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RESUMO

Este trabalho justifica-se pela relevância que a analise das relações entre os membros da Corporação
policial militar baiana e desta para com a sociedade tem para o entendimento da qualidade dos
serviços prestados a sociedade. Sendo realizada a análise sob a ótica do mundo líquido de Bauman.
Para isso, seu objetivo geral é identificar e analisar os principais elementos da cultura organizacional
e como esta interfere nos serviços prestados a sociedade. A metodologia utilizada na construção
desta pesquisa foi à bibliográfica, com análise exploratória. Constatou-se que a instituição carece de
modificações estruturais, contudo implementadas de forma sistemática e planejada, e principalmente
em um período de tempo crível.

Palavras-chave: Mundo Líquido. Policia Militar. Cultura Organizacional. Gestão.

ABSTRACT

This work is justified by the relevance that the analysis of the relations between the members of the
Military Police Corporation and from Bahia to the society has for the understanding of the quality of the
services provided to society. The analysis is carried out from the perspective of the liquid world of
Bauman. For this, its general objective is to identify and analyze the main elements of the
organizational culture and how this interferes in the services provided to society. The methodology
used in the construction of this research was the bibliographical one, with exploratory analysis. It was
found that the institution lacks structural changes, however implemented in a system and planned way,
and especially in a credible period of time.

Keywords: Liquid World. Military Police. Organizational Culture. Management.

RESUMEN

Este trabajo se justifica por la relevancia que el análisis de las relaciones entre los miembros de la
Corporación policial militar bahiana y de ésta para con la sociedad tiene para el entendimiento de la
calidad de los servicios prestados a la sociedad. Siendo realizado el análisis bajo la óptica del mundo
líquido de Bauman. Para ello, su objetivo general es identificar y analizar los principales elementos de
la cultura organizacional y cómo ésta interfiere en los servicios prestados a la sociedad. La
metodología utilizada en la construcción de esta investigación fue a la bibliográfica, con análisis
exploratorio. Se constató que la institución carece de modificaciones estructurales, pero
implementadas de forma sistemática y planificada, y principalmente en un período de tiempo creíble.

Palabras clave: Mundo Líquido. Policia militar. Cultura de la organización. Gestión.

INTRODUÇÃO

O cenário da segurança pública apresenta-se como tema recorrente nas diversas mídias existentes
no país, em especial às matérias veiculadas nos principais noticiários da TV, destas se extrai a
estranha e angustiante sensação de estarmos diante de um mundo inclinado para violência,
chafurdado na corrupção e chocado pela exacerbação do crime em seus vários matizes.
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Diante desta realidade, numa tentativa de compreendermos essa espécie de anomia social em que
estamos envoltos, encontramos guarida no posicionamento teórico do sociólogo polonês Zygmunt
Bauman, que numa série de obras que se tornaram referencias nos centros de estudos de
humanidades, traz à baila um arcabouço teórico para compreensão de nossa história recente,
assentada na ideia de que estamos vivendo uma “modernidade líquida” permeada por um “medo
líquido”.

Em sua obra, Bauman busca caracterizar o estágio presente da era moderna, adjetivando-a como
“líquida”; metáfora que se relaciona aos fatos sociais por meio da fluidez das relações, da rapidez das
transformações, da mudança dos paradigmas “sólidos” da tradição rígida e densa em obrigações,
pelos paradigmas da modernidade, que desembocam numa supervalorização do indivíduo, na
fragilidade dos vínculos, enfim, num mar de incertezas.

Deste entendimento se sobressai no seio social um sentimento de medo e insegurança, originados
principalmente do rompimento dos vínculos outrora existentes e das incertezas sociais surgidas no
tecido da sociedade; realidade esta que faz surgir, como nunca antes visto diversas formas de
violência, gerando sofrimento a mal-estar a todos os membros da comunidade.

Diante deste contexto o objetivo do presente trabalho é realizar a analise da formação policial militar
baiana frente aos desafios existentes em um mundo liquido conforme demonstrados por Bauman
(2003, 2009).

Diante desta sociedade líquida e desses indivíduos perplexos às voltas com o mal-estar íntimo e
social presente, que se materializa na falta de sentido existencial, na perda de significado da vida, que
o Sistema de Defesa Social em especial os órgãos vinculados a Segurança Publica e, mais
detidamente as Polícias Militares, atuam, num campo de desafios constantes e recrudescentes.

Para delimitarmos o campo de pesquisa nos fixamos nos parâmetros utilizados para aferir a
produtividade da Policia Militar da Bahia, Programa Pacto Pela Vida, sobre os seus paradigmas de
gestão e pelos diversos projetos capitaneados pelo Governo do Estado para modernizar suas praticas
administrativas e operacionais, as quais por não levarem em conta a cultura organizacional da
Instituição estagnaram-se como modismos e, pouco ou quase nada contribuíram para o
aperfeiçoamento da gestão, da prestação de serviços e para a melhoria das relações interpessoais.

Como proposta metodológica foi adotada primeiramente a revisão bibliográfica complementada pela
análise exploratória de dados, em especial os dados disponibilizados pelo Programa Pacto Pela Vida
– Governo do Estado da Bahia e pelo Mapa da Violência - 2016.

Dentro deste cenário, adiante, nos reportamos a alguns tópicos, tendo como referência a Polícia
Militar da Bahia, a fim de refletirmos sobre as possibilidades e vias alternativas para a construção de
novos paradigmas diante da séria crise em que se encontra o Sistema de Defesa Social em nosso
Estado.

2 – CENÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA

Temas vinculados a Segurança Pública, são constantes nos discursos das autoridades estatais
brasileiras, independente da esfera em que esteja inserida. Esta temática normalmente é tratada de
forma enérgica, com discursos emocionados que apresentam soluções imediatas para esta
problemática que assola toda a população.

Neste ponto o estado da Bahia não se distingue dos demais, apresentando dados, operações e
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aquisição de novos equipamentos ou ainda, o lançamento de novos concursos públicos para o
ingresso nas carreiras policiais, como a solução definitiva para a problemática da segurança em um
mundo líquido, cada vez mais violento e insensível.

Neste ponto, em contraponto ao discurso promovido pelos gestores estatais se observa a ratificação
do paradigma repressivista que acompanha a imagem da Instituição Policial Militar desde o período
de exceção, caracterizado pela supervalorização das Unidades Operacionais Especializadas (UOEs),
muito embora, em termos de resultados, com base nos próprios dados elencados e divulgados pelo
Programa Pacto Pela Vida, onde as estatísticas mostram um número cada vez mais crescente de
mortes violentas, conforme os indicadores CVLI – Crimes Violentos Letais Intencionais (composto
por homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte) e CVP – Crimes
Violentos contra o Patrimônio (composto por extorsão mediante sequestro, roubo a ônibus, a casa
comercial, a residência, a transeunte e a veículo).

Neste viés, os dados do Mapa da Violência 2016, no que tange aos homicídios por arma de fogo
(HAF), trazem alguns dados alarmantes em relação a este tipo de violência; colocando 10 (dez)
municípios do Estado da Bahia entre os 40 (quarenta) mais violentos do Brasil; realidade que somada
ao fato do aumento de 179,3% na taxa de homicídios por arma de fogo se compararmos os dados de
2004 com os de 2014, que em números absolutos representa o salto de 1590 homicídios em 2004,
para 4441 homicídios em 2014.

3 – A IMPORTNCIA DO CONHECIMENTO E DO RESGATE DA CULTURA ORGANIZACIONAL
NAS INSTITUIÇÕES POLICIAIS MILITARES

Os doutrinadores da ciência da administração defendem largamente que a compreensão da cultura
organizacional, que para Pires e Macêdo (2006, p.88) “é um conceito essencial à construção das
estruturas organizacionais, de uma Instituição contribui de maneira significativa para transformar
positivamente o ambiente de trabalho. De igual modo, em Instituições que têm a cultura
organizacional tão arraigada, como as Instituições Policiais Militares, essa questão ganha contornos
ainda mais fortes e relevantes.

Nesse contexto exploraremos a cultura organizacional em seu sentido antropológico, representado
por hábitos e características, sendo estas na ótica de Crozatti (1998):

1. Crenças: verdades imaginadas ou aceitas a partir da observação de fatos e pela coexistência
em grupo;

2. Valores: elementos que determinam a importância das coisas. Os valores representam uma
predeterminação consciente da ação das pessoas.

3. Costumes: materialização dos valores e crenças;
4. Ritos: operações repetidamente executadas para a consecução do objetivo;
5. Cerimônias: encontros formais e informais de um grupo social. Funcionam como meios de

reafirmar ou ratificar valores, crenças e costumes;
6. Rede de comunicação informal: A rede de comunicação informal funciona como excelente

meio de atualização de crenças, valores e mitos. Através desta rede, a cultura da empresa é
reciclada e reafirmada.

Neste viés é sabido que a cultura organizacional exerce forte influência sobre os colaboradores de
uma Instituição, servindo de mapa mental para a forma como se vê o mundo, como direcionamento
para que eles saibam como agir perante os clientes, colegas, chefes e todos os outros colaboradores
da organização.

No caso especifico da Policia Militar, Corporação que tem como pilares Institucionais a hierarquia e a
disciplina, sua cultura organizacional, se enquadra perfeitamente nos conceitos da tipologia de

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/homem_sociedade_e_seguranca_publica_em_um_mundo_liquido.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



HANDY [i] onde a corporação policial apresenta em seu inconsciente coletivo, a Cultura de Papeis
(APOLO), evidenciado pelo excesso de valor dado a teoria burocrática, e as suas disfunções,
condição que reflete diretamente em seu self e na forma como seus atores devem agir entre si e para
com os demais membros da sociedade na qual se encontra inserida; apresentando uma cultura
caracteristicamente resistente a mudanças em especial as que interferem no status quo
estabelecidos.

Tendo como fundamento esta constatação, apresenta-se como temerosa a visão observada no meio
político nacional e estadual, independente de suas orientações político-partidárias; assim como em
determinados segmentos civis organizados formadores de opinião junto aos cidadãos comuns e até
entre os próprios profissionais de polícia, ao reconhecerem a imperiosa necessidade de se buscar
adequar o sistema policial brasileiro in totum às exigências do Estado Democrático de Direito de
forma abrupta e imediata sem levar em consideração às medidas e o tempo necessário à adaptação e
amadurecimento da Cultura Organizacional enraizada.

Referente aos anseios acima indicados, não se pode perder de vista que a identidade da organização,
a cultura construída ao longo do tempo, não pode ser simplesmente descartada, sob pena de se
perder o elo entre o presente e o passado das corporações e, nos direcionarmos para um grande
problema, que é estar em uma encruzilhada entre coisa alguma e coisa nenhuma.

Neste diapasão os questionamentos não se encontram na necessidade de adaptação das
Corporações Policiais Militares aos princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito, está em
como inserir estes princípios nas realidades das Corporações e conseguir colher bons frutos em
relação ao público interno e externo em razoável espaço de tempo. Enfim, respeitando-se o processo
bem estruturado de mudança em sua cultura organizacional, pode trazer às instituições policiais um
corpo de agentes com valores bem definidos, auxiliando no comprometimento e motivação de todos
os integrantes, gerando maior satisfação em seu público interno e consequentemente à sociedade
como um todo.

Partindo da premissa que em uma organização militar, os seus agentes devem ser empregados de
forma impessoal, sistêmica e orgânica, tendo como finalidade a maximização dos resultados
finalísticos de sua atividade, não se pode olvidar que dentro da Policia Miliar da Bahia os indivíduos
devem ser dispostos no sitio organizacional de forma a cumprir com êxito o desiderato a que se
destinam em detrimento das qualidades individuais e intelectuais.

Baseado neste entendimento, as relações no ambiente interno da Polícia Militar da Bahia são
reguladas prioritariamente com base no previsto em sua legislação especifica, possuindo destaque as
definições trazidas no artigo 3º de seu diploma estatutário, a saber:

Art. 3º - A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar.
§1º - A hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em
níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no
espírito de acatamento à sequência de autoridade. § 2º - Disciplina é a
rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e
disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu
funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento
do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
§ 3º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos
em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares
(BAHIA-ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA BAHIA, 2001).

Para tanto, a PMBA, como toda instituição militar tem forjado historicamente como seus pilares
fundamentais a Disciplina:
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A rigorosa observância e o acatamento integral das leis regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e
coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo
perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos
componentes desse organismo (BAHIA-ESTATUTO DOS POLICIAIS
MILITARES DA BAHIA, 2001).

que também pode ser conceituada como: “esses métodos que permitem o controle minuncioso das
operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças, e lhes impõe uma relação de
cocilidade-utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas” (FOUCAULT, 2001, p. 119); e a
hierarquia: “é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da
Policia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade”
(BAHIA-ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA BAHIA, 2001, p. 39).

Há este tempo, torna-se valido registrar que a grande maioria dos indivíduos absorve tais valores sem
resistência, extrapolando-os de sua vida profissional para a sua vida particular e familiar;

Por isso comparada a outras profissões, a militar representa um caso-limite
sociológico, contribuindo para uma grande coesão ou homogeneidade interna
(“espirito de corpo”), mesmo que frequentemente ao preço de um
distanciamento entre os militares e o mundo civil. (CASTRO, 1990, p.31)

Contudo, a simples previsão legislativa não garante o resultado operacional desejado; estando o
ambiente repleto de demonstrações de insatisfação com a forma como se desenvolvem as relações
interpessoais, fato sentido na eclosão de diversos movimentos reivindicatórios capitaneados pelos
atores que compõem a base da instituição, as pessoas que executam a sua atividade fim.

Entretanto mostra-se necessário a realização de trabalho cientifico especifico para demonstrar e
classificar concretamente o clima organizacional interna corporis; sendo necessário registrar que em
grosseira analise não vemos a estrutura hierarquizada como modelo que impeça o desenvolvimento
de relações estáveis, saudáveis e humanizadas.

Neste viés despontar como necessário registrar que nos últimos anos ocorreram ações pontuais neste
campo, sendo a criação e instalação dos Serviços de Valorização Profissional (SEVAP) a
demonstração mais sensível do interesse corporativo em implementar ações afirmativas que venha a
minimizar as consequências de anos sem investimento institucional no bem estar de seus integrantes.

4 – O SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL DA PMBA FRENTE ÀS NECESSIDADES DE UM
MUNDO LÍQUIDO

Dentro dos valores defendidos em um Estado Democrático de Direito, o direito a educação desponta
com sendo de maior importância, deste modo:

O modelo de educação que se tem, e as vocações que é capaz de despertar
estão intrinsecamente associados aos modos pelos quais se pratica poder em
sociedade. Ademais, a crise da educação, como reflexão de uma crise política
maior, é capaz de ser sentida como um desarranjo social, cujas
demonstrações práticas se dão efetivamente através das marcas da própria
violência. (BITTAR, 2007, 316-317p)

Dentro deste entendimento, ponto interessante que deve ser avaliado na relação da Polícia Militar da
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Bahia com a sociedade encontra-se no seu sistema de educação profissional; deste modo o sistema
de educação técnico profissional no âmbito da PMBA é regulado por um documento próprio
denominado Diretriz Geral de Ensino (DGE), não submetido à apreciação do Ministério da Educação
Brasileiro (MEC), mas sim a Inspetoria Geral das Policias Militares (IGPM), órgão que tem a missão
de executar, no âmbito do Exército Brasileiro, como Órgão Central, as ações de coordenação e
controle das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, de acordo com a legislação
vigente.

O presente documento possui como objetivo regular a profissionalização dos ingressos na
Corporação policial baiana, seja no quadro de Oficiais ou praças policiais militares; nas funções
próprias de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública bem como proporcionar a habilitação
e capacitação continua dos militares estaduais. A DGE prevê a existência de um sistema organizado
que estabelece a educação técnico-profissional em níveis técnico e superior devidamente ajustados
as qualidades necessárias para o desenvolvimento da atividade profissional que atendam os ditames
da sociedade contemporânea.

Segundo este mesmo documento as fontes do sistema de educação técnico profissional na PMBA
são as mesmas que dirigem a educação nacional e estadual; sendo:

1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);
2. Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
3. Matriz Curricular Nacional para Ações Formativas em Segurança Pública (MCN), organizada

pela Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça– SENASP/MJ.

Com esta finalidade a DGE estabelece além da existência de uma Educação Básica (direcionada aos
Colégios da Policia Militar) esta em regime de parceria com a Secretaria de Educação do Estado; as
Educações Profissional Técnica de Nível Médio, de Nível Superior e de Extensão.

Neste contexto torna-se imprescindível registrar que o ensino na corporação atende a um perfil
especifico baseado em conhecimentos técnicos - profissionais atinentes às especificidades da
atividade policial, sendo, portanto suas disciplinas em maioria de caráter tecnicistas.

Contudo permeando todo o exposto anteriormente faz – se necessário registrar que o sistema de
ensino da PMBA carece de maiores investimentos, seja no campo pessoal quanto no viés estrutural,
uma vez que em sua maioria os órgãos que compõem o sistema de ensino encontram-se ocupando
estruturas físicas adaptadas as necessidades de uma instituição de ensino; constituindo-se, portanto
em quartéis adaptados para funcionarem como Centros de Formação, condição que se estende da
estrutura para o efetivo empregado na formação dos neófitos.

As atividades deste corpo gerencial devem atender ao previsto no Plano Geral de Ensino (PGE):

Dotando a Direção de Ensino, bem como o corpo gerencial do Órgão do
devido acompanhamento e controle, afim de que lhes permitam implementar,
estruturar e avaliar o desenvolvimento das diversas atividades escolares
sugerindo procedimentos isonômicos que embasem os modelos de
competências educacionais e capacitação organizacional. Tudo, pela
necessidade de contextualização de tais atividades (PMBA-PGE, 2017, p.4).

Deste modo, via de regra todo o processo de formação nos órgãos de ensino profissional da
Corporação encontram-se fadados à repetição de rotinas baseadas nas memórias de seus
executores, que repetem as experiências pelas quais passaram em seus cursos de formação, alguns
ministrados no inicio da década de 1980.
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Esta realidade não se apresenta em pior cenário pelo fato de nestes órgãos existir o aproveitamento
de Oficiais e praças que por afinidade, interesse pessoal ou para melhor desempenhar suas
atividades laborais vieram a se especializar na área de ensino, sendo encontradas por este motivos
nos quadros destes órgãos a presença de especialistas, mestres e doutores.

6 – O MUNDO LIQUIDO DE BAUMAN

A antiga e não menos importante teoria do economista inglês Thomas Malthus continua premente. A
população mundial cresce exponencialmente enquanto a produção de alimentos, apesar de avançar
também, não acompanha esse ritmo de bocas a serem alimentadas. Fator decorrente ou complicador
destes conceitos se materializam em problemas e crises econômicas que afetam o modo de vida das
pessoas em todo o mundo, como seus trabalhos e rendas; sua saúde, decorrente de mudanças
ambientais por causa da grande poluição industrial e de consumismo não sustentável; sua política e
relações são cada vez mais comuns e sensíveis.

Em sua obra Zygmunt Bauman traz a tona conceitos importantes, com o mal estar da
pós-modernidade; medo líquido, capitalismo parasitário, modernidade liquida dentre outros. O fio que
percorre toda a sua obra se encontra na velocidade em que se ocorrem as mudança; principalmente
na sociedade atual, tida pelo autor como pós-moderna.

Neste contexto, Bauman estabelece que atualmente não são respeitados os prazos mínimos de
aceitação e por que não homeostase dos novos conceitos, sendo um conceito novo superado por
outro ainda mais moderno antes que o primeiro venha a amadurecer e se solidificar.

Este fenômeno acarreta na sociedade em geral a um sentimento de insegurança, esta causada pela
falta de pertencimento do individuo ao tecido social, o que em ultimo ou primeiro caso vem a geram
violência e mais violência, em um ciclo entrópico, que se não for interrompido causara danos
irreversíveis as relações entre os indivíduos de uma sociedade.

Para Bauman:

Viver na cidade é sabidamente uma experiência ambígua. A cidade atrai e
repele, mas, para tornar a situação de seus habitantes ainda mais complexa,
são os mesmos aspectos da vida urbana que, de modo intermitente ou
simultâneo, atraem e repelem... A desordenada variedade do ambiente urbano
é uma fonte de medo (particularmente para aqueles de nos que já “perderam
os modos familiares”, tendo sido atirados a um estado de incerteza aguada
pelos processos desestabilizados da globalização). Os mesmos bruxuleiros e
vislumbres caleidoscópicos do cenário urbano, a que nunca faltam novidades
e surpresas, constituem, no entanto, seu charme quase irresistível e seu poder
de sedução (BAUMAN, 2004, p.137).

Permeia estes conceitos as ideias massificadas pela cultura capitalista, que reforçam o individualismo
e a competição em detrimento das relações sociais; produzindo um individuo que se entende em um
campo de batalha em que não possui aliados, apenas competidores; em uma ótica que não permite a
colaboração mas apenas a competição.

A sociedade moderna, ou pós – moderna cada vez mais se enquadra nas teses defendidas por
Bauman; e é nesta realidade que os membros das instituições de segurança pública, em especial os
componentes da Policia Militar da Bahia tem que atuar diuturnamente; seja como agente publico ou
como cidadão, cliente dos serviços prestados pela Corporação policial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos estes fatores citados anteriormente, combinado a outros mais específicos referentes a cada
sociedade, vem contribuindo, para não dizer taxativamente vem gerando, os maiores dilemas na
segurança pública das nações, dos Estados, das suas comunidades locais e de seus aparatos de
defesa social e proteção de direitos humanos, civis, políticos. Conforme tratado nas definições da
modernidade líquida, neste trabalho, é destacável o alerta de Zygmunt Bauman sobre a imprudência
de se subestimar ou negar a profunda mudança que o advento da “modernidade fluida” produziu na
condição humana. Hoje se tornou muito mais complicado estabelecer padrões.

Dentro desta sociedade pós-moderna é que se encontram ocorrendo às reformas nas instituições
políticas, nas estruturas do Estado, nos direitos e, mais especificamente como objeto deste trabalho,
naqueles citados aparatos de defesa social e proteção de direitos humanos, civis, políticos, dos quais
foi destacada a polícia, em sua versão militar que possui como missão constitucional as ações
preventivas e ostensivas.

No cenário das constantes reformas observadas nas organizações policiais militares, mostra-se de
fácil ilação que os esforços mais comuns se concentraram na criação de mecanismos institucionais de
responsabilização e controle, para estimular as polícias a se submeterem as inovações esperadas em
um país que adota o estado de direito e o respeito às liberdades civis e políticas. Porém, se
analisarmos de forma criteriosa todas as mudanças implementadas nas corporações policiais, nos
conduz somente à premissa do controle. Controle policial da população para se manter “ordeira” e
feliz; e controle da polícia para se manter “ordeira” e organizada em sua função controladora; ou seja
controle do controle ou controle para o controle.

Em contraponto dentro de uma perspectiva de evolução social se anseia por uma polícia que exerça
menos atividades de controle social e que atenda mais efetivamente os reais anseios desta
comunidade, o que viria a reduzir a participação das atividades policiais como a conhecemos
atualmente. Não ocorreria a abatimento da sua importância, mas seu incremento, seu aparato.
Sociedade com menos polícia é considerada uma sociedade mais feliz. Sociedade com nenhuma
polícia é utopia.

Na perspectiva do mundo pós-moderno; no que tange a comparação das inovações observadas na
área da segurança, da proteção e da defesa em consideração aos avanços científicos e tecnológicos
é muito pobre; daí pode surgir uma justa indagação: mas não foi enfatizado que os avanços científicos
e tecnológicos têm conduzido o mundo às crises que afetam o modo de vida digno, tranquilo e feliz
por, entre outras coisas, gerando catástrofes ambientais e climáticas, decorrentes da poluição, da
“liquidez” das relações e padrões, das rendas do emprego e trabalho dos indivíduos, etc

Solução de problemas estruturais que influenciam numa vida mais digna e saudável, também é um
desafio grande e primordial em mundo pós-moderno. Investimentos nas áreas de infraestrutura de
saneamento básico, higiene, educação básica, são outros vieses que não podem deixar de serem
destacados em um cenário de defesa social eficiente e eficaz; pois uma sociedade de miséria não
interessa a ninguém, principalmente ao mercado. Miséria pode até gerar dividendos políticos, mas
economicamente é prejudicial a qualquer sociedade.

Deste modo os desafios do mundo pós-moderno são palpáveis e mensuráveis na mesma medida em
que podem ser resolvidos ou extremamente amenizados. Todavia, analisando e dissecando o desafio
da polícia num mundo pós-moderno, diversos caminhos devem ser apontados. Indo na mesma
direção do que foi falado e estudado até agora, a educação da polícia é a mais importante. Educação
policial é melhor entendida e definida com as palavras treinamento ou formação. Uma polícia bem
formada é mais organizada, menos arbitrária, mais eficiente e eficaz no desempenho de suas
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funções, das básicas às mais complexas, contudo a educação da apenas da policia não solucionará
os problemas, deve haver também a melhoria de todas as relações existentes na sociedade.

Enfim, os desafios e perspectivas num mundo pós-moderno onde a polícia está inserida e nele é
essencial; sua essencialidade é diretamente proporcional a não solução desses desafios mais
essenciais. Neste ponto, reforçamos que os esforços em segurança pública, na proteção aos direitos
fundamentais e todos os outros citados nesta discussão possuem menor importância ante os
investimentos na área social. Não se coloca o problema polícia antes do problema alimento, educação
e saúde. Até o problema das relações interpessoais numa “modernidade líquida”, extraído dos
estudos de Bauman, é algo que deve vir antes do aparato policial. Em sentido amplo a polícia não é a
última das questões.
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[1] A tipologia HANDY, também denominada de deuses da administração, é composta de quatro tipos:
o Tipo 1 – Zeus (Cultura de Poder), o Tipo 2 – Apolo (Cultura de Papeis), o Tipo 3 – Atena (Cultura de
Tarefa) e o Tipo 4 – Dionísio (Cultura das Pessoas), HANDY as descreve em seus aspectos positivos,
sem definidas com rigor, é utilizado neste trabalho monográfico para se identificar de forma simplista e
pratica o Self de uma organização, o que facilita a sua utilização uma vez que uma cultura não pode
ser definida com precisão e rigor, uma vez que é algo que existe para ser sentido.
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