POLÍCIA: Ordem, Fraternidade e Interatividade para a Paz Social.
(*Archimedes Marques)

Dentrode um País em que a sociedade clama poruma Segurança Públicamais eficaz
e mais presente, nota-se que os organismos estatais sentem-se impotentes e
incapazesparadebelara crescenteonda de violênciaque assolatodosos lugares.
A Polcia
í
como figura principalencarregada de manter a ordem publica para a
conseqüente prestação da paz socialprecisa da conscientização e cooperação de
toda a sociedade para alcançar os seus objetivos, entretanto, entende-se
perfeitamenteque o povo,na sua maioria,ainda tem a Polcia
í como se fosse então
essa instituiçãoa única responsávelpeloassolamentoda violênciano país.Como se
fosse então a principalresponsávelpelo recrudescimentoda criminalidade.Como se
fosse então a Toda Poderosa, Onipotente e Onipresente para estarem todos os
lugares a todo o momento a fim de evitarou descobrircrimes como num passe de
m á gica.
Do Policialo povo exige e espera sempre ações corretase adequadas.Do Policiala
sociedade cobra atos primorosos.Do Policiala comunidade quer um serperfeito.Do
Policialtodosprimam pordecisõesrápidase justas.Do Policiala população não aceita
erros,nem sequerculposo.
Nesse sentidoé acolhidoo pensamentodo Cel.JOSE VICENTE DA SILVA quando de
um dos seus textospublicadono Jornalda Tarde:“Nenhuma atividade humana lida
tanto com o lado mais difícil do ser humano, em suas mais grotescas
expressões e seus piores sofrimentos. Ao lado dos riscos, tanto físicos como de
comprometimento funcional nas dezenas de complexas decisões instantâneas
de seu dia-a-dia, o policial precisa sufocar seus sentimentos pessoais de medo,
raiva e nojo para cuidar da paz na sociedade, protegendo vidas e propriedades.
O ser humano que existe no policial, de quem se espera qualidades sobrehumanas, está sempre sujeito ao estresse e ao desencantamento com a
sociedade, vivendo num mundo de violência e desrespeito a todas as normas
que regulam a vida social.”
A violênciaque atinge ao povo atinge també m a Polcia,
í
o Governo.Atinge a toda a
sociedade.Todos nós estamos nessa aflição!...
Buscando complementaras necessidades destaquestão é de bom alvitrealinhavaro
pensamento da colega policialMARISA DREYS, Inspetora da Polcia
í
Rodoviária
Federaldo Rio de Janeiro,Mestranda em Antropologia,quando expressa num dos
seus artigos: “É preciso ter em mente que a sociedade em que vivem os
movimentos sociais é a mesma em que vivem os policiais. Não há “partes”: a
paz e a vida com dignidade é o desejo de todos. Somos vizinhos, amigos,
parentes, pais e mães no choro pela dor da perda dos entes queridos, vítimas da
violência. Somos todos - negros, idosos, crianças, policiais, gays, lésbicas e
outros grupos vulneráveis - seres humanos.”
Os antigosdefendiam a paz como a tranqüilidadeda ordem. A noção ainda hojevale
desde que hajaacordoa respeitoda ordem.Ordem, leie disciplina.

A paz é a aspiração,o desejo fundamentaldo ser humano, entretantosó é atingida
com a ordenação da potencialidadeda sociedade e do poderpúblicoem tornodo ideal
dignode uma segurança justa,cooperativae interativa.A paz deve estarem constante
ação no seioda sociedade,de maneiraduradoura,não fugaz.
A Leientrega a Policiao poderdo uso da força.Essa exclusividadeda violêncialegal
visatão somenteajudara regularas interaçõessociaise o que passa dissoé excesso.
Através desse poder legitimado e da função especfica
í
de mantera ordem pública,a
sociedade esperada sua Polcia
í toda a proteção possívele até impossível,entretanto,
pouco ou nada fazparaajudá-la.
O estudo das relações humanas constituiuma verdadeiraciênciacomplementada por
uma arte,a de se obtere conservara cooperação e a confiança das partesenvolvidas,
por isso o apelo necessário de uma verdadeira interatividade entre a Polcia
í
e a
sociedade paramelhorse combatera violênciae a criminalidadereinanteno país.
Mesmo com mais de vinteanos em vigorda atualConstituiçãoque reza no seu artigo
144 que a segurança publicaé deverdo Estado,direitoe responsabilidadede todos,
sempre foiessa assertivavistaapenas como questão da Polcia.
í
Cada Estado fazendo
a sua Polcia
í com pouca participação e interferênciado Governo Federale nenhuma
participação da Sociedade.
Agora que a violênciae a criminalidadetomaram proporções imensuráveisenglobando
o País do Oiapoque ao Chuí, abre-se uma frente de perspectivas de melhoras.A
preocupação da União, dos Estados e dos Municípios é constante. A própria
sociedade já se mostra també m interessada em por fim ao drama. Já existem
inúmerosmovimentoscontraa violência.
Finalmente agora, depois de muito tempo, a sociedade atenta para essa grave
problemática, entendendo-se enfim o verdadeirosentidodesse artigoconstitucionale
então não só os Governosestão a lutarpelasegurança do povo.Diversosorganismos
não estatais da sociedade organizada já buscam alternativas para soluções
adequadas desse item aterrador.
É com bons olhos que a Polcia
í
vê os movimentos em prolda Segurança Publica
crescerem e multiplicarem-se por todo o Brasil.Instituições diversas já somam
esforços com a Polcia.
í
É a mobilização da sociedade civilem busca de soluções
pertinentespara combatero problema.O preceitoconstitucionalde que a Segurança
Pública é direito e responsabilidade de todos, finalmente já ganha terreno. Os
Conselhos de Segurança dos Estados, das cidades, dos bairros, dos povoados
crescem e se unem à Polcia.
í
Organizações não governamentaismultiplicam-se e
ajudam a Polcia
í
a evitarou desvendar crimes.A IgrejaCatólicacomo uma dessas
entidadesdo povo també m procurafazera sua parte.
A ConferenciaNacionaldos Bispos do Brasil(CNBB) que tem entremuitosatributos
estudar assuntos de interesse comum para chegar a boas soluções de ajuda à
coletividaderesolveude bom alvitreadotara campanha com o tema “Fraternidade e
Segurança Publica” cujolema é “A Paz é Fruto da Justiça”.

Durante o ano por todo o Brasilvê m ocorrendo seminários,congressos e debates
sobre a campanha com a participação do povo e das Autoridades constitudas,
í
traçando os planos de ação e conscientização a serem aplicadoscom a conseqüente
ajuda para todas as pessoas envolvidas para viverem a fraternidade em
compromissos e gestos concretosno processo de mudança da sociedade para esse
problema especfico
í
que atingetodasas classes.
A campanha,conforme o textobase da CNBB tem porobjetivoprimordial:“suscitar o
debate sobre a Segurança Pública e contribuir para a promoção da cultura da
paz nas pessoas, na família, na comunidade e na sociedade, a fim de que todos
se empenhem efetivamente na construção da Justiça social que seja garantia de
segurança para todos”.
“A paz buscada com o lema da campanha é a paz positiva, orientada por valores
humanos como a solidariedade, a fraternidade, o respeito ao próximo e a
mediação pacífica dos conflitos, e não a paz negativa, orientada pelo uso da
força das armas.”
A IgrejaCatólicamostra assim, para o própriobem de todos,que não se conforma
com a realidadeda violênciaem que se tornam vítimas pessoas e famíliasinocentes,
por isso lançou essa brilhante campanha que além de procurar conscientizar a
sociedade paramelhoriasna área,ainda busca uma maiorinteratividadecom a Polcia
í
na sua tão árdua e difci
í lmissão de mantera ordem pública.
A fraternidadeé um conceitofilosóficoprofundamente ligado às idéiasde liberdade e
igualdade configuradas nos princpios
í
da revolução francesa, que serviram de
parâmetroséculosdepoispara a Declaração Universaldos Direitosdo Homem e em
conseqüência,mais recentemente,paraa nossa Constituiçãocidadã.
A fraternidade expressa a dignidade de todos os homens, considerados iguais e
assegura-lhes plenos direitossociais,polt
í icose individuais.A idéia de fraternidade
estabeleceque o ser humano fez uma escolha conscientepela vida em sociedade e
para talconceituajuntoao seu semelhanteuma relação de igualdade,vistoque em
essêncianão há nada que hierarquicamenteos diferencie.
Com a chegada da nossa Constituição cidadã nasceu então a Polcia
í
cidadã que
preza també m poratosfraternosa despeitodo cidadão.
Entretanto, a fraternidade tão sonhada e esperada pela Igreja e pelos homens
sensatos,continuadistantede seralcançada.
Nesse sentido,há de acolherse o entenderdo ProfessorEm éritoda UFS, ODILON
CABRAL MACHADO, ao discorrer seu pensamento num dos seus textos
recentemente publicado:“A fraternidade é um sonho, uma busca permanente, é
uma conclamação apaziguadora do ser. Os homens, todos os homens, deveriam
ser fraternos, se compreenderem e se tolerarem uns aos outros. (...) Tolerância
deveria ser o grande mote norteador do agir humano desarrimado de armas e
agressividades. No entanto a fraternidade, a convivência com o outro, este
“outro” que nos desagrada, é difícil. Não fosse assim não existiriam os crimes
torpes, não se veria o fratricídio e o ódio entre irmãos.”

A ordem no â mbito internoda segurança públicae a manutenção da ordem pública
relacionadasà Polcia
í são essenciaise jamaispodem serdesrespeitadassob pena de
geração do caos administrativoe social.
N ão se pode imaginara segurança pública sem ordem, disciplina,império da leie
eficiênciado Estado em ação.
N ão se pode imaginar a segurança pública com desordem e improvisação, muito
menos com anarquia,desvirtuandoa democracia.
N ão se pode imaginara ordem públicasem a participação ativada segurança pública,
sem a participação da Polcia.
í
No dizerdo escritorJAVIER BARCELONA LOPP: “ A manutenção da ordem pública
é essencial para a existência da sociedade e realização de seus objetivos. O
Estado deve organizar e manter forças que estejam voltadas para a preservação
da ordem pública, que expressa uma situação de tranqüilidade material, de
ausência de perturbações. É um estado oposto a desordem, um estado de paz
em que está ausente a perturbação”...
A atividadepolicialestá voltadapara a preservação da ordem pública,e se caracteriza
pelo combate ao crime.Quando o Estado não consegue impedira práticado ilci
í to,
deve reprimilo,colhendo os elementosnecessáriospara a propositurada ação penal.
A ação da Polcia
í deve estarvoltadapara a defesa dos direitosdo cidadão,mas isso
não impede o uso legtimo
í
da forçaque deve se afastarda arbitrariedadee do abuso.
Para concluiresse item é acolhidoo entendimentodo Juizde Direitoda JustiçaMilitar
do Estado de Minas Gerais,PAULO TADEU RODRIGUES ROSA, quando de um
artigopertinente:“Os administrados devem confiar em suas forças policiais, que
tem como missão a preservação da segurança pública e dos direitos e garantias
fundamentais. Os agentes policiais devem estar preparados para exercerem
suas funções respeitando os limites estabelecidos pela lei, afastando-se do uso
indevido da força e da prática de atos ilegais. (...)
A sociedade precisa da atuação das forças policiais que devem estar preparadas
para exercerem suas funções, respeitando o cidadão e sua dignidade. A força
deve ser utilizada pelo Estado quando necessário, sem que isso signifique o
desrespeito à lei, ou a prática do abuso do poder.”
O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) anda a
passos largos com bons projetosna tentativade minorara problemáticada violência
no país,principalmentena área preventiva,sendo esse també m, um dos objetivosda
1ª CONSEG.
O jornalistaCLAUDIO BRITTO no seu texto intitulado opção pela paz, publicado
recentemente no Jornal Zero Hora, expressa o seu entendimento quanto aos
chamados Territórios de Paz, alicerçares do PRONASCI: “Vencido o modelo da
repressão e superadas as repetidas “operações de guerra” nos morros cariocas,
o Brasil escolheu a construção da paz como forma de enfrentar a criminalidade
com melhores resultados. (...)

A opção pela paz também passa pelas polícias. Que terão recursos e projetos de
articulação com ações sociais e de prevenção, sem esquecer da repressão, é
claro. Esta, no entanto, na medida do indispensável, pois a prioridade será
antecipar-se ao crime, evitá-lo.”
Defendendo a sua administração bem intencionada, o Ministroda Justiça,TARSO
GENRO, explica as suas metas quanto ao tema preocupante da violência em
ascensão num artigopertinente,també m publicadono JornalZero Hora:(...) “O papel
do cidadão precisa ser potencializado, principalmente em relação a projetos de
natureza preventiva... (...) é necessário combater o crime, a marginalidade, mas,
sobretudo, desenvolver políticas para cortar as raízes alimentadoras e
constitutivas do delito. Se o Brasil não tiver políticas de segurança pública que
levem em conta ações sociais, o país corre o risco de caminhar, cada vez mais,
para uma situação de barbárie crescente, pois as cidades serão apropriadas por
aqueles que desejam substituir o Estado pelo crime organizado. Por esse
motivo, é urgente valorizar o trabalho dos trabalhadores da segurança pública.
Outra mudança de paradigma gerada pelo PRONASCI é o policiamento
comunitário, uma filosofia de segurança pública baseada na interação constante
entre a corporação policial e a população.”
As louváveispalavrasdo Ministromerecem aplausos,principalmenteno que tange a
questão de valorizaros trabalhadores da área da segurança publicae o resgate da
Polcia
í
comunitáriaque em vários Estados praticamente sucumbiu ou está em fase
terminal.A Polcia
í
comunitária é, sem sombras de dúvidas, a melhor forma de
interatividadeda sociedade com a Polcia.
í
Em destaque principal dessa preocupação com a problemática do aumento da
violência,o Ministérioda Justiça organizou a 1ª ConferênciaNacionalde Segurança
Pública(1ª CONSEG), que é um marco históricona polt
í icanacionale que contará
com a participação,além das forças institudas,
í
com o própriopovo para a efetivação
da segurança pública como direitoe responsabilidade de todos conforme estatuia
Constituição Federal.O Fórum objetivadefinirprincpios
í
e diretrizesque servirãode
orientação para novos projetose planos de ações especficas
í
e efetivasna área de
controleda violência.
A movimentação e a expectativa para formação de bons projetos é vivida pela
sociedade.Os municípios,os Estados e diversasoutrasorganizações estataise não
estataisse prepararam em etapas para esse grande evento do Governo Federale
espera-se com a sua concretização a colheitade bons frutossaindo da retóricapara a
realidade com a consolidação de uma sériapolt
í icanacionalpara o setorde forma
efetivae concreta.
A questão salarialdas Policiasno Brasilé problema crucialpara os governantesdado
ao fatodas desigualdadesexistentesentreas classes,entreas Instituiçõese entreos
Estados.Neste item,é necessárioque se criem mecanismos hábeis e haja vontade
polt
í icaem busca de soluções adequadas para o bem geral,vez que, a segurança
pública é composta por um conjunto de Polcias,
í
cada qual com as suas funções
definidas na Constituição,mas que, todas elas se completam e se complementam
paraformara forçacontrao crime em busca da sonhada paz social.

Felizmente agora, alguns dos Estados brasileirosjá evoluram
í
percebendo que a
valorização da Polcia
í
assegura meios para uma melhor prestação de serviços à
sociedade.
Falando técnica e verdadeiramente, sem qualquer cunho polt
í ico, verificas
-e
perfeitamenteque o Estado de Sergipe,o menor da nação brasileira,é exemplo vivo
dessa evolução. O Governo vem dando claras mostras do relevo que se creditaà
segurança pública. A Polcia
í
estadual,como um todo, vem sendo representada
gradativamente com investimentode forma efetivana estruturação orgânica,material
e, fundamentalmente,humana nas suas instituições,o que motiva cada vez mais
todos os seus componentesa trabalharcada diacom mais afinco,contudo,devidoao
descaso passado de décadas à fio,muito ainda falta para se chegar ao ideal,
principalmente no que tange às instalações fsicas
í
e condições de trabalho das
delegaciasdo interiordo Estado que estão em verdadeirasruínas.
Em contrapartida,quanto a questão salarial,vemos com tristezaos Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro,dentre outros grandes centros,donos das maiores e mais
importantescapitaisdo país, locaisonde imperam os grandes traficantesde drogas,
colegas profissionaisda área de segurança pública desmotivados financeiramente,
estando entre os piores saláriosdo país, fazendo assim com que cresça, além da
violênciaurbana,a violênciapoliciale o conseqüente índice de corrupção no â mbito
das corporações policiais.
Partindo do princpio
í
de que as Policias são formadas por grupos da própria
sociedade...De que a Polcia
í continuatrabalhando com ordem e defendendo a ordem
socialdentro das suas limitações, mas com perspectiva de melhoras...De que a
Polcia
í tem reaisesperanças de ser mais valorizada profissionale financeiramente...
De que a Polcia
í de hojetambé m procuratrabalharfraternalmentee de forma justa...
De que a paz é realmente frutoda Justiça...De que a sociedade está caminhando
para um verdadeirotrabalhointerativocom a Polcia
í no combate ao crime...De que a
junção de todos esses predicativoseleva o orgulhodo bom Policiale fazcom que ele
trabalhecom mais afincoem prolda sociedade...Então,o sonho de melhoriada paz
socialtão almejada pode virarrealidade.Pode sairda retóricae transformar-se numa
premissaverdadeiraou mais presenteno seiodo povo brasileiro.

(*Delegado de Polcia
í
no Estado de Sergipe.Pós-Graduado em Gestão Estratégica
em Segurança Pública pela Universidade Federal de Sergipe). archimedesmarques@bol.com.br
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