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Apresentação
Dr. Márcio Júlio da Silva Mattos
Editor-Chefe da Revista Ciência e Polícia
A presente edição da RCP avança na agenda de pesquisas sobre as polícias
no contexto brasileiro. Dando continuidade ao primeiro número do volume 5,
publicados em 2019, são apresentadas seis relevantes contribuições centradas em
temas diversos, como educação policial, dano moral e sobre a atuação policial face
ao abandono de equinos em vias públicas, gestão estratégica e tática, além das
atitudes frente à pena de morte. Além disso, ao final da edição são apresentados os
resumos dos trabalhos de conclusão de curso da Especialização em Gestão
Estratégica em Segurança Pública do Instituto Superior de Ciências Policiais,
concluída em 2019.
O primeiro artigo desta edição é de autoria de Nazareno Marcineiro, Marco
Antônio dos Santos Junior e Miguel Ângelo Silveira. A partir de análise
bibliográfica e documental, os autores problematizam o abandono de animais em
vias públicas. Lidam, assim, com um tema atual e que está presente em contextos
urbanos e rurais do país. Além disso, é analisada a parceria entre a Polícia Militar
de Santa Catarina, por meio do seu Regimento de Polícia Montada, e a Prefeitura
de São José, município da região metropolitana de Florianópolis, que lida com o
recolhimento, a guarda e a doação de equinos abandonados nas ruas. O conceito de
senciência, ou seja, a capacidade de sentir dor, sofrimento e prazer, é mobilizado
na discussão que se constrói em torno da formulação de políticas públicas que
relacionem a proteção e o bem-estar dos animais e a responsabilização nas esferas
municipal e estadual.
No texto seguinte, Nelson Gonçalves de Souza analisa as atitudes dos
supervisores policiais da Polícia Militar do Distrito Federal em relação ao ensino
superior para praças policiais militares. O estudo busca preencher uma lacuna
analítica sobre a educação policial e a proposição de intervenções que avancem
sobre o mero treinamento policial. A educação superior é colocada em primeiro
plano e, por meio dela, são apresentados argumentos sobre a percepção do trabalho
policial pela sociedade. A pesquisa empírica foi realizada com 44 oficiais da Polícia
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Militar do Distrito Federal, tendo como perguntas orientadoras: os supervisores
policiais militares consideram o ensino superior como um mecanismo de melhoria
do trabalho policial? Os supervisores policiais militares consideram relevante a
formação de nível superior para praças policiais militares? São utilizadas técnicas
de análise estatística multivariada na interpretação dos dados. Dentre os
resultados, o autor pondera a mudança na percepção dos oficiais a respeito da
educação superior, considerando que a formação intelectual das praças pode ser
determinante para o sucesso do trabalho policial. Além disso, argumenta-se que
acerca das implicações da educação superior sobre a legitimidade do trabalho
policial na sociedade.
O terceiro artigo desta edição tem autoria de Felipe Barroso Gonçalves. O
objetivo do autor é analisar a viabilidade jurídica de uma polícia militar requerer
a reparação do dano moral em razão da denunciação caluniosa sofrida por seus
integrantes em função de atividades inerentes ao serviço policial militar. A
hipótese do autor é a existência da possibilidade de reparação do dano, tendo em
vista a afetação da imagem institucional em virtude da denunciação caluniosa em
meios de comunicação e mídias sociais. A pesquisa desenvolvida é de base
bibliográfica e documental. Inicialmente, o autor discute aspectos jurídicos
relevantes sobre o dano moral e a denunciação caluniosa, suas formas de prova e
configurações. São analisados argumentos jurisprudenciais inquiridos a partir da
doutrina para, ao cabo, analisar a responsabilidade objetiva da Polícia Militar do
Distrito Federal em razão dos atos praticados por seus integrantes durante o
serviço. Dentre os resultados, destaca-se a argumentação sobre a responsabilidade
objetiva de forma independente de culpa ou dolo. Além disso, os efeitos do dano
sobre a imagem institucional, particularmente sobre a confiança na realização dos
serviços à população, ensejam a cobrança da reparação moral de forma similar ao
dano material.
Em seguida, o quarto artigo deste número da RCP tem autoria de Nelson
Gonçalves de Souza que, novamente, retoma o tema da educação superior policial
sobre outro prisma. Dessa vez, realiza-se uma revisão da literatura sobre o ensino
superior para policiais, tendo como referência principal as literaturas brasileira e
norte-americana. Para tanto, foram coletadas informações sobre estudos em bases
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e mecanismos de busca como Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD), Scielo, Google Acadêmico e Periódicos da CAPES. Os termos utilizados
foram treinamento policial, ensino policial, ensino superior policial, ensino
superior para polícia, ensino superior para policiais, polícia e ensino superior,
policiais e ensino superior. Nas buscas em inglês, os termos foram police training,

police education, police higher education, higher education for police, higher
education for police officers, police officer higher education, police and higher
education, police office and higher education. O autor argumenta que a educação
superior se insere em um contexto de fortalecimento do profissionalismo enquanto
paradigma de orientação dos serviços policiais nos Estados Unidos como resposta
a crises de legitimidade. Sobre os impactos do ensino superior nos policiais e nas
atividades policiais, salienta-se a constatação sobre a necessidade de novas
“ferramentas” para lidar com temas candentes e que impactam a qualidade de vida
das pessoas, como o medo do crime e as desordens. Ao se imporem aos policiais,
esses temas ensejam formações com conteúdos e aprofundamento diferentes
daqueles tradicionalmente realizados nas corporações policiais. O ensino superior,
com isso, é um instrumento aliado à rotina dos policiais e ao fornecimento de
soluções e inovações.
O artigo intitulado Cinco grandes fatores de personalidade como preditores
das atitudes frente à pena de morte foi escrito por Jaqueline Gomes Cavalcanti,
Carlos Eduardo Pimentel, Thiago Gomes Nascimento e Giovanna Barroca de
Moura. Os autores oferecem uma análise sobre os efeitos dos cinco grandes fatores
da personalidade sobre as atitudes frente à pena de morte a partir de dados obtidos
em contextos escolares (médio e universitário). Foram entrevistadas 218 pessoas,
tendo sido apresentadas questões do Inventário dos Cinco Grandes Fatores de
Personalidade, além de questões sociodemográficas e sobre a concordância com a
pena de morte. São discutidos referenciais teóricos sobre os fatores de
personalidade e discutidas pesquisas relacionadas à pena de morte. Ao final, os
autores apresentam resultados pioneiros que relacionam os preditores de
personalidade da atitude frente à arma de fogo no Brasil. Dentre esses resultados,
destacam-se a relação direta com a conscienciosidade e a indireta com a
agradabilidade como importantes na predição das atitudes frente à pena de morte.
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O remate deste número da RCP é o artigo de Paulo Henrique Ferreira Alves
e Jorge Henrique da Silva Pinto que analisa os processos de gestão estratégica e
tática na Polícia Militar do Distrito Federal. A pesquisa foi realizada a partir de
análise bibliográfica e documental sobre processos internos da PMDF nos últimos
dez anos. São apresentados dados que, em primeira mão, revelam o
amadurecimento dos processos de gestão na instituição. Além da descrição da
construção e do desenvolvimento das ferramentas de gestão, os autores oferecem
perspectivas inspiradas na experiência técnico-profissional e analítica de sujeitos
que participaram da tomada de decisão em muitos dos momentos analisados. Ao
final, são discutidos os passos seguintes e as possibilidades de correção de rumos
diante das análises realizadas.
Boa leitura!
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