierre, D' AMBROSIO, Ubiratan. CREMA Roberto. Rumo 

à nova transdisciplinaridade.São Paulo: Summus Editora., 1993, pág. 131-

154. 

CRETELLA JR, José. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 1989. 

DARTIGUES, André. O que é fenomenologia? 3a edição. São Paulo: Editora 

Moraes, 1992. 

DIAS, Francisco Mauro. O Poder de Polícia o Desenvolvimento e a Segurança 

Nacional- In Revista de Direito da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro. Vol 11. Rio de Janeiro: 1980. 

DIAS, José Maria AM. et aI. Planejamento Organizacional: Conceito e 

Tendências. In: Planejamento Empresarial. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos Editora., 1982. 

DINIZ, Cládice Nóbile. O Fenômeno das Organizações não governamentais. 

Trabalho final da disciplina Teoria das organizações - EBAP. Rio de 

Janeiro: FGV, 1996. 

Gestão da Informação e sistemas de informações 

policiais em uma delegacia de polícia do Estado do Rio de Janeiro - uma 

abordagem organizacional. Dissertação de mestrado apresentada à Escola 

Brasileira de Administração Pública da FGV, em 06/1 0/1998. Orientação: 

ProF Sylvia Constant Vergara. 



357 

DONNlCI, Virgílio. A criminalidade no Brasil - meio milênio de repressão. Rio 

de Janeiro: Forense, 1984. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 2a.edição. São Paulo: Ed. Perspectiva, 

1988. 

ELLENBERGER, Henri F. & SZABO, Denis. ° enfoque multidisciplinar dos 

problemas da criminologia. In Pesquisa comparativa e interdisciplinar. Série 

Ciências Sociais, tradução de Maria da Graça Lustosa Becskeházy. Rio de 

Janeiro: FGV, 1976. 

Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei n° 218/75. 

Atualização, remissões e comentário Milton Roberto Olivier de Azevedo. 

Rio de Janeiro: Imprensa Oficial do Rio de Janeiro, 1993. 

Estudo da Demanda Turística Internacional. EMBRATUR, 1994. 

EV ANS, John A. Sistemas de informação da administração escolar: progressos e 

perspectivas. In PIELE, Philip K et ai. Mudança social - mudança 

tecnológica: suas implicações na educação. São Paulo: Editoras Cultrix e 

Universidade de São Paulo, 1976. 

FARIA, José Eduardo (org.). Direito e Justiça: a função social do judiciário. São 

Paulo: Editora Ática, 1989. 

FERNANDES, Heloisa Rodrigues. Política e Segurança. São Paulo: Alfa

Ômega, 1974. 

FIGUEIREDO, Pedro de Oliveira. ° Estado e a segurança da sociedade. Rio de 

Janeiro: Revista da ESG, 1988, ano IV, nO 9, pág. 39 . 

. A violência urbana e suas vítimas. Revista da ------------------------
ESG, 1993, ano IX, n° 26, págs. 63-74. 

FILHO, Américo Pellegrini. Ecologia. Cultura e Turismo. São Paulo: Papirus 

Editora. Capo 10. 1993. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 9a.edição. Rio de Janeiro: Vozes, 1984. 

FRAGOSO, Augusto. A ESG - Origem, Evolução e Posição Atual. Separata do 

Informativo da FGV, ano lII, nO 3, março de 1971, Rio de Janeiro. 

GALBRAITH, Jay. Organization design reading. Mass - Addison - Wesley, 

1977. 

GAROTINHO, Anthony. Violência e criminalidade no Estado do Rio de 

Janeiro: diagnóstico e proposta para uma política demográfica de segurança 

pública. Rio de Janeiro: Editora Fama, 1998. 



358 

GEORGE, Claude S. Jr. A história do pensamento administrativoSão Paulo: 

Editora Cultrix, 1974. 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. Parte IV. i Edição. São Paulo: 

Editora Atlas, 1986. 

GIANNOT, José Arthur. Origens da dialética do trabalho. São Paulo: Diffel, 

1966. 

GIDDENS, Anthony. Novas regras do método sociológico - uma crítica positiva 

das sociologias compreensivas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 

GINSBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1987. 

GIUSTINA, Oswaldo Della. Direitos humanos e segurança do Estado: in A 

Defesa Nacional. Revista de Assuntos Militares e estudo de problemas 

brasileiros. Rio de Janeiro: Empresa Editora Carioca, 1980, n° 689 

mai/jun/80. 

GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. Tradução Dante Moreira 

Leite. 2a edição. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Élson. Curso de Direito do Trabalho. 9a 

edição. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 

GOVERNO FEDERAL. Plano de Segurança Pública. Brasília: 2000, pág. 4 

(introdução) 

GUARESCHI, Pedrinho A. Sociologia crítica: alternativas de mudança. 233 

edição. Porto Alegre: Edições Mundo Jovem, 1990. 

GUERREIRO, Mário Antonio de Lacerda. O dizÍvel e o indizível: A filosofia da 

linguagem. Campinas: Papiros Editora, 1989. 

GUIDA, Frederico Antonio. Panorama Geral da Administração. Rio de Janeiro: 

Editora Campos. 1980. 

GUIMARÃEs, Alberto Passos. As classes perigosas - banditismo urbano e 

rural. Rio de Janeiro: Graal, 1982 

GURGEL, Claudio. Reforma do Estado e Segurança pública.- 1 Política e 

Administração Vol IH nO 2. Revista da FESP. Rio de Janeiro, 1987. 

GURGEL, José Alfredo Amaral. Segurança e Democracia - "Uma Reflexão 

Política sobre a Doutrina da Escola superior de Guerra. Rio de Janeiro: 

Bibliex, 1975. 



359 

GURVITCH, Georges. As estruturas em Sociologia. In BATIDE, Roger. Usos e 

sentidos do termo "estrutura" nas ciências humanas e sociais. São Paulo: 

Editoras Herder e da Universidade de São Paulo, 1971. 

HA YES, Robert A. Nação Armada - A Mística Militar Brasileira. Rio de 

Janeiro: Bibliex 1991. 

HINRICHS, Harley e TAYLOR, Graeme M. Orçamento - Programa e Análise 

de Custo-Beneficio: casos, textos e leituras. Rio de Janeiro: FGV, 1974. 

HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência 

numa cidade do século XIX. Rio de Janeiro: FGV, 1997. 

HOPMAN, Richard 1. Análise de Sistemas e Gerência de Operações Trad. Vítor 

Kameyama. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1974. 

IGLESIAS, Francisco. Trajetória Política do Brasil: 1500 - 1964. São Paulo: 

Cia das Letras, 1993. IGLESIAS, Francisco. Trajetória Política do Brasil: 

1500 - 1964. São Paulo: Cia das Letras, 1993. 

JAMESON, Frederic. Periodizando os anos 60. In HOLLANDA Heloisa B. 

(org.) Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, 1991. 

KATZ, Daniel e KAHN, Robert. Psicologia Social das Organizações. São Paulo: 

Ed. Atlas, 1970. 

KAUFMAN, Roger A. Enfoques de sistema na Educação: debate e tentativa de 

integração. In PIELE, Philip K et ai. Mudança social e mudança 

tecnológica: suas implicações na Educação. São Paulo: Editoras Cultrix e 

Universidade de São Paulo, 1976. 

KOW ARICK, Lúcio. Capitalismo e marginalidade na América Latina. 3a edição. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1982. 

LACOMBE, Américo Jacobino & TAPAJÓS, Vicente. Organização e 

administração da Justiça no Império. Brasília: FUNCEPlMinistério da 

Justiça, 1986, vol. 12, Coleção História Administrativa do Brasil. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. São Paulo: Editora Atlas, 1984. 

LAP ASSADE, Georges. Grupos, organizações e instituições. Rio de Janeiro: 

Livraria Francisco Alves Editora, 1977. 

LEAL, César Barros. Delinqüência juvenil: seus fatores exógenos e prevenção. 

Rio de Janeiro: Aide Editora, 1983. 



360 

LIANZA, Sidney. A participação e identidade da força de trabalho na 

organização das empresas. Rio de Janeiro: Mímeo, 1997. 

LIDER, Julian. Da Natureza da Guerra. Rio de Janeiro: Bibliex, 1987. 

LODI, João Bosco. História da Administração. São Paulo: Livraria Pioneira 

Editora, 1971. 

MACHADO JR., J. Teixeira e REIS, Heraldo da Costa. A Lei 4320 Comentada. 

28' edição. Rio de Janeiro: IBAM, 1998. 

MARCH, 1. G. e SIMON, H. A. Teoria das Organizações. Rio de Janeiro: 

Editora da FGV, 1970. 

MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A Ciência do Direito: conceito, objeto, 

método. Rio de Janeiro: Forense, 1982. 

MARTIN. Roderick. Sociologia do Poder. Trad. Waltencir Dutra. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1978. 

MAS I, Domenico de. O futuro do trabalho:fadiga e ócio na sociedade pós

industrial. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: ed. Da UNB, 1999. 

MATHIOT, André. A palavra estrutura em Direito Público. In BASTIDE, 

Roger. Usos e sentidos do termo "estrutura" nas Ciências Humanas e 

Sociais. São Paulo: Editoras Herder e da Universidade de São Paulo, 1971. 

MÉDICI, Emílio Garrastazu. Nova Consciência de Brasil. Brasília: 

Departamento de Imprensa Oficial, 1971. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21 a edição, 

atualizada por Eurico de Andrade Azevedo et ai .. São Paulo: Malheiros 

Editores, 1990. 

MINIsTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO. Estudo da 

demanda turística internacional- 1994. Brasília: Embratur, 1994. 

MONDOLFO, Rodolfo. A compreensão do sujeito humano na cultura antiga. 

São Paulo: Mestre Jou, 1968. 

MOREIRA, Artur Luiz Santana. Os Militares como Atores do Sistema Político 

Brasileiro: Sua Inserção nos Projetos Nacionais do Passado e da Atualidade. 

Trabalho final da disciplina Sistema Político Brasileiro. FGV, EBAP. Rio de 

Janeiro, 1995. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Temas de Direito Político e 

Constitucional- A Segurança Pública na Constituição de 1988. DF: Revista 

de Informações Legislativas do Senado Federal, Janeiro/março de 1991. 



361 

. Direito Administrativo da Seguranca Pública. In Direito 

Administrativo da Ordem Pública. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. 

MORENTE, Manuel Garcia. Fundamentos de Filosofia: lições preliminares. 

Trad. de Guilhermo de La Cruz Coronado. 7a edição. São Paulo.: Mestre 

Jou., 1979 

MOTTA, Fernando C. Prestes. Teoria Geral da Administração: uma introdução. 

São Paulo: Livraria Pioneira, 1979. 

MOTTA, Paulo Roberto. Gerenciando a Estrutura: o alcance da flexibilidade 

através da organização atomizada e holográfica.:. Gestão Contemporânea: a 

ciência e a arte de ser dirigente. Rio de Janeiro: Editora Record, 1991, cap. 

5, pág. 110-31. 

Dimensões gerenciais do planejamento 

organizacional estratético. In Revista de Administração Pública. Rio de 

janeiro: FGV, vol.lO - abr/jun, 1976. 

NOGUEIRA, Mário G. O papel do turismo no desenvolvimento econômico e 

social do Brasil. Rio de Janeiro: RAP abr/jun 1987. FGV, 1987. 

NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 3a 

edição. São Paulo: Saraiva, 1996. 

OLIVEIRA, Juarez de. Código Tributário Nacional, Org. São Paulo: Editora 

Saraiva, 1987. 

________ . Código de Menores - Lei nO 6.697, de 10110/1979. 8a 

edição. São Paulo: Saraiva, 1988. 

OSBORN, David e GAEBLER, Ted. Reinventando o Governo. Brasília: Editora 

MH Comunicação, 1994. 

PAGES, Robert. O termo estrutura e a Sociologia Geral. In BASTIDE, Roger. 

Usos e sentidos do termo "estrutura" nas Ciências Humanas e Sociais. São 

Paulo: Editoras Herder e da Universidade de São Paulo, 1971. 

PAIV A, Maria das Graças de Menezes Venâncio. Possibilidades e Riscos do 

Crescimento do Turismo no Nordeste. Rio de Janeiro: RAP, FGV, 

janeirol1989. VoI. 23 - 10 trim. nO 01, pág. 64 e segs. 

P ARSONS, Ta1cott. O conceito de Sistema social in Homem e Sociedade: 

leituras básicas de Sociologia Geral (org) CARDOSO, Fernando Henrique 

& IANNI, Octávio. ga edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1975. 



362 

PEREIRA, Eliud Gonçalves & MOREIRA, João Batista Gomes. Administração 

policial e planejamento operacional. Brasília: Mimeo, 1986. 

PESSOA, Mário. Direito da Segurança Nacional. Rio de Janeiro: Biblioteca do 

Exército, 1971. 

PIELE, Philip K., EIDELL, Terry L., SMITH, Stuart C. Mudança tecnológica: 

suas implicações na Educação. São Paulo: Editoras Cultrix e Universidade 

de São Paulo, 1976. 

PILOTTI, Francisco & RIZZINI, Irene (organizadores). A arte de governar 

crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à 

infância no Brasil. Rio de Janeiro: Instituo Interamericano Del Nino/OEA, 

Universidade Santa Úrsula e Amais Livraria e Editora. 

Plano de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro - PLANO MARAVILHA -

Diagnóstico e Informe Executivo - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro -

Secretaria Especial de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro. Agosto, 1997. 

PRADO, Ney. A Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. li Fórum 

Juridico - Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

1988. 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Estudo da demanda 

turistica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: RioTur, 1989. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado. Brasília: Imprensa Oficial, 1995. 

QUINNEY, Richard. et alo O controle do Crime na Sociedade capitalista: Uma 

Filosofia Crítica da Ordem Legal. In: Criminologia Critica. 

Janeiro: Graal, 1980. 

Rio de 

RAMOS, Alberto Guerreiro. A nova ciência das Organizações: uma 

reconceituação da riqueza das nações. Rio de Janeiro: FGV, 1981. 

RANGEL, Altanir Vigholi. Considerações acerca dos conceitos de Dominação e 

Autoridade. In Lugar em Comunicação, n006. Rio de Janeiro: Editora Rio, 

1975. 

RAPOPORT, AnatoI. Aspectos matemáticos da análise geral dos sistemas. In 

Teoria dos Sistemas - Série Ciências Sociais. Tradução Maria da Graça 

Lustosa Becskeházy. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1976. 

Relatório Reservado Especial: As Forças Armadas e Processo Político 

Brasileiro: Palestra Realizada na UNICAMP, discutindo o papel das Forças 



363 

Armadas na Constituição de 1988. Palestrantes: Eliezer Rizzo de Oliveira, 

Mário Cesar Flores e outros. 

Revista Cidades - Ano 3, nO 16, págs. 42-45, Colaboradoras: Neusa Ribeiro e 

Amaro Dornelles, in Cachoeira não se vende. São Paulo: Editora Segmento, 

setembrol1997. 

REZENDE, Fernando. Finanças Públicas. São Paulo: Editora Atlas, 1983. 

SANTOS, Carlos Luiz dos. Projeto PM 2000. Rio de Janeiro: FGV, Cadernos 

EBAP n° 67. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. As raízes do crime: um estudo sobre as estruturas e 

as instituições da violência. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. 

SANTOS, Wanderley Guilherme. Razões da Desordem. Rio de Janeiro: Rocco, 

1993. 

SClllCK, Allen. O PPB e o Orçamento incrementaI. In: Revista de 

Administração Pública, VoI. 10. Rio de Janeiro: FGV - Ab./Jun, 1976. 

SCHULTZE, Charles. The Politics and Econornics of Public Spending. Caps. 1, 

2 e 3. Washington DC: The Brookings Institution, 1968. 

_______ . A Importância da análise de custo-beneficio. In: 

lllNRICHS, H.H. e TAYLOR, G.M. (org.). Orçamento-programa e análise 

de custo-beneficio. Rio de Janeiro: FGV, 1974. P. 5. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. Resoluções de 1976 a 1982. Niterói: Imprensa 

OficiallRJ. 

SENADO FEDERAL. Reforma Administrativa: organização da administração 

federal. 4a edição. Brasília: Subsecretaria de Edições Técnicas, 1984. 

SENA, Davis Ribeiro de. As polícias militares e sua destinação legal. In Revista 

de assuntos militares e estudo de problemas brasileiros. Rio de Janeiro: 

Empresa Editora Carioca, nO 689 - mailjun, 1980. 

SILVA, Golbery do Couto e. Conjuntura Política Nacional - O Poder Executivo. 

Conferência ministrada na ESG em 01.07.80. In Revista da Escola Superior 

de Guerra -T202-80. Rio de Janeiro: 1980. 

SILVA, Heloísa Maria Cardoso da. Aspectos estruturais na avaliação da 

conjuntura. In Revista da Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro: 1988, 

ano IV, n° 9, págs. 83-92. 



364 

Sll.., V A, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: 

Editora Malheiros, 1992. 

Sll.., V A, José da. Militarização da Segurança Pública e a Reforma da Polícia: um 

depoimento. In BUST AMANTE, Ricardo & SODRÉ, Paulo César 

(coordenadores). Ensaios Jurídicos: ° Direito em Revista.Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Atualização Jurídica (IBAJ), 1996. 

Sll.., V A, José Luiz Mônaco da. Estatuto da Criança e do Adolescente -

comentários. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994. 

SIQUEIRA, Joaquim Xavier da. Turismo, Prioridade Nacional. Rio de Janeiro: 

Editora Record, 1968. 

SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Tradução 

Mário Salviano Silva. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

SOUTO, Cláudio & FALCÃO, Joaquim. Sociologia e Direito. 2a edição. São 

Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1999. 

STEPAN, Alfred. Os Militares na Política. Rio de Janeiro: Artenova, 1975. 

STONER, James A.F. Management. Trad. José Ricardo Brandão Azevedo. Rio 

de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil Ltda, 1985. 

TANZI, Vito. Parametros de Política Fiscal en la formulacion de presupuestos. 

In: Prenchano & Antonaya - Aspectos deI presupuesto. Washington: FMI, 

1988. 

T AV ARES, Saul, Sll.., VEIRA, Roberto Xavier da. Problemas da investigação 

criminal. Rio de Janeiro: Editora Prado, 1961. 

TEIXEIRA, Ih. A violência está matando o turismo no Brasil. in Conjuntura 

Econômica. Rio de Janeiro: FGV, setl1997. Vol. 51, n° 11, págs. 32-34. 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O Direito e a Justiça do menor. In Direito de 

Família e do Menor. 3a edição. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 1993. 

TRINDADE, Hélgio. "O Radicalismo Militar em 64 e a Nova Tentação Fascista. 

In:21 Anos de Regime Militar - Balanços e Perspectivas. (Org.) 

D' ARAÚJO, Maria Celina et. alo Rio de Janeiro: FGV, 1994. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesgUlsa em 

Administração. São Paulo: Editora Atlas, 1997. 

W ACHOWICZ, Lílian Anna. O método dialético na Didática. São Paulo: 

Papiros, 1989. 

W AISELFISZ, Julio Jalobo. Mapa da violência 11. Brasília: Unesco, 2000. 



365 

ZAFF ARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas. Rio de 

Janeiro: Editora Revan, 1991. 

ZAJDSZNAJDER., Luciano. Ser ético. Rio de Janeiro: Gryphus, 1994. 



366 


