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APRESENTAÇÃO 

 

 

A presente ANTOLOGIA representa o segundo capítulo dos trabalhos 

produzidos pelos confrades da ALMEPAR, desde a sua fundação, pois o primeiro foi 

o lançamento do Anuário comemorativo do 1º ano de surgimento de nossa Academia 

de Letras. Nela se constata a versatilidade dos conteúdos expressos, o que 

enriquece sobremaneira a variedade literária de seus componentes, vindo assim a 

confirmar a qualidade cultural de seus integrantes. Dessa forma, vê-se a categoria 

militar do Estado enriquecida, em especial a Polícia Militar do Paraná, contribuindo 

com destaque para a elevação intelectual de seus integrantes. Está também de 

parabéns a administração superior da ALMEPAR, que dessa forma concretiza mais 

essa efetiva iniciativa em prol da cultura paranaense. 

  

 

 

 

Antônio Celso Mendes, Cel PM Ref  

Presidente da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná, 
ALMEPAR 
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Poesia mística 
 

Antônio Celso Mendes1 

 

NO VAZIO DO MEU SER 
SINTO DEUS APARECER 

COMO LUZ NO AMANHECER 
É MILAGRE DE PURO RENASCER 

 

O místico ou o poeta, mais que o filósofo, é aquele que consegue alcançar 

os mistérios que envolvem os arcanos da criação, por não estar preso aos limites 

estreitos da racionalidade que impõe limites à investigação filosófica, permitindo o 

acesso franqueado a todos os aspectos, claros ou obscuros, que envolvem a 

realidade criada. 

E a primeira constatação do místico é reconhecer como somos vazios em 

nossa existência corporal, que sofre inúmeros obstáculos, fazendo do ser humano 

um animal profundamente carente. Tais apelos são os primeiros sinais de nossa 

origem espiritual, superior e diferente de tudo que possa existir. 

Ora, tal carência existencial só pode ser preenchida pela presença de um 

Espírito Superior em nossa alma, o que se obtém pela meditação e pelas orações de 

consciência, o desejo intenso de se fundir com a divindade, o caminho seguido por 

Buda ou por Cristo, como também por tantos iluminados. 

                                                           
1 Militar Estadual Inativo (Cel.  PM Ref.).  Foi Secretário-Chefe da Casa Militar do Paraná e Chefe do Estado-Maior 

da PMPR. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, Mestre em Direito Público pela UFPR e Doutor 
em Direito pela UFPR. Professor de Filosofia do Direito e de Hermenêutica Jurídica na PUC/PR. Membro do Centro 
de Letras do Paraná, do Círculo de Estudos Bandeirantes e da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas 
(RJ). Autor de várias obras. Membro da Academia de Letras do Paraná (Cadeira – 34, Patrono: Júlio David Perneta). 
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É assim que a presença da Divindade é como o sentir profundo de um 

acontecimento fora de nossas limitações sensíveis, algo como a transformação da 

noite para o dia, o inesperado de um acontecimento cósmico que é milagroso por sua 

naturalidade. Deus irrompe no clamor de nosso silêncio, transformando nossas 

dúvidas em certeza experimental. 

Jamais o poeta ou o místico e muito menos o filósofo saberão transmitir o 

que significa ter a experiência da presença direta da Divindade, obtida pelo anacoreta 

a partir do vazio meditativo de seu silêncio, um nada que é compreensão profunda 

de todos os mistérios, desde o surgimento precário da existência até a descoberta do 

Ens Absconditum, como diria Santo Tomás de Aquino. 

Como consequência, o poeta fica, cada vez mais, com a convicção de que o 

existir é um milagre dado a cada um de nós de forma aleatória, convicção que se 

reforça em cada momento em que ele se dedica à meditação, como se fosse o raiar 

de um novo dia, uma graça oferecida a ele de forma privilegiada. 

O renascer é uma experiência corriqueira na fragilidade de nosso existir, algo 

que o poeta sente mais que as pessoas comuns, o que acaba por transformá-los em 

avatares de um novo ser humano, ainda raro entre os integrantes atuais da 

humanidade. Este novo ser humano terá como modelo vivo a figura de Cristo, que 

antecipou, para o futuro, como a humanidade deverá ser, em bondade e ação moral. 

Há que ter paciência com relação à evolução lenta dessas qualidades que a 

humanidade do futuro irá alcançar, o que nos obriga, desde agora, sermos fiéis aos 

compromissos de nosso existir, cujo verdadeiro sentido é transcendente, voltado 

cada vez mais para as perspectivas sobrenaturais de nosso ser. 
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O Prêmio do Maestro 
 

Janary Maranhão Busmann2 

 

No início de carreira na Polícia Militar entoávamos, nas formaturas das 

quartas-feiras e sábados, o Cântico Natal, hino que, de longa data, figurava como 

sendo o símbolo musical da Corporação. Os eloquentes versos do poeta Júlio 

Perneta, com a vibrante melodia composta pelo maestro Romualdo Suriani, 

contribuíam para exaltar a emoção sentida. Milicianos associavam seu compromisso 

à memória dos feitos que glorificavam a legendária Lapa. 

No quadro da instrução geral, conhecemos que a sugestiva canção, desde 

os anos 20, era parte integrante das solenidades e apresentações da Banda de 

Música, dirigida desde 1913, pelo insigne regente. No ano de 1962, ao assumir o 

cargo de Delegado de Polícia no município da Lapa, ouvi o nosso Cântico Natal 

entoado em eventos do calendário lapeano como sendo o Hino da Lapa. Senti-me 

então privilegiado, no meu ardor cívico, a ter como referencial a mesma peça: Hino 

da Polícia Militar e Hino da Lapa.  Com o passar do tempo, diante da necessidade de 

oficializar a simbologia, foi o Cântico Natal incorporado, através de Lei, ao elenco de 

símbolos lapeanos. Em consequência, o Comando Geral da Polícia Militar, abrindo 

mão de eventuais questionamentos, decidiu propor a composição de um hino 

consonante com a missão institucional. Foi quando, com letra do Coronel Rubens 

Mendes de Moraes e música do maestro Tenente Antonio Ramos, surgiu a Canção 

                                                           
2 Militar Estadual Inativo (Cel. PM Ref.). Membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Autor de 

várias obras, entre elas a Biografia do Patrono da ALMEPAR. Foi Diretor de Ensino da PMPR, Vice-presidente da 
AMAI e Primeiro Comandante da então 1ª CIPM (atualmente 28º BPM) localizado na cidade da Lapa/PR. 
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10 de Agosto, que a partir de 1982, passou a condição de Hino oficial da Polícia 

Militar. 

Não encontramos registros da data da composição do Cântico Natal. 

Sabemos que o autor da letra, poeta e jornalista Júlio Perneta, faleceu no ano de 

1921, o que permite concluir que deva ter escrito os vibrantes versos em algum 

momento próximo.  

Romualdo Suriani nasceu na região do Vêneto, Itália, em 12 de Junho de 

1880, sendo filho de Giovanni Suriani e Trojana Suriani. Ainda jovem emigrou para o 

Brasil, Campinas. Em 1903 mudou-se para o Paraná, Paranaguá, ingressando na 

fanfarra da Escola de Aprendizes-marinheiros. Em 1911 passou a residir em Curitiba, 

sendo contratado, em 1912, como Contramestre (1º Sargento) da Força Militar do 

Estado, atual Polícia Militar do Paraná. E em 06 de Junho de 1913 foi nomeado 

Ensaiador da Banda, comissionado no posto de alferes.  

Em 1917 a Banda da Força Militar iniciou uma campanha para a construção 

de uma herma em homenagem ao grande músico brasileiro, Carlos Gomes. Foi então 

criada uma comissão, da qual  Romualdo Suriani, foi o diretor artístico.  Em 11 de 

Julho foi realizado o primeiro concerto no Teatro Guaíra, com objetivo de angariar 

fundos para a obra. A campanha durou longos oito anos até que, em  26 de Janeiro 

de 1925, o monumento foi oficialmente inaugurado na Praça Carlos Gomes, área 

central de Curitiba. Em agradecimento, a filha de Carlos Gomes, Ítala Gomes Vaz de 

Carvalho, presenteou Romualdo Suriani com algumas partituras de 1890 e alguns 

rascunhos da ópera Condor.  

Em 1923, Romualdo Suriani, juntamente com Luiz Eulógio Zilli, foram os 

responsáveis pela introdução da música jazz em Curitiba. 

O Movimento Paranista (1927 e 1930) tinha como marca o cultivo de tudo 

aquilo que fazia referência ao Paraná, através do paranismo de Romário Martins, cujo 
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referencial eram as lendas indígenas. O Movimento acontecia entre poetas, 

escritores e artistas de vários setores nos salões de arte, no café Belas Artes, 

situados na Rua XV de Novembro e nos saraus realizados no Clube Curitibano. 

Nesse período Romualdo Suriani escreveu um poema sinfônico sobre a terra 

paranaense chamado Gôio-Covó, nome que os Caingangues davam ao Rio Iguaçu.  

Em 07 de Abril de 1930 Romualdo Suriani, em conjunto com os músicos 

Ludovico Zeyer e Antonio Melillo, fundou a Sociedade Sinfônica de Curitiba. 

Com a vitória da Revolução de 1930 a Força Militar do Estado do Paraná foi 

enviada à Capital Federal, Rio de Janeiro; retornando a Curitiba em 11 de Novembro. 

Entretanto a Banda de Música permaneceu na Capital e em 03 de Novembro tocou 

na posse do governo revolucionário, Getúlio Vargas. No dia 15 de Novembro 

participou do desfile cívico-militar, compondo o Batalhão Patriótico Voluntários do 

Paraná. Em 19 de Novembro realizou uma apresentação pública no Cemitério São 

João Batista, em homenagem a João Pessoa. Em 20 de Novembro apresentou-se 

no Jardim da Glória. E em 26 de Novembro apresentou-se no Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro, executando a "protofonia" de O Guarani, de Carlos Gomes. Todas as 

apresentações foram executadas de cor, sem o uso de partituras.  

Romualdo Suriani empenhou-se no objetivo de cultuar o amor ao civismo. 

Dentre suas diversas composições, Suriani deixou muitos hinos militares e escolares 

tais como: 

• Hino de Glória - louvor ao Paraná; 

• Hino do 2° Regimento de Artilharia Montada; 

• Canção do 1° Batalhão de Infantaria; 

• Cântico Natal, antigo Hino da Polícia Militar do Paraná. 

O Cântico Natal, como já mencionamos, foi o primeiro hino da Polícia Militar 

do Paraná. Em 1980 o município da Lapa apropriou-se do hino, que então deixou de 



Antologia – Comemorativa ao 2º Aniversário da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná 

 

11 
 

ser usado pela PMPR. Em 1982 foi oficializado na corporação a Canção 10 de Agosto 

como canção oficial da PMPR. 

Em 14 de Maio de 1938 o Interventor Federal no Estado do Paraná, Manuel 

Ribas, autorizou que Romualdo Suriani viajasse à Itália para divulgar a música 

brasileira na Europa. Na Itália ele estabeleceu contato com a Banda dos Carabineros, 

na Legione Alliene Carabeniense Reali Di Roma. 

Os registros da vida funcional de Romualdo Suriani relatam as tantas nobres 

passagens que marcaram sua trajetória plena de atos voltados para o cumprimento 

do dever, desde a Campanha do Contestado, quando recém-admitido, acompanhou 

a desastrada incursão do Comandante João Gualberto aos campos do Irani, bem 

como a participação da Banda que regia integrada a efetivos que participaram de 

movimentos revolucionários, em 1930 e 1932. Foi, portanto, com indescritível abalo 

que recebeu, no dia 29 de janeiro de 1942, quando cumpria sua missão regendo o 

ensaio habitual, a informação do teor do decreto que o excluía do estado efetivo da 

Polícia Militar, sem direito algum, sem defesa, pelo fato de ter nascido na Itália. 

Suriani jamais esperava ser excluído da Corporação, a qual dedicou os 

melhores anos de sua vida e que sempre teve o Brasil como sua verdadeira Pátria. 

Com lágrimas nos olhos e acabrunhado pela iniquidade dos fatos, despediu-se dos 

músicos e retirou-se para sua residência. 

Com o passar dos meses, o maestro foi se abandonando a uma misantropia, 

que nada mais era senão sintoma do profundo desgosto que sofreu. Doente, 

alquebrado, no leito, a morte o encontrou no dia 2 de fevereiro de 1943. Antes de dar 

o último suspiro ainda perguntava de sua amada Banda de Música. 

Somente a 30 de maio de 1944 foi baixado o decreto que tornou sem efeito 

a sua exclusão, reconhecido o erro, irreparável portanto, uma vez que o maestro já 

não mais existia. 
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Resgate Histórico 

 

Waldick Alan de Almeida Garrett3 
Conto que embasou o vídeo institucional comemorativo aos 166 
anos de aniversário da PMPR, sob o tema: “Resgate Histórico”. 

 

 

Como tudo começou? 

Foi em um dia de outono ensolarado, uma leve e fria brisa varria as ruas de 

Curitiba, espalhava os cabelos daqueles que se aventuravam pelas vias e vielas, 

convidando os mais ranzinzas a abandonarem seus abrigos em direção ao aprazível 

e quente esplendor dos raios do sol.  

Patrulhava as ruas de Curitiba... havia sido recém promovido a Cabo. 

Meu velho ficaria orgulhoso, pensei, esboçando um leve sorriso com o canto 

da boca. 

Meu saudoso pai sempre gostara da farda, aliás, sempre cuidara mais dela 

e das divisas de sargento que da própria família, porém nunca chegara a ser 

displicente conosco. 

Relanceei os olhos sobre meu novo parceiro sentado na boleia, Soldado 

João Paulo. Jovem, porém maduro para a atividade policial, uma excelente pessoa. 

Sempre se doando, se esforçando para atuar de forma justa e necessária e, 

                                                           
3 Militar Estadual (Ten.-Cel. QOPM). Atualmente é o Chefe da 5ª Seção de Estado-Maior da PMPR. Graduado e 

Pós-graduado em Direito, possui publicações jurídicas pela Ed. Juruá/PR. Também é sommelier e ex-presidente da 
ABS-PR -Associação Brasileira de Sommeliers do Paraná. Na área literária, é titulado Comendador Literário 
Internacional/BR-PT, membro da ACCUR – Academia de Cultura de Curitiba e autor das obras “Manuscritos de 
Sangue” e “A Sete Palmos”, ambas publicadas pela Ed. Novo Século/SP. Também é autor de 03:33, pela Ed. 
Draco/SP. Angariou prêmios pelo Brasil e exterior e participou de antologias importantes, ingressando no rol da 
nova geração de escritores brasileiros de suspense e terror. 
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principalmente, cuidando com esmero do belo penteado que constantemente era alvo 

de brincadeiras sadias no interior da viatura e nas preleções dentro de nossa unidade 

policial. 

A viatura diminuiu a velocidade em um cruzamento no bairro Rebouças e 

paramos sob um sinaleiro.  

A luz refletiu vermelha em minhas retinas remetendo às do giroflex, fazendo 

emergir cenas sórdidas de noites violentas pelas quais passara recentemente. 

Viaturas salpicadas de tiros, luzes intermitentes e sirenes. Corpos e sangue 

esparramados pelo asfalto avermelhado.  

As imagens grotescas, mesclando-se ruborizadas, desvaneceram-se com a 

mudança da luz esverdeada do sinaleiro, trazendo-me de volta para o ronco alto do 

motor da viatura arrancando.  

Ajeitei o corpo, incomodado sobre o banco, aguçando a curiosidade de meu 

parceiro, que me lançou um inquisitivo olhar de esguelha.  

Odeio olhares desconfiados de loucura! 

Sim, na verdade alguns gatilhos do dia a dia estavam aliciando esse lado 

mais obscuro de memórias vividas, alterando meu comportamento natural... E pior, 

estavam se tornando constantes.  

Contornamos, adentrando a uma rua conhecida, e desta vez foi o sol que me 

ofuscou a visão. 

Tentei fixar o olhar à frente, no meio da via, reagindo aos intensos feixes de 

luz, e o tempo subitamente pareceu desacelerar... 

Alguns traços vagantes, fundindo-se aos feixes de sol, tornaram-se imagens, 

as cores perderam o brilho, assim como o tempo, que divagava, ousou regredir. 



Antologia – Comemorativa ao 2º Aniversário da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná 

 

14 
 

 As crianças surgiram sobre o paralelepípedo, saltavam, abraçavam-se e 

gargalhavam, ecoando em meus ouvidos. As linhas de luzes mascaravam as 

silhuetas, confundindo as feições e os cenários. 

Dois meninos corriam ao encontro, empunhando bastões... um antigo jogo 

de criança.  

Claro, eram todos amigos de infância! 

Duas meninas saltavam os quadrinhos de amarelinha, sobre a calçada 

oposta. Os movimentos eram lentos e sincronizados. As gargalhadas, por vezes 

gritos de saudações, mantinham-se pulsando nos ouvidos. 

Um saudoso sentimento de alegria e euforia invadiu-me o espírito e coração, 

fazendo surgir um calor afável que me arrancou do banco e me lançou diretamente 

para dentro do cenário.  

Eu me tornara uma criança novamente. 

Voltei o olhar para baixo, as pequenas mãos suando empunhavam o taco. 

Sentia a força que exercia para segurá-lo, o peso parecia maior do que lembrava. 

Desviei o olhar para a calçada e identifiquei um antigo vizinho, agora com 

uns oito ou nove anos de idade, sentado sobre o meio-fio e bebericando coca-cola 

em uma garrafinha de vidro antiga. 

Ao longe, sobrepondo o eco das gargalhadas, surgia um som conhecido... 

sim, era de um veículo, transpondo o cruzamento da esquina. 

Olhei ao redor e dei conta de minha responsabilidade. Era o maior, precisava 

cuidar das demais crianças, afinal, estava a um passo da adolescência. 

Soltei o taco, saltei, esganicei para a outra dupla que se mantinha na rua, um 

deles com o taco nas mãos. O tempo transcorria lentamente, nada acontecia no ritmo 
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natural. Empurrei meu parceiro de bets para a calçada, gesticulei para que ele saísse 

do meio da rua. Os outros dois se aproximaram da calçada e eu permaneci ali 

estagnado, como se o destino não pudesse me tocar. 

Avistei o veículo aproximando-se... era uma viatura da polícia militar. 

Um fusca reluzente, cinza e amarelo, estrela dourada e estampada na porta, 

giroflex rubro no topo, como a coroa de um rei. Aproximava-se imponente, quase em 

passo de marcha. 

Lembrei de quando ouvia o barulho do portão de casa, corria para o quintal 

e permanecia lá, estático, observando aquele infinito corredor até a garagem, onde 

papai aparecia fardado, com a pasta em uma das mãos, caminhando ao meu 

encontro, quase marchando, como aquela viatura. 

Quando ele se aproximava, prestava continência àquele soldado, tão 

imponente quanto a viatura reluzente, e prestava com firmeza. Para mim, tudo aquilo 

era algo sério, precisava ter sentido, ser oportuno e perfeito, caso contrário, não seria 

respeitado, principalmente por mim mesmo. 

O ruído do fusca aumentou, estava quase sobre nós.  

Fixei o olhar dentro da viatura, tomei a posição de sentido e prestei a 

continência, momento em que se descortinou o sorriso do papai à frente, quando me 

pegava no colo e colocava o boné azul-petróleo sobre a minha cabeça. Eu sorria e o 

abraçava apertado. Porém, naquele momento, diante da viatura, não podia sorrir. 

O fusca cinza e amarelo, radiante como o sol, aproximava-se desfilando, 

imponente e majestoso. 

Foi naquele momento que notei, estupefato, a silhueta do comandante de 

equipe, sentado à direita, ainda que pouco visível, em razão dos feixes de luz e 

sombras, respondendo a continência. 
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Estufei o peito e mantive o garbo, sabia que aquele momento seria único. 

Conseguia imaginar a feição dos amigos ao redor, boquiabertos, apontando-me como 

um herói, exatamente como os policiais militares que por ali passavam. 

Subitamente, algo despontou da cabine, rodopiando em minha direção. 

O tempo rodava lento, conseguia observar o objeto cortando os feixes de sol 

e aproximando-se de minhas mãos. Agarrei-o, era leve e mais fácil de segurá-lo que 

imaginei. 

Pendi o olhar em direção às mãos e, com um sobressalto, mistura de 

incredulidade e alegria, reconheci o boné azul-petróleo, igual ao que papai usava. 

Um toque de sirene ressoou, juntando-se às gargalhadas das crianças. Os 

meninos aproximaram-se saltando, regozijando-se, encostando levemente os dedos 

sobre o boné, como se fosse um brilhante raro, alguns me abraçaram.  

Coloquei vagarosa e majestosamente o boné na cabeça, enquanto os 

demais meninos esbugalharam os olhos, sérios. Houve um momento de silêncio. Em 

seguida, prestaram suas continências. As meninas pararam a amarelinha e 

permaneceram boquiabertas. 

Contemplei cada um deles, desta vez com um sorriso estampado no rosto, 

orgulhoso, e novamente imaginei papai: sabia que os meninos faziam, naquele 

momento, o melhor que podiam. Queriam demonstrar seriedade, serem respeitosos, 

como eu fazia com meu pai. Senti e compreendi, pela primeira vez, a honra... honra 

de ser respeitado, pelos policiais militares, pelos amigos e meninas que sequer 

conhecia.  

Certamente um dia memorável, inesquecível. 

Retribui a continência e os meninos recomeçaram a sorrir, pulando sobre 

mim. Fizemos do momento uma festa incrível, sob aquele sol generoso, que marcaria 

nossas vidas para sempre. 
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  Os feixes de luz se intensificaram, ferindo-me os olhos e já não conseguia 

mais enxergar. Os gritos e gargalhadas avolumando-se sobre os ouvidos. 

Repentinamente, uma freada abrupta, trouxe-me de volta para o interior da 

viatura, havíamos chegado na quadra seguinte. 

- Está tudo bem, Cabo? - indagou o soldado João, com leve preocupação na 

voz. 

- Sim... agora sim. Tudo na mais perfeita ordem! – respondi, enxugando as 

lágrimas dos olhos com as costas das mãos. – Foi aqui, nesta rua, há 

aproximadamente trinta e três anos que decidi ser policial militar - emendei, 

apontando com a mão. 

João Paulo meneou a cabeça, anuindo com um sorriso descontraído. 

As recentes memórias, que me fizeram perder algumas noite de sono, 

pareciam ter desaparecido. De alguma forma, aquele resgate histórico de infância 

parece ter corrigido algo, que nenhuma terapia poderia resolver. 

Baixei a cabeça e fixei os olhos na boina preta. Não existia mais o boné azul-

petróleo, tampouco o fusca reluzente... só em nossas memórias.  

Contudo, restara o cáqui, que há trinta e três anos, naquela rua, invadira e 

impregnara minha alma, travestido de azul-petróleo. Cores que construíram a história 

com o tempo, imaculadas, que representam um mister, árduo, mas gratificante aos 

olhos daqueles que a exercem e admiradas pelos seres humanos decentes... traziam 

consigo honra, orgulho e tradição.  

Nada mais precisava para viver com dignidade... continuarei seguindo os 

passos de meu pai, conclui, pensativo, dando uma última conferida na rua de infância, 

que sumia pelo diminuto espelho retrovisor da viatura. 
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Pandemia 

José Semmer Neto4 

Em meio ao inimigo invisível  

A sensação do medo ecoa  

Fuga, isolamento, desinformação  

O que fazer então? 

 

A maioria entorpecida e enclausurada em casa e na mente  

Absorvida pela notícia ardilosa que não é nada convincente  

 

Poucos são aqueles que não podem parar  

Neste contexto estão militares estaduais 

Sacerdócio, dedicação  

Proteger, diante do mal, sem pestanejar 

 

A polícia ostensiva é elementar  

Sua ausência é muito mais grave 

Que qualquer vírus  

Que nos possa ameaçar  

 

Nessas horas é que me coloco a pensar  

Como é tão nobre a profissão policial militar  

Sigam em frente valorosos guerreiros 

Orgulho do Estado do Paraná.  

                                                           
4 Militar Estadual da Ativa (Ten-Cel QOPM). Graduado em Letras-Português (licenciatura plena) e em Direito. Pós-
graduado em Administração em Segurança Pública, em Gestão de Pessoas com ênfase no Poder Público, em Direito 
Militar, em Direito Penal e Processual Penal aplicado à atividade policial e em Gestão do Ensino e Aprendizagem. 
Aprovado no Exame da Ordem dos Advogados/PR. Membro Fundador e Efetivo da Academia de Letras dos 
Militares Estaduais do Paraná ALMEPAR. Atualmente é o Assistente do Comando-Geral da PMPR. Autor do livro 
“Crimes dolosos contra a vida praticados por militares estaduais”, 2018. 
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História do Brasil, memória e esquecimento: O dia 11 

de novembro de 1955 

 

Marcelo Toniolo de Oliveira5  

 

Um dos presidentes mais conhecidos da História do Brasil foi Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, ou somente JK, como também era conhecido. Seu governo 

tornou-se famoso por sua política econômica desenvolvimentista, conhecida como 

“Cinquenta anos em cinco”. Ele presidiu o Brasil no período de 31 de janeiro de 1956 

a 31 de janeiro de 1961 e durante seu governo houve um grande crescimento 

industrial, construção de estradas e o mais conhecido de seus projetos: a construção 

de Brasília.  

Mas você sabia que Juscelino Kubitschek, mesmo tendo sido eleito de forma 

direta, só assumiu a presidência da República graças a um golpe militar ocorrido em 

novembro de 1955? Você sabia que em novembro de 1955 o Brasil teve três 

presidentes da República diferentes em menos de uma semana? Você sabia que o 

presidente deposto acompanhado de outros conspiradores tomaram um navio e 

ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, capital do Brasil naquela época? Você 

sabia que mesmo diante desse contexto o fato foi omitido nos livros de História e 

dificilmente você ouviu falar sobre ele quando estava na escola? Você sabe quem foi 

o General Lott? 

                                                           
5 Militar Estadual da Ativa (Major QOPM). Graduado em História pelas Faculdades Integradas Espírita. Mestre em 

Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). É membro fundador da Academia de Letras da Cidade de 
Itapoá, onde ocupa a Cadeira nº 39. Membro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de Direitos Humanos. 
Professor nos Cursos de História e Geografia das Faculdades Integradas Espírita. Instrutor da Academia Policial 
Militar do Guatupê e da Escola Superior da Polícia Civil do Paraná.  Trabalhou por quinze anos no Colégio da Polícia 
Militar do Paraná, sendo Comandante por quatro anos. Participou de 12 obras literárias, sendo 3 delas editadas 
pela AVM. 
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O movimento ocorrido no dia 11 de novembro de 1955 recebe diferentes 

nomenclaturas, alguns chamam de golpe, outros de contra golpe ou, ainda, de um 

golpe preventivo. Esse movimento foi liderado por um dos militares mais competentes 

que o Exército Brasileiro já teve: o General Henrique Batista Duffles Teixeira Lott. Por 

mais estranho que possa parecer esse foi um golpe pela legalidade, para que a lei 

fosse cumprida. Pode-se dizer ainda que teria sido um contra golpe, pois a ação 

comandada pelo General Lott foi realizada para que se evitasse um golpe que haviam 

armado para que JK não assumisse o cargo para o qual foi eleito. No entanto, para 

se entender o episódio ocorrido no Brasil em 11 de novembro de 1955, é preciso 

compreender o processo histórico que levou a esse acontecimento.  

Nas eleições presidenciais de 1950, Getúlio Vargas é eleito de forma direta 

para a presidência da República, sendo reconduzido ao cargo que já havia ocupado 

por quinze anos (1930-1945). Durante a campanha, Vargas prometia melhorar as 

condições de vida da classe trabalhadora, seu discurso era revestido de um forte 

nacionalismo e sua promessa era a de um governo que desenvolvesse a indústria 

nacional.  

Vargas não era contra as indústrias estrangeiras que existiam no Brasil, pelo 

contrário, reconhecia sua importância, mas defendia a entrada controlada de capital 

estrangeiro, visando à proteção e o fortalecimento da indústria nacional. 

Argumentava que uma boa parte do capital gerado pelas empresas estrangeiras saía 

do país, ocorrendo o que chamavam de desvio de capital, e com a indústria nacional 

fortalecida o capital gerado no Brasil permaneceria aqui. 

Essas posições de Vargas contrariavam grupos econômicos internacionais, 

que tinham apoio de diversos grupos dentro do Brasil, principalmente os alinhados 

politicamente a União Democrática Nacional (UDN). Assim se formam dois grupos 

que se opunham: os “nacionalistas” e os “entreguistas”, o primeiro era formado pelos 
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apoiadores da política getulista e, o segundo, era composto pelos defensores das 

indústrias estrangeiras ligadas ao grande poder econômico internacional. 

A oposição udenista, que representava setores da 
economia ligados ao capital estrangeiro e a grupos 
mercantis que viviam da venda de produtos 
importados, não queria limitar a participação de 
produto estrangeiro, além de não se entusiasmar com 
a ideia da industrialização do país. A UDN também se 
assustou com a aproximação de Vargas dos 
trabalhadores. (DANTAS FILHO, 1991, p. 4). 

Desde o início do seu governo, Vargas sofreu forte oposição e muitas críticas. 

No mês de abril de 1951 a UDN organizou seu VI congresso e solicitou a todos os 

seus correligionários uma forte e constante oposição ao governo e aos membros do 

partido, que ocupavam cargos no legislativo que mantivessem constante vigilância 

as ações e oposição aos projetos de Vargas. Nesse momento já se destacava a figura 

do jornalista e político udenista Carlos Lacerda como o grande opositor de Vargas. 

Além de um político muito astuto, Lacerda era um grande orador, e foi uma “pedra no 

sapato” de Vargas. 

Durante o período de janeiro de 1951 até agosto de 1954 as pressões contra 

Vargas aumentam, a imprensa, que durante seu primeiro governo estava alinhada a 

ele, no segundo governo se torna uma opositora implacável. Problemas na política 

econômica mantinham o Brasil na crise, a classe trabalhadora começa a protestar, 

Vargas coloca no ministério do trabalho João Goulart, o que desagrada grupos 

conservadores que não viam com bons olhos seu alinhamento político. O vice-

presidente Café Filho rompe com Vargas e a crise política só aumenta.  

Apesar de seu populismo e sua experiência política Vargas não consegue 

fazer frente a seus opositores. Ele estava com 72 anos de idade e não possuía a 

mesma disposição e vigor que tinha durante seu primeiro governo. No ano de 1954 
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a crise do seu governo atingiu patamares insustentáveis e dois fatos ocorridos nesse 

ano contribuíram de maneira decisiva.  

O primeiro fato ocorreu no mês de fevereiro, quando é divulgado o “Memorial 

dos Coronéis” ou “Manifesto dos Coronéis”, um documento assinado por 42 coronéis 

e 39 tenentes-coronéis, no qual criticavam o governo pela falta de investimentos no 

exército, bem como questionavam a proposta de aumento de 100% no salário 

mínimo, um ato que Vargas havia tomado para obter maior apoio da classe 

trabalhadora, mas faria com que um operário tivesse rendimentos próximos aos 

recebidos por um oficial do exército.  

E, o segundo fato, foi o atentado contra Carlos Lacerda, conhecido como “O 

atentado da Rua Toneleros”, ocorrido no mês de agosto, em que Lacerda foi baleado 

no pé e seu guarda-costas, o Major da Aeronáutica Rubens Vaz, foi morto. Esse 

crime ocorreu a mando de Gregório Fortunato, chefe da segurança de Vargas. 

Apesar de não haver evidências de que Vargas soubesse desse atentado o desgaste 

político foi inevitável.  

Diante da situação crítica em que se encontrava, Vargas realiza reuniões 

com seus ministros e tenta buscar uma saída, mas a pressão era muito grande e o 

golpe bem articulado. Assim, impunham a Vargas duas alternativas: a primeira seria 

a renúncia e a segunda sofrer o golpe. Vargas opta por uma terceira e inesperada 

saída, “o tiro no coração”, tiro que também acertou nos seus opositores, pois faz 

desmoronar o golpe e marca o primeiro fracasso dos conspiradores.  

Em agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro. Sofrera 
até ali uma intensa campanha difamatória movida pelas oposições, 
em especial a União Democrática Nacional (UDN), que não 
aceitavam a política econômica do presidente. Vargas buscou 
desenvolver o país incentivando a entrada controlada de capital 
estrangeiro e protegendo a indústria nacional, tentando criar regras 
que impedissem a simples exploração do mercado interno brasileiro 
pelas indústrias estrangeiras. (DANTAS FILHO, 1991, p. 4). 
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A notícia do suicídio de Vargas causa grande comoção popular e seus 

opositores são perseguidos.  

Na capital da República, a notícia do suicídio de Vargas 
detonou na população um profundo sentimento de 
revolta e amargura. Grupos de populares, indignados 
passaram a percorrer as ruas do centro da cidade com 
pau e pedras. Dirigiam seu rancor particularmente 
contra tudo e qualquer material de propaganda política 
da oposição. Os símbolos políticos mais visados, e 
destruídos com fúria, eram dos candidatos da UDN. 
Grupos percorreram as ruas do centro da cidade 
ateando fogo no material de propaganda política das 
oposições. Na Avenida Almirante Barroso, o prédio de 
O Globo foi cercado por uma multidão que tentou 
invadir suas dependências mesmo diante do 
policiamento ostensivo. Após apedrejarem a fachada, 
cercaram dois caminhões de distribuição do jornal e os 
incendiaram. (FERREIRA, 2003, p.310). 

Os opositores de Vargas e a UDN, diante da comoção popular, recuam e se 

articulam para assumir o poder por meio das eleições presidenciais que ocorreriam 

em 1955.  

Com a morte de Vargas, Café Filho assume a presidência da República e 

abandona os projetos nacionalistas de Vargas, realiza diversas mudanças e escolhe 

diversos membros da UDN para comporem seus ministérios. Com essas atitudes, 

ficava claro que Café Filho estava envolvido na conspiração contra Vargas. Porém, 

jamais imaginava que uma de suas escolhas seria decisiva para impedir o golpe do 

qual ele mesmo participava, a nomeação do General Lott para Ministro da Guerra. 

O General Lott, o qual não tinha ligações com grupos políticos partidários, 

mas gozava de grande prestígio junto às Forças Armadas, era conhecido por ser um 

oficial extremamente competente, disciplinado, profundo conhecedor dos 

regulamentos e amante da legalidade. Lott foi o primeiro colocado em todos os cursos 

que realizou, desde sua formação básica, onde foi aluno do Colégio Militar. 
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Em 1955 inicia-se a corrida presidencial e a UDN lança como candidato 

Juarez Távora; o Partido Social Progressista (PSP) lança Adhemar de Barros; o 

Partido de Representação Popular (PRP) Plínio Salgado e o Partido Social 

Democrático (PSD) lança Juscelino Kubitschek. No dia 3 de outubro ocorrem as 

eleições e Juscelino Kubitschek é eleito com 3.077.411 votos (35,68%), Juarez 

Távora atinge 2.610.462 votos (30,27%), Adhemar de Barros faz 2.222.725 votos 

(25,77%) e Plínio Salgado recebe 714.379 votos (8,28%). O resultado das eleições 

desagradou udenistas e outros conspiradores que haviam combatido Vargas, 

inclusive o presidente Café Filho.  

O dissabor foi maior ainda pela eleição de João Goulart (Jango) para a vice-

presidência da República. Jango pertencia ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e 

era considerado herdeiro político de Vargas. Naquela época se votava 

separadamente para presidente e vice-presidente. Jango obteve 3.591.409 votos 

(44,25%), ou seja, uma votação maior do que o próprio Juscelino. O candidato da 

UDN, Milton Campos recebeu 3.384.739 votos (41,7%).  

Tão logo o resultado foi divulgado, começam a surgir novas conspirações, 

com o objetivo de impedir que Juscelino assumisse a presidência. Inicialmente, a 

alegação era de que ele não havia atingido 50% dos votos, no entanto, a legislação 

falava que bastava a maioria simples e não existia segundo turno. Em seguida, os 

conspiradores inventam uma ligação de Juscelino com setores de esquerda e com o 

comunismo. Carlos Lacerda volta a cena e lança um manifesto que defendia 

abertamente um golpe para impedir que Juscelino assumisse a presidência e alegava 

que tal ação evitaria uma ascensão do comunismo no Brasil. Houve ainda acusação 

de fraude no processo eleitoral e Juscelino, que foi o único governador que esteve 

presente no velório de Vargas, foi acusado de usar o suicídio de maneira populista 

para se favorecer nas eleições.  
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O serviço de informações do Ministério da Guerra informa a Lott sobre as 

articulações e conspirações existentes para a execução do golpe. Mesmo tendo 

apoiado a candidatura do General Távora, Lott fica indignado e se posiciona a favor 

da legalidade afirmando que o resultado das urnas deveria ser respeitado. 

Considerava um ato de indisciplina muito grave um militar conspirar contra a lei, por 

isso jamais admitiria que um militar participasse em um movimento como aquele.  

Naquela época, o chamado “grampo telefônico” já era muito utilizado, o que 

fez com que os dois lados tivessem diversas informações “privilegiadas”. Lott, 

sabendo desse modelo de espionagem, possuía um telefone de campanha em casa 

para evitar que suas conversas fossem “grampeadas”. E por esse aparelho recebeu 

diversas ligações informando do andamento do golpe.  

No dia 31 de outubro faleceu o General Canrobert, que foi Ministro da Guerra 

no governo Eurico Gaspar Dutra e ex-presidente do Clube Militar. Seu enterro seria 

no dia seguinte, mesmo tendo direito as Honras Militares a família preferiu abrir mão 

dessa homenagem. Porém, ficou acertado que alguns militares fariam uso da palavra 

em respeito ao falecido.  

O General Lott falou em nome do Exército Brasileiro, o almirante Borges 

Fortes falou em nome da Marinha, e o Brigadeiro Gervásio Duncan pela Aeronáutica. 

O quarto discurso foi realizado pelo Coronel Jurandir Bizarria Mamede, em nome do 

Clube Militar, porém, em vez de realizar um discurso em homenagem ao falecido, 

utiliza aquele momento para proferir um discurso de natureza política, sem qualquer 

tipo de consideração e respeito aos familiares do falecido. Mamede tocou em temas 

como o voto do analfabeto e maioria absoluta e sua fala foi em tom inflamado. Carlos 

Luz, presidente da Câmara dos Deputados vibrava com o discurso enquanto o 

General Lott demonstrava total indignação. 
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Após tal discurso, o General Lott concluiu que aquilo foi um ato de indisciplina 

e que precisaria ser punido. Entretanto, Lott não poderia aplicar a punição ao Coronel 

Mamede por ele servir na Escola Superior de Guerra, que era subordinada 

diretamente à Presidência da República. Assim, ele resolve solicitar ao presidente 

Café Filho que o Coronel Mamede retornasse ao Exército. Porém, no dia seguinte, 

ao chegar ao Palácio do Catete, Lott descobre que o presidente teve problemas 

cardíacos e estava sob cuidados médicos, e, por isso, passaria alguns dias, 

internado. 

O General Lott tenta de todas as formas punir o Coronel Mamede, porém 

encontra pelo caminho muitas pessoas envolvidas com o processo golpista e que 

defendiam que o discurso não seria motivo pra uma punição. Mas Lott tinha ao seu 

lado um grupo de militares que defendia o cumprimento da lei e a posse de JK, e que 

também era contra ao discurso do Coronel. Esses militares formavam o Movimento 

Militar Constitucionalista (MMC), que defendia uma reação armada, se necessária, 

para defender a Constituição.  

No dia 8 de novembro, o presidente Café Filho informa que devido a questões 

de saúde teria que se afastar da presidência, transmitindo o poder a Carlos Luz, 

presidente da Câmara dos Deputados, o qual apesar de pertencer ao PSD, mesmo 

partido de JK, estava envolvido no golpe. Nesse mesmo dia, Lott é procurado pelos 

Deputados José Maria Alkimim e Vitorino Correa, os quais afirmaram que Café Filho 

estava envolvido no golpe. Alertaram ainda que Carlos Luz chamaria Lott para uma 

reunião e que ele seria demitido do ministério. Todos que se opunham ao golpe 

sabiam que a saída de Lott abriria o caminho para os conspiradores consolidarem 

seu plano. 

Carlos Luz marca a reunião com Lott para o dia 10 de novembro às dezoito 

horas. Quando Lott chegou ao Palácio do Catete, solicitaram que aguardasse na sala 
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ao lado da qual o presidente despachava. Todos sabiam que ele prezava muito pela 

pontualidade e detestava esperar. No entanto, Carlos Luz só o recebeu após as vinte 

horas. Ficou claro que aquele ato teve o objetivo de humilhar Lott e fazê-lo pedir seu 

afastamento do cargo. 

Durante a reunião, Lott questiona sobre a situação do Coronel Mamede, e 

Carlos Luz começa a desviar do assunto, tentando explicar o contexto político 

daquele momento e a opinião que algumas autoridades, cita a opinião do procurador-

geral da República. Lott interrompe o presidente de forma firme faz a seguinte 

colocação: 

A ingerência de um civil sobre matéria disciplinar do 
Exército é inútil, pois a disciplina só se aprende 
servindo, comandando e sofrendo. Interessa-me, 
unicamente, a solução que o senhor pretende dar ao 
caso Mamede. (WILLIAM, 2005, p. 117). 

Carlos Luz responde que não vê motivos para punição. Imediatamente, Lott 

pergunta para quem deveria passar o seu ministério, pois não ficaria no cargo 

sabendo que a disciplina militar foi ferida. E recebe a informação que deveria passar 

ao General Fiúza de Castro. Assim marcaram a transmissão do cargo para o dia 

seguinte.  

Por volta das vinte horas e trinta minutos, o noticiário Repórter Esso informa 

sobre a demissão do Ministro da Guerra. Para muitos o anúncio da demissão era 

como se fosse a senha para deflagração do golpe. Desta forma, inicia-se uma grande 

agitação, pois existiam muitos políticos ligados a JK que já sabiam do possível golpe 

e se preparavam para reação. O estado de Minas Gerais, reduto eleitoral de JK 

também não aceitaria o golpe. Grande parte dos militares legalistas, em sua maioria 

pertencentes o MMC, se preparavam para uma possível reação armada. Os militares 

viram a disciplina militar maculada, pois um coronel, notadamente vinculado a grupos 
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políticos havia derrubado um general. O Brasil estava muito próximo de uma guerra 

civil e muitos acreditavam que a situação só seria resolvida após um grande 

derramamento de sangue. 

Lott retorna a sua casa conformado em passar suas funções, mas lá 

chegando recebe a informação que várias pessoas haviam ligado e até ido 

pessoalmente a sua residência a fim de conversar com ele. Por meio do telefone de 

campanha, realiza diversas ligações, mas inicialmente reluta em articular uma 

reação. Chega a colocar seu pijama para ir dormir, mas não consegue pegar no sono, 

pois fica pensando em tudo que ouviu das pessoas que o procuraram e resolve 

levantar. Volta a ligar para outro aliado e informa sua posição de liderar a reação, 

então se dirige ao prédio do Ministério da Guerra onde chamou seus oficiais de 

gabinete e os comandantes das grandes unidades. 

Cada comandante que chegava recebia de Lott um envelope lacrado 

contendo a missão a ser executada. Como os planos contidos no interior dos 

envelopes já haviam sido feitos anteriormente, fez muitos desconfiarem que Lott já 

havia previsto antecipadamente um contra golpe.  

Comando. O sucesso da operação iria dever muito a 
essa questão. A disciplina militar estava de volta e teria 
de sobrepor-se a questão política no interior dos 
quartéis. Apesar de os oficiais solidários a Lott estarem 
agindo contra a Constituição, enxergavam no gesto do 
general uma volta ao comprometimento do Exército 
com a ordem e a democracia no país. Era a 
manutenção do “elo básico”. (WILLIAM, 2005, p. 127). 

A operação durou a noite toda, e é claro, seus opositores ficaram sabendo 

da situação. Tanto que durante a madrugada o próprio Carlos Luz ligou para Lott, 

que não atendeu alegando estar muito ocupado. Pela manhã, o Rio de Janeiro estava 

sob o domínio do exército. 
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Carlos Luz, acompanhado de Carlos Lacerda e vários militares, dentre eles 

o Coronel Mamede, entraram no cruzador Tamandaré que estava em condições de 

usar seu poder de fogo e que contava com uma guarnição de 1.150 homens. A 

intenção era seguir em direção ao porto de Santos e organizar a resistência em São 

Paulo. Lott ordenou que o cruzador não saísse do Rio de Janeiro, mas o cruzador 

iniciou o deslocamento mesmo assim. Os fortes de Copacabana e Leme disparam 

alguns tiros de advertência contra o navio, que continua sua fuga sem revidar os tiros. 

A população do Rio de Janeiro assustada estende lençóis brancos nas janelas. 

Depois de intensa negociação e percebendo que não tinham chances de sair 

vitoriosos decidem, no dia 12, retornar com o cruzador Tamandaré, desembarcando 

no Rio de Janeiro no dia 13. Após desembarque, Carlos Luz assinou sua renúncia, 

Lacerda recebeu asilo em Cuba e Mamede foi preso. 

Mesmo diante do sucesso de Lott e seus aliados nas ações realizadas no dia 

11 de novembro, os conspiradores não desistem. No dia 21 de novembro, Café Filho 

sai do hospital e pede para Lott ir a seu apartamento. Durante a conversa, Café Filho 

explica que o médico atestou que ele havia melhorado e que teria condições de 

reassumir o cargo. Lott escuta atentamente os argumentos de Café Filho, mas não 

expressa qualquer opinião sobre o assunto. 

Lott estranha aquela melhora repentina do presidente, e ao sair da reunião 

ordena que viaturas cerquem o apartamento de Café Filho, impedindo-o de sair. 

Chegaram a usar um tanque na operação. Com a impossibilidade de o ex-presidente 

reassumir o cargo, Nereu Ramos permanece na presidência da República. 

No dia 31 de Janeiro de 1956, Nereu Ramos o quarto presidente daquele 

mandato, que deveria ter sido cumprido somente por Vargas, passa o cargo para 

Juscelino Kubitschek de Oliveira. Estava cumprida a lei e a vontade que o povo 

expressou nas urnas. 
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A História é uma ciência de fundamental importância para a humanidade, 

isso é de fácil percepção, basta observar o quanto governantes se preocupam em 

manipular ou distorcê-la, procurando determinar o que deve ser esquecido ou o que 

deve ser lembrado ou ainda de como deve ser lembrado. Procura assim conduzir a 

memória coletiva. O historiador Edgar De Decca, cita em uma das suas obras que, 

muitas vezes na história existe um silêncio dos vencidos. 

E assim foi com o movimento ocorrido em 11 de novembro de 1955. Os 

golpistas haviam fracassado pela primeira vez em 1954 devido ao suicídio de Vargas. 

Em 1955 veem diversas de suas tentativas fracassarem graças a ação legalista do 

general Lott. Porém, quando enfim assumem o poder censuram suas derrotas nos 

livros de história e colocam Lott no esquecimento. Enquanto isso, hoje, os nomes dos 

golpistas são colocados em ruas e praças públicas de nossas cidades. 

Lott morre no ano de 1984 sendo enterrado sem honras militares. 
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31 Horas 

 

Marco Antonio da Silva6  
Baseado numa história real… * 

 

O dia 10 de janeiro de 2013 amanheceu ensolarado e tranquilo na pequena 

e pacata cidade de Joaquim Távora, norte do estado do Paraná, a 330 km de Curitiba. 

Entretanto, aquela tranquilidade peculiar estava prestes a ser quebrada. Aquele início 

do ano de 2013 ficaria marcado na memória de seus pouco mais de 10 mil habitantes 

como um momento de grande tensão e angústia. 

Carlos era um jovem de 28 anos, bem-apessoado, de estatura mediana e 

falante. Ele trabalhava como mototaxista em Curitiba e levava uma vida 

aparentemente normal. Sua irmã o qualificou como uma “pessoa calma e de bem”. 

Há três anos o rapaz havia se separado de sua companheira Laura, de 27 anos, com 

quem não chegou a se casar de fato. Da união nasceu Felipe, que no momento dos 

acontecimentos estava com quatro anos. A separação, motivada por brigas e 

desentendimentos, deixou Carlos transtornado e mentalmente instável. Não 

conseguia mais ficar longe do filho, já que Laura, depois do afastamento, voltou a 

morar na casa dos pais na cidade de Joaquim Távora. 

Os três últimos anos foram implacáveis para Carlos, pois a saudade do filho 

o corroía. Apesar das insistentes tentativas de falar com Felipe e visitá-lo, Laura e 

sua família não o deixavam. O pai da moça, Seu Manoel, era o que tinha mais 

restrições contra Carlos e o queria o mais longe possível de sua filha. Carlos 

                                                           
6  Militar Estadual da Ativa (Major QOPM). Graduado em História pelas Faculdades Integradas Espírita e em 
Psicologia pela PUCPR. Especialista em Psicologia Jurídica pela PUCPR e em Saúde Mental pela Universidade 
Católica Dom Bosco de Campo Grande/MS. Especialista em Gerenciamento de Crises e Negociação em Crises 
Policiais. Autor de 13 livros, sendo 7 deles editados pela AVM. 
* Os nomes foram trocados ou omitidos para preservação dos envolvidos. 
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respondia por três acusações de violência contra a moça. Seu Manoel sempre deixou 

patente ao rapaz que jamais ele pisaria novamente naquela casa. Carlos nunca 

aceitou muito bem esse impedimento. 

A saudade do filho começou a aumentar na mesma proporção que a 

indignação e o ódio por quem não o deixava ver a criança. Começou então, a 

maquinar em sua mente um plano para mudar esse cenário. Precisava de uma arma, 

o que não foi difícil. Comprou um revólver calibre 38 com numeração raspada no 

câmbio negro. Colocou mais alguns objetos em sua mochila e estava pronto para 

visitar o filho. Como estava ansioso e não tinha carro, precisava pensar num 

transporte rápido para a cidade. Havia sofrido um acidente de moto recentemente e 

estava usando muletas. Então, decidiu tomar um táxi, mesmo que o valor da corrida 

fosse alto. Havia guardado algum dinheiro para essa ocasião especial. 

Às 07h30 do dia 10 de janeiro, Carlos chegou à casa da ex-companheira. 

Invadiu a residência de forma abrupta para o espanto das pessoas que habitavam o 

local. Além de Laura e o filho Felipe, ainda estavam na casa, a mãe de Laura, Dona 

Tereza, de 65 anos, a sobrinha de Laura, Clarice, de 13 anos e, também, Larissa, 

uma menina de 11 anos, também filha de Laura, mas proveniente de outro 

relacionamento. Larissa, por sinal, dormia numa edícula ao lado da residência e, 

quando acordou com os gritos e a movimentação estranha, foi esperta e fugiu sem 

ser percebida pelo invasor.  

Alucinado e com o revólver em punho, Carlos bradava diante das mulheres 

e do filho assustado e reunidos num dos cômodos da casa: 

– Cadê aquele miserável do Seu Manoel? 

– Ele já saiu para trabalhar – respondeu Dona Tereza amedrontada e com 

as mãos para cima. 
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Por sorte, Seu Manoel havia mesmo saído. Nesse interregno, vizinhos não 

deixaram de perceber a gritaria. De imediato, ligaram para o telefone de emergência 

da Polícia Militar. Uma equipe de rádio patrulheiros do 2º Batalhão da PM, 

responsável pela área, rapidamente chegou à casa para averiguar. Ao ver os policiais 

militares primeiros interventores no portão, Carlos foi logo advertindo:  

– Estou armado com um revólver, uma pistola, muita munição e também 

tenho explosivos! Se tentarem invadir, vou matar todo mundo! 

Desta forma, teve início uma tensa e penosa ocorrência crítica, que não 

acabaria antes de muitas horas de negociação e incansável trabalho das equipes 

policiais militares deslocadas ao local. A natureza da crise não poderia ser mais 

desafiadora: causador do evento crítico (CEC) do tipo mentalmente perturbado, 

vingativo, armado, com explosivos e mantendo quatro vítimas em cárcere sob 

ameaça.  

Os primeiros interventores tomaram todos os cuidados iniciais necessários e 

acionaram reforço, chegando ao local o tenente coordenador do policiamento da 

Unidade (CPU) da área. Equipes especializadas do Batalhão de Operações 

Especiais (BOPE) também foram acionadas, exatamente como prevê as normas na 

corporação para esse tipo de ocorrência. 

Inicialmente, um negociador e três operadores táticos se deslocaram com um 

pequeno avião, enquanto o restante das equipes especializadas – a equipe de 

negociação (EN), o grupo de intervenção (GI) e o grupo de atiradores de precisão 

(GAP), ambos do Comandos e Operações Especiais (COE), e, o esquadrão 

antibombas (EAB) – junto ao comandante do BOPE, iniciaram o deslocamento via 

terrestre. No caminho, o negociador fez contatos com o tenente que estava no local, 
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e que assumiu o papel de primeiro interventor em contato com o causador por 

telefone. 

Por volta do meio-dia, o primeiro grupo especializado chega ao local do 

evento. Percebe-se que há muitas pessoas em frente ao ponto crítico, entre policiais 

militares e civis, e também, nas residências no entorno da casa que servia de palco 

para a crise. Foi necessário aumentar o perímetro de forma a melhorar a segurança, 

afinal, o causador era perturbado e estava armado. 

O tenente primeiro interventor estava indo muito bem no contato com Carlos 

e por esse motivo, o negociador o manteve em conversação orientada por mais 

algumas horas. O oficial de área era uma pessoa tranquila, coerente e que falava de 

forma a acalmar o causador, o qual já demonstrava certo nervosismo ao perceber a 

aproximação de mais policiais militares nas imediações da casa. Além disso, Carlos, 

estava com os celulares das vítimas e tinha acesso a um computador com Internet 

no quarto onde se barricou com as pessoas, e, portanto, acompanhava a evolução 

da crise na mídia em tempo real. Tal fato dificultava muito seu isolamento e 

aumentava muito a tensão na ocorrência. 

Naquele momento, por volta das 13h30, foi solicitado a Carlos que 

demonstrasse boa vontade libertando uma das vítimas. Relutante no início, foi 

convencido da importância do gesto e, então, decidiu liberar a menina Clarice de 13 

anos. Entretanto, ele tinha uma exigência a fazer antes de deixá-la sair: a menina 

precisaria ir à cozinha, fazer uma mamadeira para Felipe, deixar o alimento no quarto 

e somente depois poderia sair da casa. Sem pestanejar, o acordo foi selado e a 

menina liberada.  

– Se todas as exigências fossem simples assim estaríamos bem – pensou o 

negociador.  
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Logo que saiu da casa, Clarice teve sua saúde e integridade física 

confirmadas pelos bombeiros que estavam numa área segura. Em entrevista ao 

negociador, a garota confirmou ter visto apenas uma arma de fogo (não sabendo 

precisar o tipo, mas de “cano fino”) e que Carlos e as vítimas estavam trancados no 

quarto e que a porta estava barricada com uma sapateira. A menina disse também 

que nesse cômodo não havia televisão e nem telefone fixo, apenas um computador 

com Internet. 

Instantes depois, por volta das 14h00, a chegada dos demais atores previstos 

para o gerenciamento da crise, proporcionou a montagem do cenário exatamente 

como manda a doutrina. Além do comandante do BOPE que assumiu a função de 

comandante do teatro de operações (Cmt. TO), também se fez presente o 

comandante do 2º Batalhão, que ficou com a incumbência de gerenciar a crise, ou 

seja, ser a autoridade policial que decide os rumos do evento com base no 

assessoramento especializado. Além disso, as equipes especiais se completaram 

com os operadores que chegaram por terra, e, também havia o pessoal de 

inteligência, os bombeiros, e o efetivo de reforço no perímetro. E, claro, toda crise 

tem o infame pessoal que só atrapalha, e, nessa, não foi diferente. 

O comandante do TO assumiu a responsabilidade de repassar informações 

atualizadas à imprensa, cujos profissionais foram mantidos em local seguro, sem 

visibilidade do local da crise e além do perímetro externo (o mais afastado possível 

do ponto crítico). Obviamente, é o tipo de ocorrência que o “quarto poder” idolatra, 

então, repórteres e cinegrafistas fizeram marcação cerrada para conseguir 

informações privilegiadas sobre a crise. 

Carlos estava acuado e receoso de uma invasão abrupta ao quarto. 

Entretanto, tinha acesso à Internet na qual acompanhava atentamente a situação do 

lado de fora e fazia diversas ligações externas, o que, num gerenciamento de crise 
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policial se torna um grande problema. Ele ligou para irmã em Curitiba e também para 

o atual namorado de Laura, dizendo que “a mataria na casa”. Considerando que 

esses telefonemas eram extremamente nocivos, foi decidido pelo corte da energia 

elétrica da residência, a fim de deixá-lo sem Internet e sem possibilidade de 

recarregar os celulares. Como era impossível acessar o sistema da energia da casa 

com segurança, uma equipe da companhia de energia elétrica foi acionada e 

autorizada a derrubar a energia de todo o quarteirão. 

Ao perceber a falta de energia, Carlos ficou tão desesperado quanto 

agressivo. Num primeiro impulso, ligou para o tenente e deu um ultimato de forma 

ríspida: “se a energia não voltar, não converso mais com você”. Disse ainda que seu 

filho estava brincando no computador e a falta de luz acabaria com sua diversão. 

Desligou. Tentativas de contato posteriores foram infrutíferas. Por esse motivo, 

decidiu-se, com o aval do gerente, pela religação da energia.  

Nesse momento, por volta das 16h00, foi feita a transição do contato com 

Carlos, do primeiro interventor para o negociador. Com a energia restabelecida, o 

negociador do BOPE ligou para o rapaz. Ele atendeu e agradeceu. O retorno da 

energia, apesar de ser um problema pelas questões de isolamento, tornou-se um 

item de barganha importante no contexto. Pelos esforços na religação da energia, o 

negociador pediu a liberação da Dona Tereza, por ela ser idosa e principalmente 

depois de Carlos ter informado que ela estava passando mal. 

O homem foi convencido. Contudo, antes de liberar Dona Tereza, exigiu 

garantias do negociador que não haveria uma invasão ao quarto durante a saída dela 

e, também, que a mulher pudesse ir à cozinha apanhar alimentos para os demais 

antes de sair da residência. Condições aceitas, o negociador lhe transmitiu 

tranquilidade para o procedimento. Antes da liberação, Carlos chorou, dizendo “que 

só queria passar um tempo com o filho e não deixaram”, tentando de alguma forma 
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justificar sua conduta. Às 18h30, Dona Tereza foi liberada. Após avaliação pelos 

socorristas, a mulher foi considerada bem de saúde. 

A noite estava chegando e prometia fortes emoções. Laura e Felipe ainda 

estavam em perigo na casa. Carlos estava visivelmente instável e, apesar de 

perguntar por várias vezes o que aconteceria caso se entregasse (o que numa 

negociação é um fator muito positivo, pois indica pensamentos futuros da pessoa), 

não demonstrava tal intenção na prática. Os negociadores sabem que uma rendição 

à noite é considerada muito arriscada por um causador de crise. Eles estavam certos. 

O negociador informou a Carlos que ligaria para ele a cada 30 ou 40 minutos 

para conversarem. Essa é uma estratégia para se evitar que o causador perturbado 

fique ocioso e tenha tempo para pensar em soluções trágicas. O importante é sempre 

manter sua mente ocupada. Carlos concordou com esse procedimento, mas ainda 

verbalizava sobre ter muito receio de uma invasão policial à casa. Havia uma célula 

do grupo de intervenção próxima ao portão em condições de atuar a qualquer 

momento. Parecia que esse momento havia chegado. 

Na ligação feita por volta das 21h, com voz chorosa, Carlos disse ao 

negociador de forma soturna: 

– Quero dar um fim nisso; estou pensando em matar os dois aqui e depois 

dar um fim a minha vida! 

O nível de alerta dos operadores da equipe de negociação e dos demais 

envolvidos na gestão da crise aumentou consideravelmente com essa declaração. O 

negociador lembrou que, horas antes, o taxista que trouxe Carlos à cidade havia 

informado que o rapaz, ao descer de seu carro disse:  

– Pode jogar essas muletas fora, não vou mais precisar delas. 
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Carlos usava muletas em virtude do acidente de motocicleta que sofreu dias 

antes. Esse discurso de despedida (“não vou precisar mais das muletas”), aliado à 

ideação suicida verbalizada durante aquele momento da negociação, deixou o 

ambiente inquietante. Nesse ínterim, e demonstrando a ambivalência típica de uma 

pessoa suicida, fez uma proposta um tanto insólita ao negociador: 

– Deixarei você entrar sozinho na casa; se eu estiver com a arma na mão 

você pode me matar; se eu decidir viver, estarei sem a arma e, então, você pode me 

levar preso.  

O negociador respirou fundo antes de responder e deixou muito claro que 

isso não ocorreria, por ferir todos os protocolos técnicos e de segurança possíveis. 

Com isso, o negociador partiu para o uso de técnicas específicas com esse tipo de 

causador. Com paciência e tranquilidade, conseguiu fazê-lo mudar o foco do discurso 

suicida.  

Chegou a madrugada. Nesse período, os contatos foram mais tranquilos, 

mas não menos tensos. Algumas vezes, Laura atendia o telefone e dizia que estava 

tudo bem e que Carlos e Felipe estavam jogando no computador. Num outro 

momento, Carlos atendeu. Disse que Laura estava dormindo e que estava feliz por 

esse tempo que estava passando com o filho. Mas ainda não estava pronto para sair. 

Às 04h30, o negociador disse a Carlos sobre sua preocupação com a criança, já que 

ela precisava se alimentar de maneira correta e já havia se passado 21 horas desde 

o início da ocorrência. Caso isso ocorresse, seria muito bom e o rapaz demonstraria 

o amor que sente pelo filho. Carlos, sempre relatando seu medo de uma invasão, 

disse que pensaria no caso. 

Por volta das 6 horas, Carlos liga para o negociador e, desesperado, o 

questiona sobre uma possível invasão à casa que está sendo planejada. O 

negociador desmente tal informação e pergunta quem teria falado isso. Carlos, 
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nervoso, diz que policiais civis foram à casa da irmã dele em Curitiba e falaram que 

“era melhor ele se render logo senão a casa seria invadida”. Incrédulo com tamanha 

interferência, o negociador tratou de acalmá-lo e disse que era a Polícia Militar que 

estava gerenciando a crise e que desconsiderasse tais informações absurdas. 

Desconfiado, Carlos respondeu: 

– Vou confiar em você, mas vou avisando que se tentarem invadir vou matar 

os dois e depois acabar com minha vida! 

O nível de tensão aumentou depois dessa perversa interferência (que, 

infelizmente, não seria a última), mas, com técnica, a confiança e a tranquilidade 

foram retomadas aos poucos. O negociador ligou para a irmã de Carlos em Curitiba 

e pediu para que ela parasse de ligar para o irmão, pois estava atrapalhando e 

aumentando o risco das pessoas no ponto crítico. A mulher entendeu. Pelo menos 

disse que entendeu. 

Dia 11 de janeiro de 2013, 7 horas. 24 horas de crise. Carlos concorda em 

liberar o menino Felipe de 4 anos. Para tanto, foi planejado que uma célula de 

operadores táticos iria até próximo à janela do quarto e apanharia a criança por ela. 

O rapaz exigiu em troca que o negociador providenciasse café, dois salgados e 

cigarros para Laura. Tais materiais seriam entregues simultaneamente à retirada da 

criança pela equipe. Carlos fez questão de esclarecer que seu filho não era “refém” 

e que não estava “trocando” o filho pelo “café”, e, sim, o liberando de forma 

espontânea. Disse que pagaria pelo alimento e, de fato, deu 15 reais para isso. Outra 

exigência sua, era o de permanecer em contato telefônico com o negociador durante 

todo o tempo que durasse o procedimento da troca. 

Acordos feitos, foi autorizada a ação. Instantes depois, a criança foi 

apanhada na janela e conduzida cuidadosamente por um operador tático até os 
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bombeiros para uma avaliação de saúde (essa imagem se tornou símbolo da crise). 

O menino Felipe estava salvo e ileso. A alimentação foi entregue e o dinheiro 

recolhido. Mais uma etapa do processo estava vencida, conforme planejado. Não 

obstante, ainda faltavam duas vidas no ponto crítico, e, também, mais algumas horas 

angustiantes. 

Carlos pediu para falar com um advogado, demonstrando com isso, claros 

sinais de que queria se entregar. Num processo negocial, essa é uma exigência bem 

possível de ser atendida, desde que com total segurança. Um terceiro que fala de 

forma protegida com o causador é chamado de “intermediário”. O negociador disse 

que faria de tudo para lhe conseguir um defensor e que esperava que após esse 

contato, Carlos deixasse Laura sair e encerrasse a situação. 

 

 
Fonte: Equipe de Negociação (EN) do BOPE/PMPR. 
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A irmã de Carlos contratou um advogado da própria cidade. Enquanto o 

defensor se deslocava ao local, Carlos ligou para o negociador e de maneira bastante 

alterada, disse que ouviu na imprensa que “o advogado lhe foi negado”, e exigia saber 

o motivo. O negociador, irresignado, mais uma vez tentou tranquilizar Carlos, pedindo 

para que ele não acreditasse nos absurdos que a imprensa divulgava, pois, essa era 

mais uma inverdade divulgada e que o advogado estava a caminho conforme o 

combinado. 

Por volta do meio-dia, o advogado chegou. Foi devidamente cientificado e 

orientado sobre sua participação e o contato que faria por telefone. O negociador 

apanhou o telefone e discou para Carlos. Para sua surpresa, ele não atendeu na 

primeira vez. Desde o início da crise, essa foi a primeira vez que isso ocorreu. 

Também não atendeu na segunda, nem na terceira e também na quarta vez. Os 

ânimos ficaram exaltados. Operadores do grupo de intervenção foram alertados. 

Nesse momento, todas as possibilidades passaram pela cabeça do 

negociador. Carlos desistiu? Estava pronto para matar Laura e depois cometer o ato 

fatal? Por ser Laura uma das pivôs de sua situação e ele demonstrar instabilidade 

emocional durante toda a crise, esse era considerado um risco bem real. Entretanto, 

negociadores não desistem. Tentou mais uma vez e nada… Na sexta vez, enfim, 

Carlos atendeu. O negociador perguntou se estava tudo bem e o rapaz disse que 

sim, que não havia atendido antes, pois estava “conversando seriamente com Laura, 

e que não precisava se preocupar”.  

O advogado ouviu as demandas de Carlos, conversou sobre as 

possibilidades de penas para os crimes que ele estava cometendo e disse que o 

acompanharia durante a saída e os processos posteriores na delegacia. Carlos 

agradeceu ao negociador por sua exigência ser atendida. Entretanto, disse que 
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precisaria de mais um tempo para pensar sobre a rendição. Os próximos 30 minutos 

de espera foram deveras torturantes. 

Finalmente, às 13h30, Laura ligou para o negociador e disse que estavam 

prontos para sair. Ela pediu que a ambulância dos bombeiros entrasse de ré no 

quintal da casa, para não ser vista pela imprensa. Por questões de segurança, o 

negociador explicou da impossibilidade dessa manobra. Entretanto, disse que os 

bombeiros ficariam na rua, na condição mais próxima possível do portão e que a 

imprensa não estava na rua. Ela concordou. 

Carlos apanhou o telefone e fez suas últimas exigências ao negociador: 

– Quero estar com você o tempo todo no contato por telefone para os policiais 

não me matarem, não quero ser algemado e exijo ir para a delegacia na tua viatura. 

Somente a exigência de “não ser algemado” causou alguma discussão. 

Apresentada a demanda aos demais envolvidos no gerenciamento, havia aqueles 

contrários, que alegavam questões de segurança. O negociador esclareceu que o 

grupo de intervenção iria revistá-lo e acompanhá-lo até a viatura, e, que, portanto, 

não haveria problemas na segurança. Por esse motivo, não poderiam perder a 

“oportunidade de ouro” para encerrar aquela longa e desgastante ocorrência. Todos 

convencidos, foi iniciado o processo de rendição. 

Por volta das 14 horas, duas células de operadores táticos do COE entraram 

na casa. Atiradores de precisão estavam posicionados em locais estratégicos para 

uma eventual cobertura de fogo. A primeira célula tática retirou Laura, que chorando 

copiosamente, foi conduzida em segurança até a ambulância. O segundo grupo se 

encarregou que abordar e revistar Carlos, que não esboçou nenhuma resistência. O 

negociador se manteve em contato por telefone com ele sempre informando os 

próximos passos, como planejado. Pouco antes, Carlos confessou que havia mentido 
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sobre possuir explosivos e outra arma de fogo. Alegou que foi apenas um blefe para 

evitar uma invasão policial. 

Carlos saiu escoltado até ao portão e lá, sem algemas, conforme o 

combinado, cumprimentou o negociador; depois, acompanhado de seu advogado 

entrou na viatura do BOPE e foi encaminhado à delegacia onde foi autuado em 

flagrante delito. A crise estava encerrada, trinta e uma horas depois do seu início. 

Todos os envolvidos estavam vivos e íntegros.  

Ao entrar na delegacia, o negociador percebeu que Laura e seus familiares 

já estavam lá. Laura se aproximou e perguntou: 

– Você é o negociador? 

Com a resposta positiva, Laura, chorando, o abraçou forte, repetindo 

“obrigado” por diversas vezes e acrescentou: 

– Sempre que você falava com o Carlos, ele se acalmava! Muito obrigada! 

Que Deus o abençoe! 

O negociador, apesar de estar convicto que apenas cumpriu o seu papel 

junto a sua incansável equipe e com os demais valorosos policiais e bombeiros 

militares envolvidos no gerenciamento da ocorrência, não conseguiu ficar indiferente 

àquela fala. Foi o reconhecimento para todo o seu empenho naquelas horas 

intermináveis. Não haveria um prêmio melhor. Negociadores salvam vidas e isso é 

algo que não tem preço. 
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Pedro, o soldado com coração de pedra. 
 

Valmir de Souza7 
* Baseado em fatos reais. 

 

Pedro acordou cedo aquela manhã de 12 de setembro de 2001, estava 

completando oito anos que havia ingressado na Polícia Militar. Era um dia de 

temperatura amena. Na casa onde morava com Júlio e Daniel, dois amigos de 

trabalho, mantinha um fogão a lenha que estava ainda com a brasa do fogo do dia 

anterior. O mundo estava à beira de uma terceira guerra mundial, era o sentimento 

de muitos após o ataque ao World Trade Center, no dia anterior. 

Assim também pensava Pedro, a apreensão estava no ar. Apesar da 

ansiedade dos acontecimentos, mais do que depressa se animou a reacender o fogo, 

para tanto juntou folhas de um jornal velho, a lenha adormecida do lado de fora da 

casa, e apanhou a caixa de fósforo. Fez um amontoado de papel, acendeu o fogo e 

começou a soprar. A fumaça tomou conta da casa e de seu pulmão. Tossiu e seus 

olhos marejaram. Ficou feliz ao ver que as chamas se avolumavam enquanto enchia 

uma chaleira de água para o café e outra para o chimarrão. 

O clima realmente estava tenso e causava receio de uma brusca mudança. 

Diante da incerteza Pedro sentiu uma nostalgia em relembrar a vida simples que tinha 

no pequeno sítio onde viveu, na localidade que se chamava Rincão dos Italianos. 

Apesar de não ter origem itálica, Pedro admirava a cultura daquele povo vindo de 

longe. De uma família de cinco irmãos, quando criança já havia levado muito carreirão 

                                                           
7 Militar Estadual da Ativa (Major OQPM). Atualmente lotado no 19º BPM (Toledo/PR). Bacharel em Direito. 
Especialista em Gestão Ambiental, em Direito Penal e Processo Penal, em Políticas Públicas, em Policiamento 
Montado, em Polícia Judiciária Militar, em Controle de Distúrbios Civis, em Negociação de Crises e no Programa 
de Resistência a Drogas e Violência -PROERD.  Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Doutor em 
Ambiente e Desenvolvimento. Docente na Faculdade Sul Brasil, na Faculdade ISEPE, na UNIPAR, na UNIOESTE e 
FASUL. 
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de vaca no pasto. Subido em jaqueira para fugir de boi. Quando adolescente teve as 

mãos calejadas no cabo da enxada trabalhando de sol a sol no sítio onde viveu. 

Comeu goiaba sem bicho nas matas dos vizinhos, pescou lambari de peneira nos 

córregos dos fundos de vale. Ao preparar o chimarrão Pedro relembrou com orgulho 

que eram pobres e nem carrinho, como chamavam as carroças de duas rodas, eles 

possuíam. E também lembrou dos rachões de futebol nos pastos das fazendas. O 

esporte era a alegria do povo da região. Reconheceu que não era o melhor jogador 

da paróquia, mas, teve seus momentos de consagração. 

Saudoso, Pedro ainda vertia um amor profundo pelo seu velho e falecido pai, 

ao qual chamava de Babo, era como ouvia os meninos italianos tratarem os pais. 

Sendo caçula, Pedro era chamado de Bambino pelos irmãos. O carinho do pai foi o 

que sustentou Pedro na infância, pois, a mãe havia morrido em seu parto. 

Lembrou que Babo o colocava no colo e caminhava, a pé, quilômetros até a 

igreja. Mesmo quando chovia Babo não esmorecia, afundava o pé no barro e com os 

sapatos nas mãos chegava até a igreja, lavava os pés numa poça e fervoroso pedia 

a Deus dias melhores.  

Babo foi homem simples e afetuoso. Pai dedicado e carinho, tinha uma 

mania, com uma mão pegava Pedro pelas bochechas e dizia carinhosamente: 

“bichudinho”, com os olhos cheios de uma ternura profunda. Brincalhão sempre 

surpreendia o pequeno Bambino com as mãos sobre os olhos do menino perguntava: 

quem é? Sendo questionado pelo piazinho: é você Babo? Os dois caíam na 

gargalhada e se abraçavam num amor incondicional. 

Para aplacar a dor de ser um viúvo sozinho cuidando de seus cinco filhos, 

Babo passava as tardes de domingo na venda, era como chamavam os armazéns de 

secos e molhados. Bebia um pouco, jogava carteado. Sempre que retornava para 

casa Babo trazia doces e balas a todos, era o costume dos mais velhos agradar as 
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crianças. Pedro ansioso aguarda o retorno do pai. E sempre, pontualmente no final 

das tardes dos domingos, quando o velho relógio de cuco, um dos poucos bens que 

existiam na casa, batia dezoito horas, ouvia-se Babo chegando, assoviando uma 

música, que só mais tarde Pedro descobriu se tratar de uma ópera chamada Va 

Pensiero. 

Pedro se recordou, emocionado, que o assovio começava baixinho ao longe, 

e ia tomando todo coração de uma violenta emoção, pois, era o carinho, era a 

proteção, era o amor que retornava à casa. A presença e alegria do pai chegavam 

novamente para dar vida àquele pequeno menino frágil e desprotegido. Assim que o 

pai aparecia na porta Pedro pulava em seu colo e dizia efusivamente: Babo eu te 

amo. 

Domingo a domingo aquele coro dos escravos Hebreus, assoviado por Babo, 

era o hino de amor do pequeno menino. Naquele último domingo de novembro de 

1985, Bambino brincava com seu caminhão de plástico sonhando ser caminhoneiro 

ou trabalhar com aquelas grandes máquinas colheitadeiras. Já perto do horário 

presumido correu para seu lugar de costume, pois, já esperava o som da ópera que 

marcava sua vida como um ferro em brasa no dorso de um touro feroz. O cuco soava 

ardentemente pelos cômodos da pequena casa de madeira. Expectativa... silêncio... 

A ausência da música era ensurdecedora, nada se ouvia senão o vento que cortava 

o teto sem forro do casebre que agora parecia um galpão vazio.  

Algo de estranho estava no ar. Ao invés do silvo característico, o ronco seco 

de um carro que se aproximava rapidamente. Olhou por entre a fresta que do seu 

quarto dava para a varanda, viu um carro cinza com portas amarelas e com luzes 

vermelhas no teto. Dele desceu um homem alto, com um chapéu na cabeça, usava 

uma camisa azul clara e uma calça escura, um cinturão com uma arma, tinha um 

bigode marcante, Pedro havia visto pela primeira vez um policial militar. Daquele 
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homem ouviu, quando disse ao seu irmão mais velho, que seu pai havia sido morto 

quando voltava da venda, por um ladrão que lhe roubara um pacote de doces e balas. 

Naquele momento, Pedro, aos dez anos de idade, sentiu a dor mais cruel 

que podia imaginar, o mundo acabara diante de seus olhos. Um sentimento de raiva 

tomou conta do pequeno Bambino. O homem de bigode, entendendo a tristeza do 

rapaz a quem deu a notícia, mas, com um ar de orgulho e dever cumprido, 

complementou a informação dizendo que o problema estava resolvido, pois, ele havia 

encontrado o ladrão que reagiu e este fora morto. 

Esse fato trágico mudou por completo a vida daquele menino franzino e 

inocente. As ideias de ser um caminhoneiro foram abandonadas. Sentia a revolta, 

uma convulsão emocional que o conduzia a uma vingança eterna e recordou que a 

morte de seu pai foi o motivo que o havia feito entrar para a corporação policial, em 

busca de fazer justiça. 

Naquela manhã Pedro sentiu a dor daquela notícia como se presenciasse 

tudo novamente. Recordou que uma das poucas vezes que havia chorado foi no 

velório do pai. Fazendo uma breve reflexão sobre a própria vida, Pedro percebeu que 

se tornou um homem fechado, de poucas palavras. Uma pessoa de sentimentos frios, 

por conta das perdas inestimáveis que sofreu. Não se fazia de vítima, apesar de se 

imaginar um homem de coração de pedra. Sofria com isso no seu íntimo, pois, não 

conseguia se expressar com afeto deste a morte de Babo. Além da morte do Pai, 

Bambino carregava em si a culpa, por imaginar ser o responsável pela morte da mãe. 

Sentia que as pessoas olhavam lhe com certo desprezo. Sua irmã Marta, que 

praticamente foi sua mãe, entendia diferente, dizia que as pessoas sempre olhavam 

para ele com pena. 

Pedro entedia que o turbilhão de emoções o deixava sempre pronto para o 

confronto. Brigas de rua foram várias, boa parte delas por ser chamado de coelho, 
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em virtude da proeminência dos dois dentes da frente que realmente não cabiam 

dentro da boca. Ao longo do tempo de franzino, ganhou corpo, e passou a causar 

medo em seus oponentes. Com a idade o detalhe incômodo dos dentes desapareceu 

e Pedro se tornou um jovem bem apessoado. Sempre frequentava os bailes da 

cidade, não era exatamente um Dom Juan, por ter a personalidade fechada. Mesmo 

vindo de uma família numerosa, e ter conquistado o coração de Maria Luiza, uma 

jovem que trabalhava no pequeno sítio dos pais, Pedro estava convicto de sua 

solteirice.  

 Por ter sido agricultor, de soja sabia tudo. Entendia que, por sua origem e 

por tudo que já lhe havia ocorrido, era um rapaz revoltado e até cabeça dura. Já havia 

até se intoxicado com veneno quando utilizava uma bomba costal. Bambino, 

ingressou com dezoito anos na corporação e se tornara um típico policial do canto do 

estado, numa linha de fronteira perigosa e esquecida do país. Ao patrulhar a zona 

rural, imaginava como teria sido a vida numa daquelas colheitadeiras tecnológicas 

que possuíam até ar condicionado. 

Recordou que a escala era apertada, para não dizer desumana, quando 

trabalhava no destacamento da patrulha rural, sete dias de serviço e três dias de 

folga. Nas horas vagas, em momentos que estava reunido com os companheiros 

jogava cacheta, com baralho surrado. No início da carreira apostava munições de 

seu revólver canela seca e sempre perdia. Pedro já havia participado de inúmeros 

tiroteios, como se dizia nos rincões do mundo, e sempre saiu ileso.  

Se orgulhava de andar numa viatura Toyota Bandeirantes, chamada de 

Touro Cinzento, comendo pó em dias quentes, ou quando embarreava a testa do pó 

com o suor lhe caía no rosto. Em dias de chuva era um atoleiro só, com lama até os 

cabelos. Na equipe carregavam consigo a Lurdinha, uma metralhadora Beretta 9 

milímetros, e o Tonhão, um fuzil 762, com eles poucas, mas, preciosas munições. 
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 Em uma lancha, que fora blindada pela comunidade local, patrulhavam o 

lago da fronteira internacional, os pés ficavam encharcados durante o dia e a noite. 

Perdeu as contas das madrugadas em que fez a chamada espera, quando ficava 

com um dos companheiros deitado, escondido em meio a mata, literalmente 

esperando os criminosos que tentavam passar carros roubados para o país vizinho. 

Nem perfume passavam para não serem notados. 

Um dia ao sair do destacamento foram atacados a tiros por criminosos, a 

morte mais uma vez lhe passou zunindo ao pé do ouvido. 

O estalo na porta da viatura foi angustiante. 

- Atira Cabo, atira... – Ratatatá cantava a Lurdinha em resposta ao ataque. 

Volta, corre, se abriga, atira... Reforço só no outro dia... 

Maus bocados, dificuldades, mas, sempre firme e fechado. Muitas prisões, 

algumas mortes. De tudo na profissão, havia uma única situação que Pedro 

detestava: era ser o atendente do telefone de emergência e do rádio do plantão na 

sede do pelotão na cidade. Isso o destruía por dentro, o deixava derrotado.  

E para seu desespero naquele dia seria seu martírio. Imaginava até mesmo 

dar o “migué”, pegar um atestado para não passar por aquele sofrimento. Contudo, 

fugir do trabalho não era sua característica e lá se foi cumprir mais um turno. 

Um dia diferente, sentimento confuso. O trabalho naquele dia se mostrava 

realmente desgastante para Pedro, o tempo passava. Muitas ligações sem 

necessidade de emergência: 

- Polícia Militar emergência – Pedro atende atenciosamente. 

- Qual o telefone da farmácia de plantão? – pergunta a voz de uma senhora. 

Pedro procura nos lembretes do mural e responde gentilmente. Toca 

novamente o telefone: 

- Polícia Militar emergência – Pedro atende prontamente. 
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- Olha seu policial, quero pedir para vir aqui que levaram meu carro! 

Pedro anota todas as informações, repassa os dados para a equipe de rua. 

Perseguição, tiros, carro recuperado, criminoso preso. Bambino se contorce na 

cadeira do plantão, desejava enlouquecidamente estar na rua. 

A tarde chega e o momento de terror para um rádio operador também, a 

saída das escolas, momento que o número de trotes aumenta e a paciência diminui. 

Tudo corria no seu normal estressante, muitas ligações de alunos das escolas 

passando trote. Depois de algumas ligações sem sentido. Pedro já desgastado, 

continua o trabalho: 

- Polícia Militar emergência – atende Pedro estressado, porém, ainda solicito. 

- Alô e dá polícia? Tá pegando fogo na caixa d’agua – diz a voz infantil do 

outro lado da linha. 

- Sua lazarenta se eu te pagar, te arrebento - esbraveja Bambino revoltado. 

Os minutos passam e Pedro raivoso atende outra ligação. 

- Polícia Militar boa tarde. 

- Oi, socorro, pelo amor de Deus tem um piá aqui morrendo... – diz outra voz 

infantil ao telefone. 

- O que aconteceu com ele, está sangrando? – pergunta Pedro, preocupado 

já acionando a equipe de rua. 

- Ele está morrendo de rir – caçoa o menino do outro lado. 

- Piá do djanho, se eu te pegar vou te quebrar no pau – grita Pedro 

extremamente nervoso, descontrolado, a revolta é evidente. Pedro já não conseguia 

dominar a raiva naquela situação. Enquanto segurava o telefone entre o ombro e 

rosto, partiu em duas a caneta esferográfica que tinha nas mãos, chutou a cadeira, 

desligando bruscamente a ligação. 

O telefone volta a tocar: 
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- Olha aqui piá do demônio, vai se lascar – grita raivoso Pedro – ao ser 

interrompido por uma voz suave. 

- Boa tarde é da polícia? – pergunta uma voz feminina com um sotaque da 

colônia italiana, demonstrando necessitar de ajuda. 

- Sim, sim é da polícia, qual é a emergência? – responde Pedro 

desconsertado. 

- Não acredito que seja uma emergência, mas, para mim e minha filhinha é 

muito importante – continua a voz, que agora Bambino sabe se tratar de uma mãe. 

- Senhora se não é emergência pode procurar a gente na hora do expediente, 

já são praticamente seis da tarde e não tem ninguém mais aqui do administrativo – 

explica Pedro já dispensando a mulher, pois, seu turno encerrava as dezoito horas. 

- Senhor policial, preciso de uma ajuda e só consegui pensar na polícia, pois, 

vocês atendem a todo mundo – ponderou a voz implorando suavemente. 

- Tá bom senhora, no que posso ajudar? 

- Meu companheiro está preso na capital e hoje é aniversário de minha 

filhinha, ela está fazendo 4 anos hoje. Então, ela não poderá ver o pai. Eu posso ligar 

de novo e o senhor fingir que é o pai dela para lhe dar os parabéns? – pediu com voz 

de choro a mulher do outro lado da linha. 

Pedro não acreditou no que ouviu, a audácia da mulher de ligar num telefone 

de emergência e fazer um pedido daqueles. Ainda mais para ele que era um homem 

durão, quase um ogro. Naquele momento seu coração se abriu e ele consentiu com 

a mulher: 

- Tá certo senhora, pode ligar – disse Pedro despretensiosamente. 

A ligação se encerra temporariamente e o telefone volta a tocar instantes 

depois: 

- Alô, alô. Oi Babo! – diz a voz de uma criança efusivamente – Babo é você? 
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Pedro ficou paralisado, por alguns segundos, a voz não saía, lágrimas caem 

do rosto. 

- Oi filha é o papai... - Diz Pedro aos prantos. 

- Papai, tudo bem com você? Estou com saudades – diz a voz infantil radiante 

de felicidade imaginando que falava com o pai. 

- Estou bem filha, feliz aniversário! – saúda Pedro. 

- Babo eu te amo, fica com Deus. Beijo – se despede a voz da criança. 

A ligação se encerra. Segundos depois, o telefone toca. Pedro ainda 

desnorteado atende, era a mãe da criança: 

- Obrigada Senhor policial, o Senhor não tem ideia do quanto fez o bem hoje 

– ela desliga o telefone e não volta a ligar. 

Pedro passa a ouvir o som daquela ópera que o marcou, sentiu a presença 

do próprio pai. Foi tomado de uma violenta e boa emoção. Encostou as costas na 

parede, escorregou, sentando ao chão. Chorou como um menino, aquele policial 

bruto, fechado em si mesmo, resgatou sua humanidade. 

Já estava terminado seu turno, Pedro correu até a casa de Maria Luiza e a 

pediu em casamento, ela, surpresa, não compreendeu o pedido repentino. Bambino 

entendeu, naquele dia, que a sua missão como policial vai além de recuperar bens, 

revistar pessoas, cumprir mandados, prender criminosos. Seu trabalho seria tão 

majestoso quanto os gestos de carinho e amor que dedicaria às pessoas que se 

socorrem da polícia todos os dias.  

Pedro compreendeu que a grandiosidade da polícia não está, tão somente, 

no atendimento das ocorrências de grande vulto, mas, também nas pequenas ações 

do cotidiano. Percebeu, finalmente, que o mundo pode ser e é um lugar cruel, porém, 

cabe a cada pessoa, e principalmente aos policiais, evitar ou minimizar esta 

crueldade com altruísmo e amor. 
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O Perfume  
 

Claudionor Agibert8 

Dedicado à minha amada esposa Suzana  

 

- I - 

 

Era manhã de mais um daqueles dias nos quais João Vítor mantinha sua 

enfadonha rotina diária: acordar cedo, dar sua corridinha, banhar-se, vestir-se e 

dirigir-se ao seu trabalho – era bibliotecário – permanecendo até o pôr-do-sol, quando 

ia para a faculdade de direito e então, por volta das 23h00min, retornava para casa, 

assistia a um pouco de TV – por mais que achasse que a televisão havia banalizado 

os verdadeiros valores importantes para as pessoas – e, após o relaxante banho, 

postava-se a adormecer. 

João Vítor era o primogênito numa família de 4 pessoas, que incluía seus 

pais e seu irmão mais novo, Gabriel, de 10 anos. Filho do coronel Hermes e de Dona 

Margarida, estava agora com 20 anos e morava num casarão. Recebera muito 

carinho e amor dos pais – por mais que seu genitor fosse um tanto rigoroso com sua 

educação – e, além disso, apoio suficiente para a satisfação de seus desejos 

materiais. 

                                                           
8 Militar Estadual Inativo (Cap. PM RR). Graduado em Direito. Pós-graduado em Administração Pública, em Direito 
Administrativo Disciplinar, em Gestão da Segurança Pública, em Polícia Judiciária Militar, em Proteção de 
Dignitários e Instrutor de Armas de Fogo. Autor do Livro “Segurança Executiva e de Autoridades”, publicado em 
abril de 2017 pela Editora Intersaberes. Docente na UNINTER e na Universidade Tuiuti do Paraná. Membro da 
Associação Brasileira de Profi ssionais de Segurança (ABSEG) e da Associação Internacional de Chefes de Polícia, 
com sede nos Estados Unidos da América, onde atuou como Secretário da Divisão Internacional de Polícia por 05 
(cinco) anos. Atualmente é o Diretor da Escola Pública de Trânsito de Curitiba. Advogado (OAB/PR nº 95.322). 
* Conto já publicado na seguinte obra: GARRETT, Waldick Alan de Almeida. Manuscritos de Sangue: 13 Contos de 
Suspense, Mistério e Terror. Osasco, SP, Novo Século Editora, 2006. 
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Viajara muito, conhecera o seu país e até vários outros do mundo. Estudioso, 

era um grande orgulho para seus ascendentes, detentor de uma inteligência ímpar e 

invejável, corroborados pela sua docilidade e humildade, que a todos encantava.  

Além disso, João Vítor era um rapaz lindo. De grande estatura, sem ser 

desengonçado, tinha cabelos louros, bem aparados quinzenalmente – era exigência 

do coronel Hermes – tez naturalmente clara em que pese enegrecida pelo 

bronzeamento decorrente das exposições saudáveis ao astro rei; nariz pequeno, fino, 

de contornos suaves; corpo atlético, em virtude de suas constantes atividades físicas; 

e, como se não bastasse, com grandes olhos azul celeste. 

João Vítor não fumava nada, apenas narguilé , costume aprendido com o 

amigo Luiz nas raras visitas ao Bagdá Café, restaurante libanês de sua cidade, 

frequentado por pessoas de bom nível econômico; de gosto refinado para bebidas, 

ingeria uísque 12 anos, com copo alto e muito gelo – esta mania aprendera com seu 

colega dentista Érico – além, é claro, da cerveja long neck Summer e da caipirinha – 

não apenas a tradicional, mas também a de kiwi, sua preferida, e a de vinho - para 

churrascos e festas afins. No entanto e, felizmente, esses procedimentos não eram 

costumeiros. 

De todos os seus hábitos, o que mais impressionava era o da leitura. Lia 

muito, vários livros por mês, o que havia lhe rendido um emprego numa biblioteca. 

Enfim, apesar de todas essas bem-aventuranças, João Vítor não era um rapaz feliz.   

 

- II - 

 

O que o aborrecia eram os vícios da alma. Via, estarrecido, amigos traírem 

amigos, maridos traírem suas esposas e vice-versa, pais traírem os filhos. Mas afinal, 
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por que tanta malvadez habita o coração das pessoas? Por que os interesses vis se 

sobrepõem aos éticos?  

Tudo isso o consumia, quando terminava um bom livro e, por conseguinte, 

ficava mais culto, refletia “como é que pode, as pessoas serem ruins”; chegava, por 

vezes, a acreditar em Thomas Hobbes, quando disse que o “homem é o lobo do 

homem”.   

E quando o assunto dizia respeito ao amor, então, João Vítor se retraía. 

Tivera muitas decepções amorosas, principalmente por causa de seu “background” 

financeiro. As garotas não queriam mais saber do namoro, da conquista, do flerte. 

Mas afinal, o que havia acontecido com as mulheres? 

 

- III - 

 

Naquela manhã chovia muito e João Vítor acordara um pouco macambúzio. 

No entanto, seguiu rigorosamente os passos de sua oração diária.  

Quando chegou à biblioteca, as gotas haviam parado de cair e restara aquele 

cheiro de chuva, que incita a um descanso mais delongado. João Vítor desenvolvia 

suas atividades com certa preguiça; definitivamente aquele não era um bom dia. 

Estava “pescando” quando foi interrompido por uma moça, que desejava um 

livro sobre Shakespeare. Curioso com o pedido incomum, perguntou-lhe, 

indiscretamente, a razão de procurar saber sobre um escritor inglês daquele quilate, 

quando ela lhe respondeu que procuraria nos livros a descrição do amor que havia 

muito tempo desaparecera do convívio humano. 

Eis que aquela resposta o tocara fundo no peito: sentira uma agulhada no 

coração fazendo-o disparar. De repente, sua apatia esvaneceu-se como a neve que 

se derrete ao ser visitada pelos raios de sol. 
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Atendeu-a imediatamente e voltou ao seu lugar, arrumando livros numa 

estante. O anoitecer se aproximou tão sub-repticiamente como o ladrão no calar da 

noite e, quando deu por si, chegava a hora de ir à faculdade. O expediente encerrara-

se e era preciso guardar os livros utilizados. 

Foi, então, recolhendo, um a um. Ao recolocar aquele de Shakespeare na 

estante, sentiu um perfume magnânimo, com uma fragrância doce e suave. Lembrou-

se dela e de seus contornos: era alta, com uma silhueta magerrimamente esbelta, 

olhos verdes, rosto bem delineado, pele alva como a neve, lábios belissimamente 

desenhados, completados por aqueles longos fios dourados.  Mas afinal, quem era 

ela? 

Foi à faculdade e, pela primeira vez, não prestou atenção em nenhuma aula. 

Lembrava-se daquela moça, que demonstrara tamanha sensibilidade.  

 

- IV – 

 

Dormiu mal naquela noite, tendo seu sono espaçado por lampejos de 

lembrança daquela misteriosa senhorinha. 

A aurora chegou e, por consequência, novo dia iniciou, trazendo, diferente 

do anterior, um céu azul com visita permanente do sol.  

Executou suas tarefas mais que depressa, com toda a excitação e ansiedade 

característicos dos apaixonados, e dirigiu-se “voando” para a biblioteca. Não deu 

outra, num momento de desatenção, ela novamente surgiu à sua frente, solicitando 

o mesmo livro. Ele curiosamente perguntou a ela se não havia conseguido lê-lo todo 

no dia anterior sendo-lhe respondido que há muito tempo ela lê aquela obra sem 

nunca tê-la terminado. 
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Antes, porém, de entregar-lhe o livro, perguntou-lhe o nome, obtendo a 

resposta: Morgana. Ah, como aquilo lhe confortou, sua amada se chamava Morgana; 

que nome lindo, pensou. 

Ele apenas achava estranho que, naqueles momentos, observava sua 

respiração ser expelida do corpo, em virtude de ser mais quente que o ambiente, 

como nos dias de frio. No entanto, não se preocupou. 

Fim do dia, foi procurá-la para pedir o telefone visando futuros contatos mas 

ela já havia ido embora. Lá estava apenas o livro. Pegou-o para guardá-lo e. 

novamente, sentiu aquele aroma hipnotizante. 

 

- V – 

 

Novo dia, mesma estória. Ao final da tarde, porém, dirigiu-se rapidamente à 

mesa onde ela estava, sentiu que estava muito frio e sua respiração saía quente, 

voltou e foi desligar o ar condicionado. Pasmou-se ao verificar que ele não estava 

ligado. Em que pese estranhar, dirigiu-se novamente aonde sua Morgana estava. 

Conversaram muito naquele dia, sobre a vida, sobre as ideias e ideais, sobre os 

sonhos. João Vítor se envolvia mais e mais, ao pensar ser aquela a mulher de seus 

sonhos. Era sensível, meiga, amorosa, delicada, mas transmitia uma tristeza da alma.  

De tudo o que ela lhe falou, João Vítor guardou o conselho de que a mulher 

ideal aparecerá ao homem ideal, ou seja, não existe ninguém perfeito e cada um tem 

ao seu lado a pessoa que lhe é destinada. Devemos fazer de tudo para que aquela 

pessoa seja feliz e não procurar mudá-la jamais, devemos amá-la profundamente 

como ela realmente é, incluindo seus defeitos e virtudes pois o que realmente importa 

na vida é quem temos e não o que temos. 
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João Vítor foi levado a grandes reflexões naquele dia. Mesmo assim, 

resolveu pedir o endereço e, convidou-a para sair. Ela não disse que sim nem que 

não, mas falou que morava muito longe. Ele insistiu mesmo assim, ela lhe deu o 

endereço e ele constatou que era na Inglaterra! 

_ Meu Deus, disse ele, você mora na Inglaterra?! 

_ Sim, moro, disse ela.  

_ E quando voltará? 

_ Hoje. 

Foram interrompidos pelo telefone, que João Vítor reclamando foi atender. 

Naquele momento sentiu muito frio mesmo, daqueles de arrepiar a alma. Ao voltar, 

no entanto, verificou que Morgana havia desaparecido... 

 

- VI – 

 

Nunca mais a viu. Indignado que passaram-se semanas sem ver a sua 

amada, encontrou por deslize aquele endereço e pensou: Quem ama é capaz de 

todos os sacrifícios. Irei à Inglaterra e farei uma visita surpresa. Não importa o que 

acontecer. Se ela tiver alguém eu a verei, de longe, e voltarei. 

Comprou a passagem e dirigiu-se para lá. Chegou a Londres muito feliz e foi 

perguntando como chegar ao dito endereço. Depois de muitas idas e vindas, 

observou aqueles portões de ferro enormes, e ao chegar em frente, caiu estupefato: 

CEMITÉRIO CENTRAL!  

Procurou nos detalhes de seu papel, chegou ao local exato sentindo aquele 

perfume misterioso: AQUI JAZ MORGANA FREEMAN, nascida em 1420 e morta em 

1445, suicídio, enforcamento e as inscrições: Há muito mais entre o céu e terra do 

que supõe a nossa vã filosofia. 
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Não terminara de lê-lo! Caiu atordoado, enlouquecido, apavorado, perdeu os 

sentidos. 

 

- VII – 

 

Foi acordado abruptamente por uma voz rouca masculina: 

_ Seu irresponsável, perdeu horário! Era seu pai, o Coronel Hermes, 

perturbando-lhe a paz, irritando-o ao mesmo tempo que confortando-o. 

Fora um sonho ou pesadelo? Não o sabia.  Estava certo, porém, de uma 

coisa: Há muito mais entre o céu e terra do que supõe a nossa vã filosofia. 
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A participação da Polícia Militar do Paraná na Guerra 

do Paraguai 

 

                                                                      João Carlos Toledo Júnior 9 

 

No presente artigo será realizada uma análise da participação da Polícia 

Militar do Paraná na Guerra do Paraguai, sendo que neste conflito bélico sul-

americano, a força pública paranaense contava com pouco mais de uma década de 

criação e possuía um efetivo pequeno em comparação ao contingente do Exército da 

Nação, contudo em virtude da vontade de seus integrantes, ocorreu uma grande 

procura pelos rincões das terras paranaenses o que proporcionou um considerável 

efetivo de voluntários que na sequência foram empregados nos campos de batalhas. 

A Polícia Militar do Paraná foi criada pela Lei n.º 7, de 10 de agosto de 1854 

com a designação de “Companhia de Força Policial”, sendo considerada a primeira 

organização Policial Militar do Paraná. 

 O Governo Imperial no dia 07 de janeiro de 1865 baixou o Decreto nº 3.371, 

criando extraordinariamente os corpos para o serviço de guerra, compostos de todos 

os cidadãos maiores de 18 anos e menores de 50 anos, que voluntariamente 

quisessem se alistar. Na parte relativa às policias militares, esse ato dispunha em 

seu art. 13 que as praças dos Corpos de Polícias do Império e os indivíduos que já 

tiveram obtido baixa desses corpos e dos de 1ª linha, terão todas as vantagens 

concedidas aos voluntários das guardas nacionais. 

 

                                                           
9 Militar Estadual da Ativa (Capitão QOPM). Atualmente lotado na 1ª Seção do Estado-Maior da PMPR. Graduado 
em Direito. Pós-graduado em Direito Militar, em Direito Penal e em História Militar. Mestre em Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Pública (PMESP/CAES). Instrutor no Curso de Formação de Oficiais (PM/BM). Docente na 
UNICURITIBA, FSB e UEPG. Membro Correspondente da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa 
Catarina e Membro Efetivo/Fundador da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná. 
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Figura 1: cópia digitalizada da Lei de criação da PMPR. 

 

A PMPR possuía pouco mais de 10 anos de existência e contava com a 

previsão de 71 (setenta e um) integrantes, divididos conforme o anexo na legislação 

abaixo em: 01 (um) Capitão, 01 (um) Tenente, 02 (dois) Alferes, 01 (um) 1.º Sargento, 

02 (dois) 2.º Sargentos, 01 (um) Furriel, 04 (quatro) Cabos, 16 (dezesseis) Músicos, 

41 (quarenta e um) Soldados e 02 (dois) Corneteiros, sendo o seu primeiro 

comandante o Capitão de primeira linha do Exército Joaquim José Moreira de 
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Mendonça que, a convite do Presidente da Província do Paraná (Zacarias de Góis e 

Vasconcelos) veio diretamente da corte do Rio de Janeiro.  

 
Figura 2: cópia digitalizada da Lei n.º 102, de 18 de abril de 1864. 

 

No ano de 1865, quando a companhia de força policial fornecia um grande 

contingente para organização dos Corpos de Voluntários da Pátria do Paraná, que 

sob entusiásticas e calorosas aclamações, marcharam avante na defronta dos brios 

nacionais, destacando que no próximo tópico será narrada a brilhante participação 

dos bravos militares estaduais durante a Guerra do Paraguai.  
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Nos livros de “Escalla de Abono de Serviços e Mestre” da Corporação estão 

registrados os nomes dos oficiais que a integravam: Capitão Manoel Eufrásio de 

Assumpção (Comandante da Força), Tenente Antônio Emílio Vaz Lobo, Alferes 

Nestor Augusto Morocines Borba (Comandante do Destacamento de Guarapuava) e 

Nicolau José Lopes (Comandante do Destacamento de Castro), sendo que quase a 

totalidade das praças encontrava-se destacada em diferentes localidades, porém 

como não disponha de um grande efetivo para atender esta demanda, havia a 

necessidade do recrutamento de paranaenses para a formação dos corpos de 

voluntários e complementação dos efetivos do Exército, o Presidente da Província do 

Paraná (André Augusto de Pádua Fleury) ordenou a convocação da Guarda Nacional 

em todas as paróquias e invocou o patriotismo de todas as autoridades do Paraná, 

destacando que para realização desta tarefa foram nomeados por ato do Ministério 

da Guerra os seguintes oficiais: Tenente Antônio Emílio Vaz Lobo (05/04/1865), 

Alferes Nicolau José Lopes (24/04/1865) e como voluntário Nestor Augusto 

Morocines Borba, sendo que esses oficiais conseguiram recrutar um elevado número 

de voluntários, conseguindo o efetivo nas cidades de Curitiba e redondezas, Castro 

e Guarapuava, sendo que no mês de fevereiro de 1865 foi formada a primeira 

companhia de voluntários paranaenses, constituída de 03 (três) oficiais e 75 (setenta 

e cinco) praças.  
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Figura 3 - Publicação no Jornal Dezenove de Dezembro (1865), referente à nomeação do Tenente Antônio Emílio Vaz 
Lobo. 
 

No mês de fevereiro de 1865, foi formada a primeira companhia de 

voluntários paranaenses, constituída de 03 (três) oficiais e 75 (setenta e cinco) 

praças, sendo incorporados os seguintes policiais militares: 1.º Sargento Bento da 

Silva Cordeiro, Cabo Isidoro Gonçalves de Araújo, Músicos Clarimundo José da Silva, 

Manoel Ephigênio dos Santos e Manoel Nascimento da Silva, Corneteiros Antônio 

Roberto e Miguel Gonçalves, Soldados Basílio Garcia Gonçalves, Antônio José 

Rodrigues, João Batista de Oliveira, Diogo José do Nascimento e Francisco Antônio 

da Cruz. 
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Figura 4 - Publicação no Jornal Dezenove de Dezembro (01/03/1865), relatando o embarque do primeiro contingente de 
voluntários da pátria Paranaense. 
 

Inicialmente, os militares paranaenses foram incorporados ao 31º Corpo de 

Voluntários da Pátria, organizado com 06 (seis) Companhias de Polícia da Corte do 

Rio de Janeiro, sendo que após foram incorporados em outros corpos patrióticos, 

dentre eles o 25º e o 42º, destacando que participaram de inúmeras batalhas ao longo 

desse conflito bélico sul-americano. 

Na Batalha de Tuiuti, no dia 24 de maio de 1866, podemos destacar o grave 

ferimento recebido pelo Tenente Nestor Augusto Morocines Borba, quando um 

projétil atravessou o seu peito deixando-o inválido para o serviço em campanha. 

No dia 25 de maio de 1867, o jornal Dezenove de Dezembro noticiava a sua 

chegada em Curitiba, conforme o extrato abaixo: 
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 Ainda, segundo o contido na Ordem-do-dia n.º 525, de 01 de agosto de 1866, 

foram feridos nesse combate os militares paranaenses: Diogo José do Nascimento, 

Joaquim José de Souza, João Gonçalves de Faria e Manoel Fausto do Nascimento. 

Morreram os militares, Antônio Joaquim de Mello e João Pereira de Oliveira. 

Na tomada de Humaitá, no combate do dia 19 de fevereiro de 1868, 

morreram e ficaram feridos diversos integrantes do 31.º Corpo de Voluntários da 

Pátria, destacando o nome abaixo do militar da força pública paranaense Soldado 

João Martins Fontes, que morreu nesta batalha conforme o contido abaixo: 
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 Considerando o contido no material de pesquisa, bem como analisando a 

documentação obtida após consulta ao Arquivo Histórico do Exército Brasileiro 

(Ordens-do-dia), observa-se que os integrantes da então Companhia da Força 

Policial do Paraná participaram em diversas batalhas ao longo da Guerra do 

Paraguai, destacando no combate de Lomas Valentinas, Cerro-Corá, Curupaiti e 

Forte de Itapiru. 
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Ainda, podemos destacar alguns nomes de militares paranaenses que 

participaram incorporados aos Corpos de Voluntários da Pátria: 

a. Francisco Alves Pereira Martins: galgou o posto de Tenente no 

13.º CVP e em 20 de março de 1966 obteve baixa do serviço e foi dispensado da 

comissão do posto por haver adquirido moléstia em campanha; 

b. Manoel José da Costa: pela sua bravura foi nomeado Tenente em 

comissão por Decreto de 19 de agosto de 1867, sendo que no dia 20 de março de 

1868 foi agraciado como Cavaleiro da Ordem da Rosa pelo Imperador; 

c. Antônio José de Almeida Bicudo: foi incorporado como 2.º 

Sargento no 16.º Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional, tendo saído ferido no 

combate travado no dia 19 de fevereiro de 1868 (Forte Humaitá) como integrante do            

31.º Corpo de Voluntários da Pátria; 

d. Antônio José Rodrigues: ferido no combate travado no dia 17 de 

abril de 1866, nas margens do Rio Paraná. Promovido a 2.º Sargento, tombou morto 

no combate de 22 de setembro de 1868; 

e. Manoel Jacinto Pinheiro: morto no combate do dia 07 de outubro 

de 1867, no bombardeio de linhas avançadas, pertencia ao 29.º Corpo de 

Voluntários; 

f. Bento Luciano da Silva Cordeiro: galgou o posto de Tenente em 

comissão no 25.º Corpo de Voluntários, sendo que pela ordem-do-dia n.º 443, de 21 

de abril de 1865 do Ministro da Guerra, foi designado para servir na província de Mato 

Grosso; 

g. João Batista de Oliveira: ferido no combate de Curupaiti, conforme 

ordem-do-dia n.º 88, de 10 de outubro de 1866; 
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h. João Antônio da Luz: conforme a ordem-do-dia n.º 517, de 07 de 

junho de 1866 integrava a tropa que ocupou a ilha paraguaia em frente ao forte de 

Itapiru, na margem direita do Alto Paraná; 

i. Antônio Joaquim Santana: cabo ferido no combate de 25 de 

dezembro de 1868, em Lomas Valentinas; 

j. Francisco Antônio de Oliveira: cabo ferido no combate do dia 18 

de julho de 1866, sendo que pela ordem-do-dia n.º 618 de 1868, foi promovido ao 

posto de Alferes do Exército pelos relevantes serviços prestados na guerra contra o 

governo do Paraguai e no dia 31 de julho de 1868 foi investido no cargo de ajudante 

de ordens do Presidente da Província da Paraíba; 

k. Antônio Roberto: seguiu para a guerra como corneteiro e foi um dos 

primeiros brasileiros a adentrar no Palácio do ditador Solano Lopes em Assunção; 

l. Vicente Nery Pereira: escravo liberto, durante os cinco anos de 

campanha teve participação ativa e brava em todas as grandes batalhas em que 

tomou parte sob as ordens de Osório, Caxias e Conde d’Eu, entrando com as tropas 

em Assunção no dia 05 de janeiro de 1869. Pela brilhante participação, no dia 10 de 

julho de 1875 recebeu a mais alta condecoração do Império: Medalha da Campanha 

Geral do Paraguai, destacando que essa honraria era feita com o bronze dos canhões 

tomados do inimigo; 

m. João José Pichet: era oficial da companhia de força policial 

paranaense, sendo nomeado oficial subalterno na 1.ª companhia de Voluntários da 

Pátria por ato da Presidência, de 27 de fevereiro de 1865, vindo a falecer no hospital 

militar da cidade argentina de Concórdia (margem do Uruguai) no dia 16 de setembro 

de 1865 e enterrado no cemitério desta localidade onde permanece até os dias 

atuais.  
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 Sobre seu falecimento, cabe ressaltar a publicação contida no Jornal 

Dezenove de Dezembro, na edição de 25 de novembro de 1865, referente à missa 

de sétimo dia pelo ocorrido, conforme abaixo: 

 

 

Consoante lição contida na obra do saudoso militar da força pública das 

araucárias João Alves da Rosa Filho (2000) e o contido no endereço 

eletrônico:www.myheritage.com.br/FP/newsItem.php?s=4085881&newsID=11&sour

ceList=dir, os militares paranaenses Clarimundo José da Silva e Antônio Roberto e, 

o voluntários da pátria Fidêncio Leme do Prado, foram uns dos primeiros a se 

dirigirem ao palácio do ditador paraguaio na cidade de Assunção, sendo que 

encontraram uma bandeira brasileira que servia de tapete nos aposentos de Solano 

Lopes. 

Este acontecimento foi publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, 

na edição de 13 de setembro de 1922, pois o veterano da guerra do Paraguai 
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Fidêncio Leme do Prado foi no dia 7 de setembro, por ocasião da comemoração do 

centenário da Independência do Brasil viajou até a Capital da República onde 

apresentou a citada bandeira. 

Segundo o referido combatente, a bandeira teria sido retirada do navio 

Marques de Olinda, juntamente com a outra bandeira que estava no Quartel General 

de Humaitá, sendo utilizada como tapete no gabinete do ditador paraguaio. 

Com relação as informações contidas no presente artigo, podemos destacar 

que a participação dos integrantes da sesquicentenária Polícia Militar do Paraná 

neste conflito bélico marcante na História Militar Brasileira foi de grande envergadura 

não apenas nos campos de batalhas, como nos aspectos de recrutamentos de 

combatentes realizada por alguns oficiais da então Companhia de Força Policial do 

Paraná, conseguindo recrutar vários homens para os Corpos de Voluntários da 

Pátria. 

Ainda, pela análise da obra do saudoso Capitão da PMPR João Alves da 

Rosa Filho e das ordens do dia disponibilizados pelo Arquivo Histórico do Exército 

Brasileiro, os integrantes da força pública das araucárias destacaram-se em vários 

combates em solo estrangeiro com algumas baixas e ferimentos, inclusive com a 

concessão da maior honraria pela participação nesse conflito bélico sul-americano 

para alguns militares paranaenses. 

Outro fato a ser ressaltado, diz respeito à quantidade de militares 

paranaenses que se voluntariaram para ingressar neste conflito bélico uma vez que 

a Corporação contava com um efetivo previsto de 71 (setenta e um) oficiais e praças, 

sendo que passados alguns anos da guerra observou-se a presença de 

aproximadamente 50 (cinquenta) militares das araucárias nos campos estrangeiros, 

lutando pela Pátria juntamente com outros Brasileiros. 
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O Habeas Corpus nas Constituições Brasileiras 

 

Rodolfo Kredens Silva10 

 

 Debruçando-se sobre os estudos no berço do Direito, volvemos à Roma 

antiga, onde surgem os mais diversos fundamentos do direito atual. Dentre esses 

fundamentos surgiu um, o qual durante anos foi busca das mais diversas civilizações 

que é a liberdade pura e plena, tida como um direito individual e natural do homem.  

No governo de Justiniano, em Roma, alguns princípios referentes à liberdade 

já eram colocados em pauta, isto é, os Romanos já possuíam um sentimento de 

respeitar estes direitos individuais do homem. 

 Segundo Rodrigues (2002), uma forma de garantia desses direitos era o 

interdctum de homine libero exhibendo, o qual era um ferramenta para que qualquer 

pessoa do povo, poderia reclamar perante o Pretor (juiz) a exibição de um homem 

detido e em sendo essa detenção injusta, após devida comprovação a ele era 

restituída sua liberdade. 

Tal situação se assemelha muito inclusive ao relato bíblico da prisão de 

Jesus Cristo, quando da sua apresentação à Pôncio Pilatos, o qual volta-se ao povo 

indagando se entendem ser injusta aquela prisão, e se assim fosse entendido o 

colocaria em liberdade, o desfecho sabemos bem qual foi. 

                                                           
10 Militar Estadual da Ativa (Cap. QOPM). Atualmente lotado no BOPE. Condecorado com a Medalha de Mérito 
Escolar Cel. PM João Gualberto de Bronze, Medalha do Mérito Intelectual de Bronze da PMMS, dentre outras 
condecorações. Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania pela UniCuritiba. Graduado em Direito pela 
Faculdade Campo Real (2008). Pós-Graduado em Docência no Ensino Superior, em Gestão Pública, em Ciências 
Policiais e Gestão de Segurança Pública e em Direito Administrativo. É especialista em: Procedimentos de 
Inteligência – Operações e Organização e Técnica de Patrulhamento. 
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Imagem retratando o julgamento de Cristo 

 

 Embora não fosse uma garantia de justiça jurídica, verificamos, portanto, a 

preocupação dos Romanos a respeito de direitos naturais do ser humano, neste caso 

a liberdade. 

 Contudo muitos autores consideram que o assunto a ser tratado neste artigo, 

seja de origem direta do Direito Britânico, pois o termo hoje tão utilizado habeas 

corpus, que em latim no seu sentido literal quer dizer “tome o corpo”, literalmente só 

venha a aparecer na Magna Carta Inglesa de 1215, outorgada por João Sem Terra. 

 Rodrigues (2002), considera que o instituto recebeu este nome devido ao 

fato, que habeas corpus eram as palavras iniciais do mandado que o Tribunal dirigia 

a quem tivesse em seu poder a pessoa detida, sendo que no teor do mandado trazia 

a seguinte expressão: “Tomai o corpo deste detido e vinde submeter ao Tribunal o 

homem e o caso.”. 

 O renomado jurista Pontes de Miranda (1962) mencionava que “habeas 

corpus eram palavras iniciais da fórmula ou mandado que o Tribunal concedia e era 

endereçado a quantos tivessem em seu poder ou guarda o corpo do detido”. 



Antologia – Comemorativa ao 2º Aniversário da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná 

 

75 
 

 Diante dessa observação, vemos que, a ideia central do habeas corpus 

inglês é a mesma do interdicta romano, onde o homem detido deveria ser 

apresentado ao juiz para análise do caso, para analisar e julgar se sua detenção era 

realmente legal. 

 Devemos ressaltar porém, que, o que importa não é o termo utilizado, mas, 

sim o fim a qual é destinado o instituto, que a princípio preocupava-se apenas com a 

legalidade ou não da detenção de um homem. 

 O saudoso professor Valério Hoerner Júnior em suas aulas de história do 

Direito inclusive comentava: “Ora, se o habeas corpus realmente se originou no 

direito inglês a referência deveria ser naquela língua, tal como Open body.”11 

 No Brasil a garantia dos direito individuais do homem foi algo que tardou a 

acontecer, pois sabemos que, quando da descoberta do Brasil por Portugal, 

vigoravam ainda as Ordenações Manuelinas, sendo posteriormente substituídas 

pelas Ordenações Filipinas em 1603, as quais não possuíam igualdade de direitos e 

tão pouca garantia de direitos individuais. 

 Segundo Rodrigues (2002), na época do Brasil colônia à liberdade individual, 

fazia-se por meio dos interdicta exibitórios romanos, e na época da Inconfidência 

Mineira já se guardava o propósito de adotarmos o instituto baseado no Direito Inglês.  

Para Pacheco (2002), o habeas corpus foi introduzido em nossa pátria pelo 

Decreto referendado pelo Conde dos Arcos, datado de 23 de maio de 1821, onde era 

estabelecido que, a partir de então nenhuma pessoa livre no Brasil, poderia ser presa 

                                                           
11 Valério Hoerner Júnior (Curitiba, 29 de junho de 1943 - Curitiba, 27 de abril de 2015) foi um advogado, professor, 

jornalista, escritor e historiador brasileiro. Ocupou a "cadeira n° 40" da Academia Paranaense de Letras, tendo sido 
eleito em 1981.  Foi jornalista no jornal Gazeta do Povo em 1962 e após formado, foi professor acadêmico de 
Direito e Filosofia, ministrando aulas nas disciplinas de "Direito Romano", "História do Direito", "Filosofia do 
Direito", "Ética" e "Linguagem Forense". Mantinha uma coluna semanal, até o seu falecimento, no mesmo jornal 
do início de carreira e escreveu mais de 700 artigos. Como escritor, escreveu 37 livros, a grande maioria sobre 
história. 
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sem ordem escrita do juiz ou magistrado criminal do território, a não ser em flagrante 

delito. 

Tal ideia é corroborada por Cunha e Silva (1990), de modo que esse Decreto 

referendado pelo Conde dos Arcos, destinava-se, de modo imperativo, a assegurar 

o direito de liberdade em face do descumprimento dos dispositivos constantes da 

Constituição da monarquia portuguesa, das Ordenações do Reino, bem como dos 

alvarás, cartas régias e decretos, e vergastava o arbítrio e a prisão ilegal e injusta. 

Importante destacar que o intuito do presente trabalho é uma análise histórico 

jurídica, sem nos atermos aos acontecimentos históricos de agressões e atrocidade 

humanas como a 2ª Guerra Mundial, contudo verificaremos nos textos constitucionais 

à frente a clara influência dos acordos e tratados internacionais surgidos. 

 De acordo com Buck (2007), a defesa da liberdade é o caráter originário e 

especial do remédio do habeas corpus. Qualquer pessoa que sofrer ou estiver na 

iminência de sofrer um constrangimento ilegal, poderá ser beneficiado com o instituto 

jurídico do habeas corpus. 

 Para Suannes (1985), o instituto do habeas corpus se relaciona exatamente 

com o respeito devido à pessoa humana. As providências preventivas ou mesmo 

repressivas do poder público devem ser tomadas sem atentar contra a dignidade 

humana. O desrespeito a isso implica abuso de poder, ilegalidade e constrangimento 

indevido da liberdade humana. 

 Antes mesmo de ocorrer nossa independência (07 de setembro de 1822), já 

havia sido convocada uma Assembleia Constituinte, porém, a mesma só iniciou seus 

trabalhos em maio de 1823, devido as grandes pressões políticas sofridas por D. 

Pedro I. 

Segundo Herkenhoff (2011 apud Rodrigues 1974): “A Assembleia 

Constituinte de 1823 escreveu uma página importante na história do Brasil, foi fiel às 
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grandes causas nacionais”. Revelaram-se pudentes e com muita sabedoria, 

apresentavam um projeto ultraliberal e revolucionário. 

Porém D. Pedro I, dissolve a Assembleia Constituinte e, fica o conselho de 

Estado encarregado do novo projeto, o qual é outorgado pelo Imperador em 25 de 

Março de 1824. 

A dissolução da Constituinte, causou muita revolta, e em diversos estados brasileiros, 

eclodiram movimentos liberatórios, que tinham como causa livrar-se dos mandos e 

desmandos de Portugal, sendo o movimento revolucionário mais importante a 

Confederação do Equador, com a participação de Frei Caneca em Pernambuco. 

 
Retratação da corte imperial quando da outorga da Constituição de1824 

 

De certa forma a Constituição de 1824, possuía um caráter extremamente 

autoritário e absolutista, pois, trazia em seu art. 10º a divisão dos poderes em: 

Judiciário, Executivo, Legislador, e Moderador, esse exercido somente e 

exclusivamente pelo Imperador, o que lhe facultava interferir diretamente nas 

atuações dos demais poderes. 

Porém surge nesta Constituição a primeira ideia de habeas corpus no Brasil, não 

desta forma denominado, mas tratava dos direitos individuais do homem. 
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Segundo Pacheco (2002), na constituição de 1824, ficava estabelecido que ninguém 

seria preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados em lei, sendo que, 

nestes, dentro de 24 horas contadas da prisão: 

 “Sendo em cidades, vilas ou outras povoações próximas aos 
lugares da residência do juiz e nos lugares remotos, dentro de 
um prazo razoável, que a lei marcará atenta a extensão do 
território, o juiz por uma nota por ele assinada fará constar ao 
réu o motivo da prisão, o nome do seu acusador, e os das 
testemunhas, havendo-as” (art. 179, §8º) 
 

Assim as garantias ao direito de liberdade surgem intrinsicamente na Carta 

Magna Imperial outorgada nos incisos VIII e X de seu art. 179. 

  Segundo Cunha e Silva (1990), a Constituição Imperial era extremamente 

liberal, tanto que influenciou a Constituição de 1891, mais do que a Constituição 

americana.  Afirmam os autores que o romancista e jurista José de Alencar, 

comprovava no exame conjunto de outras disposições daquela constituição (1824), 

que o habeas corpus, não surgiria no direito Brasileiro pelo Código do Processo de 

1832, pois já estaria implícito na constituição, “quando ela decretou a independência 

dos poderes e quando deu ao Poder Judiciário o direito exclusivo de conhecer de 

tudo quanto entende com a inviolabilidade penal”. 

A seguir o texto do artigo 179º, VIII, IX e X da Constituição de 1824 na in 

verbis: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a 
segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 
... 
VIII. Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto 
nos casos declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro 
horas contadas da entrada na prisão, sendo em Cidades, 
Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da 
residencia do Juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo 
razoavel, que a Lei marcará, attenta a extensão do territorio, o 
Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará constar ao Réo o 
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motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das 
testermunhas, havendo-as.  
IX. Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á 
prisão, ou nella conservado estando já preso, se prestar fiança 
idonea, nos casos, que a Lei a admitte: e em geral nos crimes, 
que não tiverem maior pena, do que a de seis mezes de prisão, 
ou desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto. 
X. A' excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser 
executada, senão por ordem escripta da Autoridade legitima. 
Se esta fôr arbitraria, o Juiz, que a deu, e quem a tiver 
requerido serão punidos com as penas, que a Lei determinar. 
O que fica disposto acerca da prisão antes de culpa formada, 
não comprehende as Ordenanças Militares, estabelecidas 
como necessarias á disciplina, e recrutamento do Exercito; 
nem os casos, que não são puramente criminaes, e em que a 
Lei determina todavia a prisão de alguma pessoa, por 
desobedecer aos mandados da justiça, ou não cumprir alguma 
obrigação dentro do determinado prazo.(sic) 
 

       Como já mencionado na citação de José de Alencar o habeas corpus ganhou 

contornos expressos, através do Código de Processo Criminal regulamentado em 

1832, trazia em seu artigo 340 o seguinte texto: “Todo cidadão que entender que ele 

ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade tem direito 

de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor;”. 

Contudo é na Constituição de 1891, nossa primeira constituição como 

República, que em seu corpo o instituto do habeas corpus, desta forma incluindo-o 

totalmente no seio jurídico do país. 

Segundo Remédio (2009), o art. 72, §22, fez com que Rui Barbosa, primeiro 

jurista nacional a interpretar o texto constitucional, começasse a defender a tese de 

que no Direito Brasileiro o habeas corpus não possuía o caráter restrito de proteção 

à liberdade de locomoção, podendo o pedido ser concedido também em todos os 

casos de ilegalidade ou de abuso do poder que acarretassem às pessoas qualquer 

tipo de violência ou mesmo coação moral, fenômeno esse que passou a ser 

conhecido como “doutrina brasileira do habeas corpus”. 
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Caricatura de Rui Barbosa discursando 

 

Cunha e Silva (1990) afirmam que houve opositores à tese de Rui Barbosa, 

isto é – não se pretenderia com a regra da Constituição amparar o gozo e o exercício 

de qualquer direito civil ou político, ainda que líquido e certo, mas somente a garantia 

da liberdade individual. Outros iam ainda mais longe, aceitando apenas a proteção 

da liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. 

A redação do art. 72, §22 era a seguinte: “Dar-se-á o habeas corpus sempre 

que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência, ou coação, 

por ilegalidade ou abuso de poder”. 

Devido as grandes discussões ocorridas entre doutrinadores e juristas, e até 

mesmo o uso fútil do habeas corpus, fez com que a reforma constitucional de 1926 

mudasse a redação do artigo para: “Dar-se-á o habeas corpus sempre que alguém 

sofrer, ou se achar em iminente perigo de sofrer, violência por meio de prisão ou 

constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.”   
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 Devido à interpretação dada ao habeas corpus, na constituição anterior, e o 

seu novo texto na reforma de 1926, ficaram alguns direitos do homem em abstrato 

no âmbito jurídico brasileiro. 

 Remédio (2009 apud Filho 1995): “diante da limitação constitucional, 

procurava firmar a tese dos direitos pessoais, buscando a proteção complementar 

por meio dos interditos, com base sobre tudo no direito Canônico, posição essa 

contrariada com fundamento no direito romano”.  

Tal questão foi superada com a promulgação da Constituição de 1934 que, 

no capítulo dedicado aos direitos e garantias individuais, criou o Mandado De 

Segurança em seu artigo 113, n. 33, nos seguintes termos:  

Dar-se-á mandado de segurança para o direito, certo e incontestável, 

ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer 

autoridade. O processo será o mesmo do habeas corpus, devendo ser sempre ouvida 

a pessoa de direito público interessada. O mandado não prejudica as ações petitórias 

competentes.” 

 Para Rodrigues (2002), a lacuna existente entre os anos de 1926 e 1934, 

quando o habeas corpus foi limitado à proteção apenas da liberdade de locomoção 

– ambulatorial -, foi suprida pela dedicação de juristas e estudiosos do direito, que 

calcados nas inúmeras decisões do STF, continuaram a manusear o habeas corpus, 

tal qual era utilizado antes do ano de 1926, qual seja, amparando os direitos de 

liberdade no sentido amplo. 

 Segundo Cunha e Silva (1990 apud Espíndola Filho): “a consagração 

constitucional da tendência liberal que inspira a fórmula de 1891, sendo de notar-se 

que, a essa altura, já contava o direito brasileiro com o instituto do mandado de 

segurança para assegurara direito líquido e certo, regulado pela Lei nº 191, de 16 de 

janeiro de 1936.” 
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 É a partir dessa Constituição que fica estabelecido também a competência 

de quem irá julgar o habeas corpus, em cada esfera de responsabilidade e divisão 

dos poderes e funções públicas. Tal qual o contido no, art. 76, nº 1, letra “h”, que 

facultou a impetração da ordem originariamente ao Supremo Tribunal, se houvesse 

perigo de ocorrer a consumação da violência ou coação antes de qualquer órgão do 

judiciário (juiz ou tribunal) ter conhecimento do pedido, e assim foi mantido nas 

demais Constituições, inclusive na de 1967 (art. 114, I, letra “h”). 

Na história do Brasil, poucos momentos produziram um legado tão longo e 

duradouro como o Estado Novo. Em função das transformações ocorridas no país, o 

período tornou-se referência obrigatória quando se trata de refletir sobre estruturas, 

atores e instituições presentes no Brasil de hoje. 

Na realidade, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas consolidou propostas 

em pauta desde outubro de 1930, quando, pelas armas, assumiu a presidência da 

República. Como da Revolução de 30 haviam participado forças políticas bastante 

diversificadas, distintas eram as visões a respeito da condução do processo 

revolucionário. Enquanto uns defendiam medidas mais centralizadoras e autoritárias, 

insistindo na necessidade de um regime forte e apartidário, outros pregavam medidas 

mais liberais e lutavam por maior autonomia regional.  

 
Jornal da época retratando o início do Estado Novo 
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A escalada repressiva iniciada em 1935 teve como desfecho o golpe de 10 

de novembro de 1937, que deu origem ao Estado Novo. Naquele dia, alegando que 

a Constituição promulgada em 1934 estava “antedatada em relação ao espírito do 

tempo”, Vargas apresentou à Nação nova carta constitucional, baseada na 

centralização política, no intervencionismo estatal e num modelo antiliberal de 

organização da sociedade. No mesmo período, experiências semelhantes estavam 

em curso na Europa: Hitler estava no poder na Alemanha, Mussolini na Itália e 

Salazar em Portugal. Aliás, desde o final da I Guerra Mundial, o modelo liberal 

clássico de organização da sociedade vinha sendo questionado em detrimento de 

concepções totalitárias, autoritárias, nacionalistas, estatizantes e corporativistas. 

Com a implantação do Estado Novo, Vargas cercou-se de poderes 

excepcionais. As liberdades civis foram suspensas, o Parlamento dissolvido, os 

partidos políticos extintos. O comunismo transformou-se no inimigo público número 

um do regime, e a repressão policial instalou-se por toda parte. Mas, ao lado da 

violenta repressão, o regime adotou uma série de medidas que iriam provocar 

modificações substantivas no país.  

Cunha e Silva (1990), entendem que devidos aos fatos políticos ocorridos 

não era possível que fosse suficientemente questionado ou apreciado o texto 

constitucional; com a outorga à nação uma nova Carta Magna, onde o habeas corpus, 

estava expresso no art. 122, nº 16:  
Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à 
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:  
 ... 
16º) dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se 
achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal, na sua 
liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar;  

 Nesta época porém o habeas corpus voltou a figurar apenas, como um 

instituto de garantia à liberdade de locomoção. 
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 Então após a queda do Estado Novo, oito anos depois, retornava ao país 

uma normalidade democrática e o congresso Nacional em 1946, editou uma nova 

Constituição Federal, que trazia novamente, desta vez, no art. 141, §23, o habeas 

corpus: 
Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
 ... 
§ 23 - Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou 
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
Nas transgressões disciplinares, não cabe o habeas corpus. 

Embora se tratasse de uma Constituição discutida e votada livremente por 

uma Assembleia Constituinte, a norma garantidora do instituto repetia praticamente 

os termos da norma da Constituição estado-novista, limitando o habeas corpus, à 

liberdade de locomoção (ou de ir e vir) e ressalvando também as punições 

disciplinares. 

 
Jornal da época retratando a Constituição de 1946 
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Realmente uma característica trazida nesta constituição e repetida nas 

seguintes, era a respeito do habeas corpus, nas punições disciplinares, trata-se aí 

principalmente dos Militares e das Forças Auxiliares (Polícias Militares), onde tal 

punição ocorre no meio administrativo não envolvendo a esfera jurídica, e sendo essa 

a última a poder ser invocada pelos Militares, através de seus canais de competência. 

 O texto do habeas corpus passou integralmente e ipsis literis da Constituição 

de 1946, para a Constituição de 1967, que trazia a norma em seu artigo 150, § 20: 

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:  
... 
§ 20 - Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou 
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
Nas transgressões disciplinares não caberá habeas Corpus. 
§ 21 - Conceder-se-á mandado de segurança, para proteger 
direito individual liquido e certo não amparado por habeas 
corpus, seja qual for à autoridade responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder.  

Com a Emenda de 1969 o texto passou para o art. 153, § 20, segundo Cunha 

e Silva (1990), essa trazia uma novidade que foi a eliminação da possibilidade, já 

tradicional em nosso Direito, de se impetrar o habeas corpus diretamente ao Supremo 

Tribunal, desde que perigo manifesto houvesse de consumar-se a violência. 

Porém o Ato Institucional nº 6, não conservou, na competência da Suprema 

Corte, o julgamento do habeas corpus, nos termos acima indicados, a Emenda nº 1 

acolheu esta eliminação, expresso no art. 119, II, letra “c”, que o recurso não poderia 

ser substituído por pedido originário. 

Em 13 de dezembro de 1968 tivemos a edição do famigerado Ato 

Institucional nº 5, o qual veio a suspender o direito de habeas corpus em certos casos: 
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Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, 

contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 

 Com o fim do Regime Militar no país, o anseio de liberdade pura do povo 

(expressão, imprensa, ir e vir, etc.), foi constituída uma Assembleia Constituinte, a 

que seria a mais democrática e observadora dos princípios das garantias individuais 

e naturais do homem. 

A atual Constituição de 1988, traz o instituto do habeas corpus, em seu art.5º, 

LXVII, com a mesma redação anterior, somente quanto ao habeas corpus, quanto às 

transgressões disciplinares dos Militares foi retirado de seu corpo, aparecendo em 

outro dispositivo, no art. 142, § 2º, in verbis: “Não caberá habeas corpus em relação 

a punições disciplinares militares”. 

Nossa atual constituição possuiu um caráter extremamente social e 

democrático e ressalta muitos bem os direitos e garantias individuais do homem. 

 
Congresso Brasileiro na promulgação da Constituição de 1988 
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A seguir o texto do artigo 5º da Constituição de 1988: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
... 
LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder;  
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou 
"habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;  
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
por:  
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um 
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta 
de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 
LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo 
por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

 

Verifica-se que em nossa Carta Magna vigente foram acrescentados outros 

“remédios” constitucionais, tais como o habeas data e o mandado de injunção, esses, 

juntamente com o habeas corpus e o mandado de segurança, garantem ao cidadão 

o pleno direito gozar de suas garantia individuais e reclamar perante a qual compete, 

o seu direito. 
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Diante de tudo o que foi exposto: desde o histórico do habeas corpus, sua 

ideia central que nos remonta ao Direito Romano e seu surgimento no Direito Inglês, 

como termo. 

Sendo inclusive utilizado, o interdita romano, quando da falta de interpretação 

melhor, ou própria definição escrita, quando do Brasil colônia e Brasil Império. 

Existe ainda a discussão entre doutrinadores sobre se o habeas corpus se é 

um recurso ou um remédio constitucional?  

Para Rosa (1942), é um remédio concedido pela lei para fazer cessar a 

violência ou coação ilegal iminente, contra a liberdade de locomoção. 

Pontes de Miranda 92007) também o entende assim: “é um direito, 

pretensão, ação e remédio jurídico constitucionais, garantia constitucional.” 

Dentro de vários conceitos citados por Pacheco (2002), esse aceita, que se 

pode dizer como melhor o de Walter P. Acosta, que diz: “...este remédio jurídico 

transcende os limites do recurso, sendo mais apropriado conceituá-lo como processo 

especial, malgrado o critério que o Código adotou (Código de Processo Penal). Basta 

atentar para o fato de que tanto pode ser ele impetrado em favor de quem está 

respondendo a inquérito ou processo, como em prol de quem não está sendo 

processado ou mesmo não sofre ameaça de processo. Seria, então recurso na 

primeira hipótese, e não o seria na segunda.” 

Concordamos mais com Pontes de Miranda, estudioso aprofundado desse 

instituto, e dizermos portanto em se tratar de um remédio constitucional. 

Mas enfim, os direitos e garantias individuais tiveram seu espaço na 

legislação brasileira, a partir da Constituição Imperial, vindo com o tempo se 

aperfeiçoando e enraizando-se cada vez mais. 

No começo tratava-se apenas da liberdade de locomoção, depois veio a ter 

uma maior abrangência, e veio a retornar a sua característica original, passou por 
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diversas mudanças, mas sua essência é a mesma, não permitir a restrição de 

liberdade (hoje concretamente a liberdade de locomoção, tendo em vista os outros 

mecanismos de salvaguarda de direitos individuais) por abuso de autoridade, ou 

coação, por parte de agente público.  

Hoje temos todas as formas de garantia de nossos direitos naturais e  

individuais, mas a que se analisar se realmente, eles são respeitados, se realmente 

quem mais os desrespeita não são seus maiores defensores, nossos idolatrados 

governantes, os quais, nós sabiamente escolhemos, utilizando-nos de nosso voto 

sigiloso e democrático, para que eles depois riam de nós como se fôssemos seres 

inferiores, pois eles, são inatingíveis, ou são apenas covardes escondidos atrás de 

garantias de Direitos do homem, conquistados com muita dor e suor, ao passar dos 

séculos. 

Cremos que devemos estar atentos para que não sejamos vítimas de nossas 

próprias conquistas. 
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Livro de criança 

 

Marcelo Trevisan Karpinski12 

 

“Não quero a montanha 
Apenas apreciar a sua beleza. 

Não quero possuir o sol 
Apenas sentir o calor. 

Não quero voar 
Apenas sonhar.” 

 

Há algumas décadas, ainda na pré adolescência, resolvi escrever poesias, 

sem pretensão alguma, apenas a de escrever. Também não conhecia as regras de 

escrita para tal intento, que ainda são um desafio, e nem ao menos costumava ler 

poesia. 

 

Mãos à obra, vontade de sobra, surgiram vários 

escritos os quais organizei em algo que chamei 

de livro, inclusive batizei com o título de “Outra 

Banda do Mar”, e utilizei um pseudônimo para me 

identificar, “José Anastácio Cunha”. 

                                                           
12 Militar Estadual da Ativa (Capitão QOPM). Atualmente é Chefe do Grupo Administrativo Setorial da Secretaria 
de Segurança Pública do Paraná. Mestre em Educação. Graduado em Direito. Pós-graduado em Administração 
Pública e Políticas Públicas. Membro Efetivo, Fundador e Tesoureiro da ALMEPAR. Autor dos livros “Arquitetura 
contra o crime: prevenção, segurança e sustentabilidade (2017); Introdução à Segurança Pública (2019); e Controle 
Social e Segurança (2019). 
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O título teve inspiração em um texto Bíblico. O pseudônimo, nome composto, 

vem do pai terreno de Cristo e, no meu entendimento, à época, de outro que soava 

bem brasileiro remontando a força dos homens e mulheres os quais construíram esse 

país sob estalos das chibatas. E ainda, Cunha simbolizando algo incisivo, pois 

lembro-me das ferramentas utilizadas por meu avô para rachar toras de grandes 

árvores.   

Com a “obra” pronta eis que surge uma oportunidade de colocar minha 

“genialidade” à prova, um concurso literário, o qual não me recordo por quem foi 

promovido, lembro apenas que tirei uma cópia de todo o material e o coloquei no 

correio; nunca obtive resposta do que enviei. Isso não se faz com uma criança. 

Claro que a frustação não foi motivo 

para me desfazer do material, o qual 

ficou por todos esses anos 

guardado em meio a muitos outros 

papéis amontoados, livros escolares 

e bagunças mil na casa de meus 

pais.  

Depois, já membro da Academia dos 

Militares Estaduais do Paraná 

(ALMEPAR) e tendo acesso a 

pessoas, as quais conhecem de 

literatura e poesia, ousei encaminhar 

o material para o Confrade Cel. PM 

Roberto Rodrigues de Meneses, 

Presidente da ALMEBRAS e da ALMESC, Padrinho e Membro correspondente da 

ALMEPAR, intelectual que além de escritor é também poeta, para que ele pudesse 
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dar um parecer sobre o  material escrito em data pretérita, quando não havia 

compromissos e nem preocupações em minha mente. 

Prontamente o Confrade Cel. Roberto me respondeu. Mostrou vários pontos 

positivos no trabalho, mas também não deixou de ser crítico e justo ao orientar-me 

que muito ainda eu teria que melhorar para poder fazer poesia. Indicou-me os 

grandes nomes da poesia, comentou meus escritos e enfim foi muito generoso 

doando seu tempo para incentivar mais um aluno.  

Entre os aproximadamente cinquenta textos lidos, o Confrade Cel. PM 

Roberto, apontou aquele o 

qual seria o melhor dos 

versos, aquele lá acima, que 

faz a abertura deste 

trabalho.  

O intuito aqui, não é 

o de publicar poesias, mas 

sim de rememorar aquele 

momento de minha infância 

e repartir com a leitora e 

leitor, os quais ora possam 

estar nos prestigiando, uma 

parte do “livro de criança”, 

que escolhi para apresentar 

nessa Primeira Antologia da 

ALMEPAR, no intuito de resgatar algo que foi caro, em um passado próximo e, 

também de dar uma chance a mais para aquele menino, que outrora viveu, continuar 

sua jornada. 
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Atendendo ao pedido do nosso Confrade Cel. PM Roberto, em preservar o 

trabalho sem corrigir os erros de ortografia, opto por retratar os textos como 

originalmente foram feitos, datilografados e com todas as imperfeições textuais, para 

podermos reviver juntos o toque da esquecida, e até mesmo desconhecida, para 

alguns, máquina de escrever, fazendo jus ao pedido do Confrade “Guarda com 

carinho este teu primeiro impulso”. 
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Instrumentos Jurídicos Modernos na Gestão Da 

Segurança Pública 
 

Adirley Wittkowski13 

 

Quando se discute a atuação do Estado na área da segurança pública, é 

notório que reflitamos que a ordem jurídica que dessa área emana transcende o 

interesse particular das pessoas. Isso porque, em detida análise, o conceito do termo 

reflete essa percepção. 

Não é à toa que, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à 

segurança pública irradia do íntimo individual e pessoal, como direito fundamental, à 

coletividade social, como interesse difuso, uma vez que, embora seja dever do 

Estado, a atuação nesse cenário importa em responsabilidade de todos. 

Têm sido percebidas, corriqueiramente, diversas iniciativas que convergem 

em todo esse sentido contributivo maior social à segurança pública, para viabilizar, 

ao máximo possível, o alcance do interesse tanto pessoal básico e fundamental 

quanto coletivo da segurança. Recentemente, a Coordenação central dos Conselhos 

Comunitários de Segurança no Estado do Paraná, por exemplo, reportou que 

lideranças comunitárias mais ativas e organizadas, que há tempo formam 

associações circunscricionais a áreas equivalentes a monitoramento de bairros e de 

cidades, reforçaram suas participações com os representantes do poder público 

locais para, juntos, buscarem soluções em prol da guarda securitária, que envolvam 

                                                           
13 Militar Estadual da Ativa (1º Ten. QOPM). Atualmente lotado na AJ/SESP. Condecorado com a “Medalha Coronel 

Dulcídio”, pela 2ª Colocação no CFO/PM. Graduado em Direito na PUC/PR. Aprovado no Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Pós-Graduado em Direito Penal e Processual pela Faculdade Educamais de São Paulo. 
Instrutor de diversas disciplinas de Direito nos Cursos de Formação, Especialização e Aperfeiçoamento da Polícia 
Militar do Paraná. É autor do livro “Anotações de direito civil aplicadas à atividade policial”, lançado em 2017. 
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contatos céleres e ágeis para pôr a termo problemas já identificados. Também, em 

sede oficial de relações, algumas agremiações já consolidadas na rede dos 

Conselhos Comunitários de Segurança do Estado do Paraná entraram em ação para 

doarem bens de capital para que as forças de segurança pública, especialmente a 

Polícia Militar, realizem suas ações com maior presença em meios no cenário que 

aquelas associações contribuem. Outros exemplos, que não se encerram em si, 

demonstram que entidades privadas societárias se envolveram ativamente e de 

modo oficial para, em conjunto, firmarem compromissos a médio prazo com o Estado 

com fins de estruturar sedes de Companhias e até de Batalhões, quando, não raro, 

providenciar melhorias imobiliárias em Delegacias e em Estabelecimentos Prisionais. 

Ora, sem divergir do conteúdo original que o constituinte brasileiro 

determinou como norma pragmática no cenário da segurança pública, todos os 

exemplos vistos revelam que, muito além da mera expectativa do direito fundamental 

em si que é conferido no ordenamento pátrio, pessoas, organizações assistenciais 

sem fins lucrativos, ainda que informais, e sociedades lucrativas do seio comunitário, 

como lideranças grandes para contribuição ao crescimento organizado das 

comunidades, têm se imbuído sobremaneira para além da mera espera, na ânsia 

expectadora para que o Estado aja nos deveres que têm, em contribuir para o alcance 

do princípio fundamental que todos têm ao viver seguro. 

Percebe-se, pois, que as ferramentas já delineadas em diversos regramentos 

formais da legislação, mesmo que incipientes para muitos, se bem utilizadas, tornam-

se sucesso ao operar as iniciativas produtivas. E nisso cabem, em princípio, 

movimentações oficiais pouco robustas, minimamente onerosas, que necessitam, tão 

só, das intervenções técnicas e políticas adequadas, sempre em caráter participativo. 

A propósito, não é inovação ao Poder Executivo o demais conhecido 

ativismo, posto que desse Poder é próprio o agir independentemente de qualquer 
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impulso, pela auto execução de seus inúmeros programas para efetivar as inúmeras 

políticas de que necessita a sociedade. Porém, visto que do fundamento político da 

separação e da interdependência dos Poderes se extrai a necessária realização 

equilibrada de conferência e controle ao que cada Poder possui como missão, 

inclusive há longa década deste século o próprio Poder Judiciário vem realizando 

atuação mais perspicaz, além, muitas vezes, à principiológica inércia que o respalda 

segundo fonte da própria Constituição Federal. Em verdade, assegurada a vinculação 

ao equilíbrio e à busca das soluções justas a quem dependa dos inúmeros 

provimentos judiciais, especialmente em relação aos direitos transindividuais, o agir 

judiciário, arrefecendo pontos conflitantes não raramente perenes, demonstra-se 

oportuno e contributivo para o crescimento social. 

Ora, nesse sentido, muito mais o poder público, através dos diversos órgãos 

governamentais, em todas as esferas, como facilitador, é quem deve atuar à frente 

de qualquer tradição para romper, legalmente, barreiras burocráticas para atingir o 

fim para o qual existe. Na área de segurança pública, exatamente, é o que se deve 

revelar. 

Como posto, a auto execução, típica dos atos administrativos, não proíbe que 

as iniciativas múltiplas diuturnamente levadas à apreciação das diversas autoridades 

gestoras do poder público possam ser validadas e alçadas à constituição de soluções 

modernas. Espera-se, aliás, que isso seja norte para a atuação pública. 

Vejam-se as introdutórias medidas brevemente citadas antes. 

Se fôssemos pautar as políticas públicas de segurança apenas pela 

tradicional esperança de que o Estado é quem, pelo dever, necessita realizá-las, 

independentemente de qualquer um cidadão ou ente organizativo privado, 

tenderíamos, talvez, a reduzir, visto o cenário próximo de bens e meios à disposição 

das forças de segurança do Paraná, soluções práticas já deferidas. Falaríamos, 
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especificamente, a menores alternativas de colaboração conjuntas, e, na 

consequência, dificuldades recorrentes não resolvidas. 

Contrariamente à tradição e, em paradoxo, favoravelmente à atividade 

perspicaz da sociedade organizada para a resolução de problemas de segurança 

pública, apresentam-se os instrumentos de gestão modernamente possíveis à 

aplicação. Como dito, bastando, ao mínimo, as apresentações de propostas dos 

grandes participantes da comunidade, em colaboração com o Estado, impulsionando, 

pela aplicação técnica adequada, as vontades resolutórias do poder político, visando 

ao bem comum geral. 

Algumas das doações de veículos automotores recentemente oficializadas 

ao Estado do Paraná contaram com o repasse dos bens mediante a participação de 

Conselhos Comunitários de Segurança, quando se destinaram motocicletas à Polícia 

Militar do Paraná, no interior do Estado, para o incremento da polícia ostensiva. 

Efetivamente, visto o tempo decorrido entre as tratativas, percebeu-se que a 

resolução não tardou a surtir seus efeitos, uma vez que, em menos de seis meses, o 

patrimônio doado se consolidou como domínio estatal.  

Vemos, ainda, vontades participativas bastante colaborativas em assunção 

de projetos pecuniariamente mínimos, senão dizer nulos, em face da Administração 

Pública mediante a retribuição estruturante de sociedades empresárias, que já 

possuem contratações vigentes com o Estado, para, assessoriamente, 

incrementarem projetos de ações educacionais, profissionalizantes, assistenciais e 

inclusivas em favor dos custodiados do sistema penitenciário, pela firmação de 

convênios diversos. Nesses casos, ao invés de o poder público despender recursos 

do orçamento próprio, fontes alternativas provenientes dessas empresas minoram 

essa dissolução da despesa pública, possibilitando, indiretamente, que o gestor 
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responsável, no cumprimento das metas definidas legalmente, priorize a gestão dos 

recursos disponíveis em áreas também não menos fundamentais. 

Cabe, por necessário, estabelecer um breve parêntese. O sistema de 

persecução penal brasileiro determina, pela integralidade do ordenamento pátrio, 

com fundo irremediavelmente constitucional, que ao privado de liberdade sejam 

asseguradas as condições mínimas de subsistência, sem lhe serem tolhidos os 

direitos fundamentais da pessoa humana. E a consequência, pelo caráter 

ressocializador que o Estado deve fornecer ao apenado, é que instrumentos 

indistintamente modernos e eficazes sejam fomentados. Dado que a retribuição-

sanção imposta pelo Poder Judiciário, após o necessário processo legal e atingido o 

trânsito imutável da condenação impingida, segundo a própria Lei de Execução 

Penal, obriga, ao submetido ao regime de reclusão, o trabalho interno, a colaboração 

proveniente de seu labor junto ao sistema penitenciário, somado à iniciativa 

empresarial colaborativa que pontuamos, sustenta em muito a melhoria da gestão 

também nessa seara. Vislumbra-se, pelo menos, tríplice resultado: cumprimento da 

legislação penal, aumento da ocupação produtiva do recluso e liberação de recurso 

orçamentário para fazer frente a outras despesas não menos prioritárias, ainda que 

no cenário do sistema penitenciário – que, de toda maneira, detém fundamental 

relevância no contexto da segurança pública. 

No contexto da persecução investigatória dos crimes, muito também dos 

instrumentos desconcentradores de administração são percebidos como iniciativas 

práticas perante a polícia judiciária. E, igualmente, instados pela própria comunidade. 

Ao menos indiretamente, pelo próprio fundamento de direito básico à 

segurança que todos têm, recentemente já se providenciaram ofícios que se 

submeteram às lideranças políticas da Administração Pública, com competência de 

decisão, oriundos da comunidade organizada para o fim de serem firmados os 
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conhecidos, porém recentes, Acordos de Cooperação entre agremiações 

formalmente constituídas, sem quaisquer medidas proibitivas de contratação com o 

poder público e com adequada regularidade fiscal, e o Estado, especificamente para 

o compartilhamento de dados e de informações armazenados e gerados de sistemas 

de comunicação privados. Ferramentas do gênero são passos fundamentais para a 

juntada de provas irrefutáveis, naturalmente apreciados pela autoridade policial 

competente e, pela consequência investigatória, pelos correspondentes membros do 

Ministério Público e do Poder Judiciário, na busca dos esclarecimentos de inúmeros 

crimes que possam ser evidenciados pelos ricos registros desses sistemas, mais 

ainda porque sem demora postos à disposição daquelas autoridades, pela força da 

cooperação entabulada. 

É verdade que os Acordos de Cooperação em questão devem, ainda, serem 

instruídos com formalismo até muitas vezes excessivos, mas, ainda, eles são menos 

robustos do que os Termos de Fomento ou os Termos de Colaboração – 

nomenclatura adotada na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 –, posto que 

aqueles primeiros, por não serem caracterizados pelo repasse de recursos públicos, 

inexigem chamamento público, bastando, em síntese, da comprovação da 

capacidade técnica da entidade privada proponente e da avaliação da política 

ofertada pelos responsáveis técnicos do órgão a ser beneficiado, acompanhadas, 

como já dito, das documentações de regularidade do cooperante. Então, apenas por 

ocasião da análise de oportunidade e de conveniência do gestor responsável pela 

autorização da medida, declarar-se-á válido o pacto e passar-se-á à execução dos 

deveres reciprocamente ajustados. 

Fala-se, a esse modo, da efetivação participativa da sociedade perante o 

governo em vinculação formal, e não apenas extraoficial, o que, noutra análise, 

beneficia, sobremaneira, as entidades participantes desses inúmeros programas 
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cooperativos, já que podem, se assim desejarem, buscar o reconhecimento como 

Organizações da Sociedade de Interesse Público, aptas, se atingirem essa condição, 

a incrementarem suas contribuições oficiais em prol da gestão pública, e sem dúvidas 

no campo da segurança.  

Para ilustrar o que isso significa na prática, é o mesmo que um Conselho 

Comunitário de Segurança (CONSEG), devidamente constituído segundo as regras 

formais do Estado, que, também cumprindo às regras para firmar um Acordo de 

Cooperação em benefício dos órgãos de segurança – hipoteticamente em prol da 

Polícia Civil em intercâmbio de informações de um sistema de propriedade do 

CONSEG, para aproveitar o exemplo referido antes –, atingir a capacidade, após três 

anos de sua constituição estatutária e comprovada a participação de assistência 

finalística à assistência pública, provando a sua capacidade, por exemplo, pela 

formalização desse Acordo, de poder requerer a declaração de OSCIP e, após, 

instrumentalizar parcerias mais robustas convergentes à gestão compartilhada de 

contribuições oficiais e regulares em favor do Estado para beneficiar os órgãos de 

segurança correspondentes à área de sua circunscrição. 

Nesse campo, o aprimoramento da intervenção de entes sem finalidades 

lucrativas do conhecido terceiro setor, como os CONSEGs, necessariamente 

dependerão da avaliação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pois a Lei 

Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999 estabelece que é daquele Ministério a 

competência para declarar uma organização da sociedade civil como de interesse 

público (OSCIP). A instrução para tanto, como parâmetro do alcance da declaração 

que tornará apta a entidade a formalizar Termos de Parceria e de Gestão com o poder 

público, de toda forma, pode se assessorar dos diversos Acordos de Cooperação 

estabelecidos precedentemente pelo CONSEG, bem como de eventuais doações já 

oficializadas também em tempo pretérito pela mesma agremiação, que demonstra a 
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possibilidade de como instrumentos formais inicialmente entabulados podem alçar 

possibilidades ainda maiores e alternativas ao Estado para aprimorar a gestão, 

concorrente, da segurança pública, com a participação ativa, de direito que lhe é 

garantida, da sociedade organizada. Afinal, no ato em se buscar formalizar qualquer 

Termo de Parceria e de Gestão, e até mesmo para declarar a entidade como OSCIP, 

a autoridade da União ou do Estado competente deverá verificar se há pertinência, 

durante o tempo mínimo de três anos da consolidação oficial da entidade, entre as 

ações por ela desenvolvidas e a área em que deseja se qualificar ou firmar a parceria, 

segundo o regulamento próprio, estabelecido pelo Decreto Federal nº 3.100, de 30 

de junho de 1999.  

Ainda mais além, em colaboração parceira que se pode hodiernamente 

formalizar, está a possibilidade em serem firmadas administrações de fundos 

patrimoniais destinados à área da segurança pública dos quais sejam gestoras 

entidades que já possuem a declaração de OSCIPs. O Estado, no caso, seria o 

destinatário das receitas desses fundos, como parte executora, sendo, do outro lado, 

a OSCIP como entidade gestora, com autonomia e independência para realizar as 

aplicações das verbas integralizadas ao fundo, preservando-o para evitar deságio, 

enquanto inaplicados à área de execução, aplicação esta que se vincula à 

responsabilidade estatal. Essa é a finalidade para a qual foi implementada a 

viabilidade da constituição de fundos patrimoniais do gênero pela Lei Federal nº 

13.800, de 4 de janeiro de 2019, que foi resultado da conversão da Medida Provisória 

nº 851, de 10 de setembro de 2018. 

O que se percebe, contudo, é que, ainda, não se formalizaram, no Estado do 

Paraná, termos de execução ou de parceria com entidades gestoras de fundos 

patrimoniais de arrecadação para programas na área de segurança pública, como 

autorizado pela novel legislação. Sequer entidades organizadoras de fundos do tipo 
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se habilitaram para tanto. Porém, o que é certo, não tardará, como esperamos, que 

formalizações com esse cenário moderno se realizem, na busca de, na linha da 

evolução de alternativas de gestão da segurança pública, existir incremento 

participativo das pessoas físicas e jurídicas junto ao poder público.  

É que, vista a sanção da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 – que 

estabeleceu os instrumentos de colaboração já discorridos (Acordo de Cooperação, 

Termo de Fomento e Termo de Colaboração) –, o Estado do Paraná a regulamentou 

em 2016, pelo Decreto nº 3.513, de 18 de fevereiro daquele ano, tendo sido firmados 

muitos dos instrumentos em questão somente após o advento da norma 

regulamentadora. Em assim sendo, talvez, a Lei Federal nº 13.800, de 4 de janeiro 

de 2019, só venha a surtir efeitos práticos no Estado após o advento de regulamento 

próprio, ainda, todavia, não iniciado. Aguardemos. 

Alternativa outra de gestão na área da segurança pública muito bem 

processada, a qual advém do próprio dever do poder público em atuar no tema, que 

tramitou inclusive em regime de urgência recentemente perante a Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná, é a decorrente da Lei Federal nº 13.756, de 12 de 

dezembro de 2018 – que também foi resultado de conversão de Medida Provisória 

(a MP nº 846, de 31 de julho de 2018) –, resultante na sanção da Lei Estadual nº 

19.935, de 24 de setembro de 2019. Através desta legislação, foi criado o Fundo 

Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná 

(FUNSUSP/PR), o qual é constituído de repasses obrigatórios da União referentes a 

parcelas de até metade das receitas das loterias que constituem o Fundo Nacional 

de Segurança Pública (FNSP), instituído este pela indicada Lei Federal nº 

13.756/2018. 

Visto o panorama atual, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é quem 

define a maneira de distribuição dos recursos a que o Estado do Paraná, bem como 
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outros Estados e o Distrito Federal, terá direito, anualmente, quanto ao repasse 

obrigatório advindo do FNSP. As regras gerais e específicas para tanto estão fixadas 

na Portaria Ministerial nº 631, de 6 de julho de 2019, do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, que levam em consideração, para o rateio obrigatório de 

transferência fundo a fundo, aspectos como índice de criminalidade, população e 

área de atuação em faixa de fronteira, entre outros. 

Apenas para pontuar o grau de importância e tamanho de incremento que 

isso significa às receitas extra orçamentárias dos Estados, para 2019 foi estimada a 

destinação obrigatória das receitas do FNSP aos fundos estaduais, na ordem 

aproximada de R$ 200 milhões e, para 2020, a reserva orçamentária da União para 

esse fim foi próximo a R$ 500 milhões, segundo fontes oficiais14. 

Esse montante – que passa a ser constante anualmente ao gestor 

responsável pela Segurança Pública do Estado, uma vez que o FNSP está vinculado 

à arrecadação das loterias e a outros repasses afetos ao Fundo (diversos de 

impostos, para não ofender a Constituição Federal quanto às normas tributárias 

magnas) –, embora flutuante porque dependente da origem das receitas, calhará 

inevitavelmente aos investimentos aos bens de capital em prol das forças de 

segurança pública, em observância ao Plano Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social imposto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Significa, pois, 

importante avanço no campo do dever do Estado na gestão da área, viabilizando 

fonte de custeio suplementar nos diversos projetos que se propõem. 

Ao que tudo indica, pelas ordens legais que têm sido constituídas neste 

século, fundamentadas no princípio da eficiência que foi imposto pelo ordenador 

                                                           
14 Disponível em: < http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-793-de-24-de-outubro-de-2019-223853575>, 

<https://revistaoeste.com/governo-libera-r-502-milhoes-para-a-seguranca-publica/> e < 
https://gazetabrasil.com.br/politica/governo-libera-r-502-milhoes-aos-26-estados-e-ao-df-para-seguranca-
publica/>. Acesso em: 25/07/2020. 
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constituinte derivado após a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 

junho de 1998, a moderna doutrina da desconcentração da Administração Pública, 

incentivando a gestão compartilhada entre o próprio poder constituído oficialmente e 

a participação do terceiro setor, sem extrair as competências decisórias dos agentes 

públicos responsáveis pelas tomadas de decisão, tende cada vez mais a ser norte 

concorrente aos programas tradicionais de Estado e de Governo. E fontes extra 

orçamentarias, até com possibilidade de constituição e gestão privada, como 

apontado, podem também auxiliar o gestor público a bem conduzir as diversas 

políticas sob sua alçada. 

Se vistos esses inúmeros instrumentos alternativos, tudo sinaliza estarmos 

vivenciando espécie inicial de disrupção da clássica visão que os precedia no campo 

da segurança pública, no que concerne às ferramentas disponíveis ao agente público 

para realizar a condução da sua administração imposta por dever. O direito que 

protege a comunidade civil organizada em participar do processo decisório nesse 

campo avança em passos importantes, com iniciativas cooperantes ágeis e sob o 

manto da lei, cuja aplicabilidade, embora em alguns casos esteja em processo 

dependente de certas regulamentações, é auto realizável, porque disponível a todos 

os operantes da comunidade. 

Tenciona-se a dizer que o conhecimento das inúmeras soluções legais mais 

recentes aqui brevemente discorridas carece de ampla divulgação aos agentes 

envolvidos na segurança pública, uma vez que são os responsáveis técnicos a levar 

a efeito suas aplicações com o apoio da sociedade eminentemente envolvida até a 

solução decisória das autoridades políticas competentes. De toda forma, àqueles 

casos que têm sido acompanhados com mais proximidade, vislumbra-se que o 

envolvimento dessa cadeia produtivo-administrativa surte efeito prático, eis que 

fundamentam, sob o prisma legal, a possibilidade das medidas propostas para 
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incrementar os investimentos e ações de segurança pública, e justificam, pelas 

iniciativas diversas da comunidade participativa, que os inúmeros projetos por ela 

incitados sejam alçados a programas de solução modernos. E isso contribui para 

realçar à eficácia o direito fundamental da pessoa humana à segurança e o direito 

social também básico de proteção social a que todos têm assegurado segundo a 

Constituição Federal. 

Caminhos ordinários de solução para esse cenário ainda certamente advirão. 

Ousa-se arriscar que, em hipótese, acaso incentivos fiscais do Estado fossem mais 

arrojados em favor de entidades privadas que busquem o reconhecimento como 

partícipes da gestão corresponsável da ordem pública, mediante a cooperação com 

o poder oficial, e, ainda em ilação, se as reservas vinculadas para as receitas 

suplementares para a segurança pública fossem incrementadas, ainda que sob 

mudança derivada e necessária da Constituição Federal quanto a vinculação a fontes 

tributárias, à sociedade haveria maior disponibilidade de oferta de proteção. Afinal, 

maiores seriam as fontes para investimentos no campo aqui discutido e, em tese, 

também maiores seriam as participações idealizadas pela própria destinatária da 

segurança pública. 

Avanço todo, que, por necessidade de arremate da presente dialogação, 

esperamos e confiamos, na evolução sistêmico-normativa que tem sido iniciada, 

notadamente na última década. 
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“A Dominação masculina” de Pierre Bourdieu e as 

mulheres na Polícia Militar do Paraná. 
 

Rafael Gomes Sentone15 

 

A sociedade pode ser vista e lida sob diversos prismas e uma delas é pela 

divisão entre o que é masculino e feminino. A Polícia Militar do Paraná foi criada em 

1854 e após 123 anos, em 1977, teve o ingresso das primeiras mulheres. Já o Corpo 

de Bombeiros do Paraná, criado em 1912, teve o ingresso das primeiras mulheres 

em 2005. Por ocasião da entrada na década de 70 a PMPR foi a segunda polícia 

estadual do Brasil a fazê-lo, somente atrás de São Paulo em 1954. O pioneirismo 

paranaense ainda seguiu com a segunda polícia estadual a ter no cargo de 

Comandante-Geral uma mulher em 201816, mesmo ano em que o Paraná teve a 

primeira governadora mulher. Em 2020 tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de 

Bombeiros não possuem oficiais mulheres nos postos de major, tenente-coronel e 

coronel (oficiais superiores), ocupam poucas funções de comando (por não haver 

oficiais nos postos mais altos) e comumente são associadas à funções de menor 

risco. O presente ensaio objetiva discutir alguns conceitos da obra “A Dominação 

Masculina” de Pierre Bourdieu e a mulher na Polícia Militar do Paraná. 

                                                           
15 Militar Estadual da Ativa (1º Ten. QOPM). Bacharel, Licenciado, Especialista e Mestre em Educação Física. 

Membro fundador da ALMEPAR. Autor do livro Atividade Policial Militar no Brasil. Efeitos do trabalho policial após 
jornada de trabalho noturno em Policiais Militares do Paraná (2017). 
16 Coronel QOPM Audilene Rosa de Paula Dias Rosa. Comandou a Polícia Militar do Paraná de 2018 a 2019, durante 
o governo da primeira mulher no estado, Maria Aparecida Borghetti, também no mesmo período. A Coronel 
Audilene ingressou na corporação em 1985. 
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Atualmente o Corpo de Bombeiro no Paraná pertence à Polícia Militar17 de 

tal forma que seu contingente total é de aproximadamente vinte mil militares 

estaduais, destes cerca de 10% é constituído de mulheres18. No aspecto estatístico 

é possível a inferência, de maneira muito simplista, de que para cada dez funções de 

comando de um batalhão, por exemplo, uma seria ocupada por mulher. No concurso 

para ingresso como cadete no Paraná no ano de 2020, das 90 vagas para policial 

apenas 16 foram ocupadas por mulheres (17,7%), no bombeiro são 22 vagas das 

quais 3 foram ocupadas por mulheres19 (13,6%). Apesar de não chegarem a uma 

equidade, os editais do concurso restringiam em até 50% o ingresso de mulheres nas 

corporações. 

Em que pese seus mais de 150 anos de existência a cultura militar enraizada 

nas polícias estaduais é fruto de centenas de anos de existência, vide sua relação 

com as forças armadas e todo um contexto histórico que remonta às forças do império 

no Brasil. Este fato por si só poderia explicar muito do que é cultivado na corporação, 

especificamente sobre o que pode ser dito masculinizado. Isto porque sua 

constituição, caracterizado por Goffman como uma instituição total20, se fechou de 

qualquer influência externa e promoveu seus próprios costumes e rituais. 

Evidentemente que, ao longo de sua existência, a polícia militar expandiu seu 

horizonte de atuação, tanto territorialmente quanto em novas tarefas, acompanhando 

o desenvolvimento da sociedade por meio da fundação de novas cidades, tipos de 

trabalho e expansão das suas relações. Este movimento civilizatório, como explorou 

Norbert Elias em sua teoria configuracional, ramificou as relações sociais e criou 

                                                           
17 Somente Paraná e São Paulo possuem as corporações unificadas. Em todas as outras unidades federativas o 
Corpo de Bombeiros teve sua emancipação. Desta forma todo bombeiro no Paraná é um policial militar. 
18 Dados da Diretoria de Pessoal, setor equivalente ao recursos humanos em uma empresa privada. 
19 Dados do concurso realizado pela Universidade Federal do Paraná e divulgados em julho de 2020. 
20  As instituições totais caracterizadas por Goffman são aquelas fechadas em si mesmas, como manicômios, 
conventos, igrejas, quarteis, etc., perpetuam seus próprios costumes e não permitem influencias externas. 
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espaços que, na polícia militar do Paraná, permitiu o ingresso de mulheres em sua 

corporação. 

Em 1983, sob o Comando do Coronel QEMA Dirceu Ribas Correa, a PMPR 

cria o pelotão de trânsito feminino que, nas palavras do comandante21, as mulheres 

possuíam características de apaziguamento, mais calmas e benéficas para atuação 

do agente de trânsito. O pensamento expresso sobre a possibilidade de atuação de 

mulheres na corporação é contrário ao que se tem do homem policial militar, como 

aponta Schactae em sua tese, que é a figura do combatente de guerra, do espaço 

social construído e constituído pelo e para o homem. Aí temos uma das tantas 

barreiras que foram e são enfrentadas por mulheres em um instituição 

eminentemente, senão quase exclusivamente, masculina. Em uma análise do espaço 

físico – os quartéis propriamente ditos -, como fora realizado por Elias em razão de 

sua análise do Palácio de Versalhes, se vê que tudo foi e talvez ainda seja pensado, 

primeiramente, de forma a incorporar o homem, como dormitórios, sanitários e 

vestiários. Da mesma forma podemos abordar as vestimentas e os comportamentos 

expressos nos regulamentos de condutas, como na continência que deve ter “gesto, 

atitude e duração”. A leitura do militar é fruto de heranças histórico-sociais-psíquicas-

culturais da sociedade, que em seu inconsciente coletivo, na teoria de Carl Gustav 

Jung, apresenta o traço de uma imagem virtual comum associada ao militar como 

sendo a de um homem. 

A “Dominação Masculina” abordada por Bourdieu não é aquela sobre doma 

e posse física, mas a dominação exercida nas sutilezas na ordem das palavras, 

gestos, vestimentas, materiais, cargos, etiquetas, etc., aquela invisível, suave, 

exercida pelas vias simbólicas de comunicação. A relação estabelecida por meio de 

                                                           
21 Ocasião em que foi concedida entrevista a este autor para elaboração da obra “Histórias não contadas”, ainda 
em processo de diagramação até a edição deste ensaio. 
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uma violência simbólica é o construto em gerações, incrustradas na psique dos seres 

humanos que incorporam comportamentos e os perpetuam como sendo padrões, 

tanto para os dominantes como para os dominados. Depois da unidade familiar, as 

instancias que mais impõem princípios de dominação são a escola e o Estado, e 

nelas temos a polícia militar, abarcando ambas, pois ao passo que forma seu próprio 

contingente de trabalho, também é reflexo da mão do Estado que o domina, logo 

perpetuam um discurso similar de propriedades das coisas, tal qual o masculino e o 

feminino. 

Um exemplo apresentado por Bourdieu sobre o Estado é que possui “na mão 

direita a força das finanças, orçamento, tudo aquilo que é soberano, tudo que é 

masculino; na mão esquerda, tudo que é feminino: hospitais, creches, escolas.” 

(Loyola, 2002, p.50), igualmente observável no plano dos ministérios, aonde o 

masculino sobrepõe o feminino, quando o Ministério das Finanças sobrepõe o de 

Assuntos Sociais, seja pela importância dada ao Estado e pelo ocupante deles. Neste 

aspecto Elias aponta que para a soberania sobre a sociedade é necessário que o 

governante tenha controle sobre os impostos (recolha, repartição) e força (militar). 

Eis que, tendo ambas as forças na mão direita e sendo elas masculinas, construídas 

e alicerçadas sobre aquilo que é masculino, fizeram da unidade social a concordância 

entre as estruturas objetivas e cognitivas dos seres aceitarem como elas foram e são. 

Esta unidade e ordem social, de acordo com Bourdieu “funciona como uma imensa 

máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se 

alicerça” (2005a, p.18) e a observamos na polícia militar, por óbvio, nas posturas 

rígidas, duras e firmes, feições e semblantes carregados/fechados, e tantas outras. 

A divisão do trabalho social, abordada por Durkheim e por Bourdieu, 

demonstra que a destinação daquilo que é masculino e feminino está nas funções, 

instrumentos e tipo de trabalho, mas também na ordem doméstica de que as 
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mulheres são para a casa e os homens para o mundo, por exemplo. Mas antes que 

sejam vistos como força ou corpos de trabalho, o “mundo social constrói o corpo 

como realidade sexuada e como depositório de princípios de visão e divisão 

sexualizantes” (2005a, p. 18) e daí, também, as “pré” concepções da inserção 

feminina em uma instituição como a polícia militar. O que tento demonstrar é que não 

está se teorizando sobre o ser ou ter capacidade de exercer qualquer atividade 

laboral, em especial a de militar estadual, mas tentar evidenciar que antes da mulher 

chegar na corporação fisicamente, ela já o estava nos princípios de visão e divisão 

da unidade social militar. 

A visão sexualizante foi explorada por Schactae ao demonstrar que os 

combatentes da polícia militar do Paraná, em razão dos episódios de guerra como do 

Irani e Cerco da Lapa, reforçam a ideia de Bourdieu sobre a honra estar associado à 

virilidade masculina, como provas de potência sexual e seu papel social. A mesma 

relação é estabelecida pela morfologia que atribui o papel da mulher à fecundidade, 

àquilo que deve ser preservado e cuidado. Estas relações nas diferenças biológicas 

é vista “como justificativa natural da diferença socialmente construída entre os 

gêneros e, principalmente, da divisão social do trabalho.” (2005a, p. 20). A identidade 

militar daquele que ceifa vidas, caminha pela noite em patrulhas e envolve-se em 

combates corpo a corpo é antagônico a imagem social feminina. Isto porque, como 

dissemos, a imagem masculino e feminino ser, antes da escola e do Estado, 

construída na família. 

No seio familiar é que as primeiras impressões aprendidas e incorporadas 

sobre o papel do homem e da mulher acontecem. Este formato perpetuado coloca o 

homem e o menino como balizas do trabalho braçal, do sustento da casa, do sair 

para caçar, proteger de perigos, do inimigo, do animal que ronda a aldeia, da força 

física e estruturante do lar. Do outro lado tem-se a mulher e a menina cuidando das 
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coisas da casa, da limpeza, comida, roupa, estando prontas para receber o homem 

e o menino, proporcionar conforto, carinho, símbolo da delicadeza e calma do lar. As 

representações e divisões sociais daquilo que é próprio de cada gênero são 

apresentadas quando o indivíduo está mais suscetível a internalizar seu papel social, 

quando indeciso vê em seus genitores/mentores a indicação do que devem assumir. 

Desta forma a construção simbólica do papel masculino e feminino não é só 

imposta a cada um como também aceita por cada um. Aceita pelo homem que 

concorda que deve ser o caçador e provedor familiar, quando gostaria de estar em 

casa e cuidar das coisas da casa e, de igual forma, da mulher que concorda que deve 

ficar em casa, quando gostaria de sair e caçar. A unidade social é reforçada por seus 

próprios agentes que aceitam, como dominantes e dominados, o simbolismo da visão 

objetiva que devem ter na sociedade, mas não aceitem forçosamente, como um 

imposição, mas por uma “transformação profunda e duradoura dos corpos (e dos 

cérebros), em um trabalho e por um trabalho de construção prática, que impõe um 

definição diferencial dos usos legítimos do corpo, sobretudo sexuais, e tende a excluir 

do universo do pensável e do factível tudo que caracteriza pertencer ao outro gênero.” 

(2005a, p.33). Como dissemos inicialmente, a imagem da policial militar feminina está 

associada, comumente, às funções de menor risco, tanto pela leitura da constituição 

biológica e as visões sexualizantes que podem ter, quanto das percepções e 

definições sociais que lhes são apresentadas ainda no contexto familiar. 

Uma das funções exercidas por policias femininas é a de relações públicas e 

cerimoniais das unidades militares. Analisando relacionalmente, um dos princípios da 

reflexividade epistêmica de Bourdieu, é próprio daquelas funções características 

como a organização, imagem e recepção, como pode-se associar ao lar e o que se 

faz nele. A assunção desta função ou a designação para ela é, ao mesmo tempo 

aceita e imposta, tanto pelo dominante que acredita ser delas a primordialidade 
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feminina da função, como delas que aceitam a imposição de que a elas a função 

pertence. A relação é muito mais do que consentir ou simplesmente aceitar um fim 

em si próprio, mas “elas colaboram, entre aspas, com sua própria dominação. Isso 

não significa que as mulheres sejam idiotas, fracas, submissas; quer dizer que as 

estruturas sociais levam-nas – desde a infância, na família, na escola – a incorporar, 

interiorizar um tipo de relação masculino-feminino.” (Loyola, 2002, p. 49). Há a 

necessidade de perscrutar a aplicação efetiva dos cerca de 10% do contingente 

feminino em toda a corporação, para que seja possível uma análise apurada do 

quanto a imagem e as funções exercidas estão associadas àquilo que é para 

mulheres e homens. 

Sobre a dominação masculina Bourdieu aborda, em graus diferentes de 

profundidade, as relações masculino-feminino para atos sexuais e suas 

representações, posturas e vestimentas de cada gênero, do mítico mitológico, 

casamento e divórcio. A primazia da dominação concedida ao masculino é afirmada 

pelas estruturas sociais e das próprias atividades produtivas e reprodutivas, 

“baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de reprodução biológica 

e social” (2005a, p. 45) garantem que ela seja perpetuada pelos homens e pelas 

mulheres, numa relação de dominantes e dominados mutuamente aceitas. Na polícia 

militar pode-se dizer que as relações sejam potencializadas, ainda mais, pelas balizas 

da hierarquia e disciplina, uma vez que ao ingressar na corporação, além de serem 

públicas (na acepção de conhecido por quem observa) as características militares, 

não é possível uma revolução (por meio de um movimento organizado por qualquer 

meio) insuflando mudanças quanto ao que vestir ou a como se portar, já que os 

protocolos e regulamentos ditam o comportamento que deve ser seguido, para 

homem ou mulher. Desta forma, na impossibilidade de feminilizar determinadas 

características militares, habitualmente se observa mulheres masculinizadas – não 
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como orientação sexual – mas pelas posturas menos delicadas, por exemplo, ou pela 

própria apresentação pessoal ao cortar o cabelo curto, aperto de mão firme e 

linguajar. 

Como explica Bourdieu a força simbólica “é uma forma de poder que se 

exerce sobre os corpos, diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação 

física.” (2005, p.50), força exercida no campo familiar, educacional, profissional, nas 

relações pessoais nos mais diversos campos em que o indivíduo está presente, 

reforçando determinadas interações de dominação, tal qual o masculino sobre o 

feminino. As tarefas da casa, que são dos homens e das mulheres, as brincadeiras 

e esportes que são dos meninos e das meninas, as profissões, as maneiras de se 

portar e tantas outras forças simbólicas. Este poder coercitivo gera, por exemplo, 

sentimentos/paixões de orgulho e admiração quando se observa posturas que 

condizem com o esperado do homem e da mulher, do contrário assumem emoções 

corporais como a vergonha, humilhação, timidez e culpa por não se acharem como 

“deveriam” estar na unidade social. Na polícia observamos a “vibração” do grupo que 

acompanha a conquista de um colega ao encerrar o período de estágio operacional, 

conquista não só do indivíduo mas da unidade do grupo que anseia pela conclusão 

de um ritual marcadamente masculino, uma prova da virilidade, poder e força. Com 

o mesmo ritual, se observa com estranheza, dúvida e menos expectativa uma mulher 

passar pelo mesmo processo.  

Mais uma vez, reforço, nos corpos estão inscritos as estruturas sociais, 

construídas por longos processos, duradouros, reforçados pelos dominados e 

dominantes, de tal forma que uma policial militar é aceita em funções administrativas, 

por exemplo, não só pelas características que lhes são outorgadas e atribuídas, mas 

também pelo rechaçamento de poder pertencer às funções ditas masculinas. 

Similarmente, a imagem masculina não é atribuída às funções administrativas, sendo 
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aceitas quando o policial militar, por exemplo, detém muitos anos de serviço ou de 

um passado operacional que lhe confere o “direito” pelo grupo de desempenhar uma 

função fora do círculo masculino. 

O homem, dominante, é compelido, por si e pelos outros, a fazer parte das 

estruturas objetivas que lhe cabem, exercer seu poder simbólico, sendo submisso às 

suas estruturas cognitivas e submetendo outros dominantes e dominados àquilo que 

devem reproduzir. A mulher, dominada, é compelida por si e pelos outros, a passar 

pelo mesmo processo, reforçando que deve estar em determinados espaços, 

reproduzir comportamentos, perpetuando a visão da divisão entre masculino e 

feminino. Um exemplo apontado por Bourdieu é de que “certas formas de “coragem”, 

as que são exigidas ou reconhecidas pelas forças armadas, ou pelas polícias (e 

especialmente, pelas “corporações de elite”) ...encontram seu princípio, 

paradoxalmente, no medo de perder a estima ou a consideração do grupo, de 

“quebrar a cara” diante dos “companheiros” e de ser remetido à categoria, tipicamente 

feminina, dos “fracos”, dos “delicados””. (2005, p.66), assim, os signos sociais 

masculinos e femininos (médico/enfermeira, chefe/secretária, etc.), bem como todas 

as visíveis manifestações das diferenças entre os sexos (atitudes, roupas, 

penteados), estão presentes também nas corporações militares estaduais, 

asseveradas pela característica masculina da instituição, que torna mais visível 

qualquer apresentação feminina – uma unha pintada de vermelho é visto de forma 

diferente em uma empresa privada do que é visto em uma corporação militar. 

Gostaria de encerrar fazendo alguns apontamentos. A teoria de Pierre 

Bourdieu é muito mais complexa do que posso compreender e apresentar em poucas 

páginas, ratificando que o que foi apresentado é apenas um ensaio sobre discussões 

profundas que devem existir na polícia militar. Procurei apresentar reflexões pautadas 

em estudos, teorias e conceitos que podem – e sugiro que o leitor as busque – ser 
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consultadas e estudadas com maior profundidade, fazendo relações e conexões com 

outras teorias, exemplos e vivencias. 

Por fim, gostaria de dizer que fui ajudante de ordens da primeira 

Comandante-Geral da PMPR, acompanhando-a do primeiro ao último dia de seu 

exercício no cargo, e pude vivenciar muitos dos apontamentos apresentados neste 

ensaio. Sou casado com uma oficial do Corpo de Bombeiros da mesma instituição, 

discutimos e dividimos diariamente percepções sobre homem e mulher, masculino e 

feminino, não só na corporação, mas como socialmente somos construídos. Desta 

forma expresso meu imenso respeito e admiração à toda mulher militar, mas lúcido 

em dizer que o presente texto tem como objetivo maior trazer a tona discussões ainda 

subliminares e veladas, não um julgamento ou rótulo, trazendo reflexividade e 

incitação à pesquisa. As coisas podem ser como são, na ordem das estruturas 

objetivas e cognitivas, mas deve sempre sobrevir o respeito e o aprimoramento moral 

do ser. 
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“O Príncipe Marinheiro” 
 

Izaquiel Leal Miranda22 

 

Augusto Leopoldo Filipe Maria Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Saxe-

Coburgo e Bragança  

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

 

 Foi príncipe do Brasil e de Saxe-Coburgo-Gota, oficial da Armada Imperial 

Brasileira e da Marinha Austro-Húngara. 

Segundo neto do imperador dom Pedro II, o príncipe esteve durante alguns 

anos entre os herdeiros presuntivos à coroa do Império do Brasil.  

Seus descendentes formam atualmente o chamado ramo de Saxe-Coburgo 

e Bragança da Casa Imperial do Brasil. 

                                                           
22  Militar Estadual Inativo (Subten. PM RR). Bacharel em Pedagogia. Pós-graduado em História e Geografia. 

Membro Efetivo e Fundador da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná – ALMEPAR. Membro Efetivo 
do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Autor do livro “História dos Comandos e das Operações Especiais”, 
2018 e do livro “Biografia do Capitão PM João Alves da Rosa Filho”, 2018. 
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Dom Augusto foi o segundo filho de dona Leopoldina de Bragança, princesa 

do Brasil, e de Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota. Seus avós paternos foram o 

príncipe Augusto de Saxe-Coburgo-Gota e a princesa Clementina de Orléans (filha 

do rei Luís Filipe I de França) e seus avós maternos foram o imperador dom Pedro II 

do Brasil e dona Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias.  

A aparente esterilidade da princesa imperial dona Isabel - que só viria a ter 

seu primeiro filho após onze anos de casamento - obrigou os pais de Augusto a 

assinarem um contrato onde se comprometiam a residir parte do ano no Brasil e, 

caso dona Leopoldina engravidasse antes da irmã, que seus filhos nascessem em 

território brasileiro. Após um aborto espontâneo sofrido em 2 de maio de 1865, dona 

Leopoldina dá à luz o primeiro neto de dom Pedro II em 19 de março de 1866, o 

príncipe dom Pedro Augusto.  

Poucas semanas após o nascimento do primogênito, o jovem casal parte em 

viagem para à Europa, onde a princesa engravida novamente. 

 De volta ao Brasil em setembro de 1867, dona Leopoldina dá à luz dom 

Augusto Leopoldo em 6 de dezembro, em Petrópolis. Seu nascimento foi anunciado 

pelo imperador à nação na Fala do Trono de 9 de maio de 1868: 

O príncipe, entretanto, pouco conviveu com sua mãe, que morreu em 7 de 

fevereiro de 1871, quando Augusto contava pouco mais de três anos. Seu pai decide 

fixar-se definitivamente na Áustria, onde seus filhos ficaram aos cuidados da avó 

paterna. Dona Isabel ainda não tivera nenhum filho à época da morte da irmã e a falta 

de herdeiros já causava preocupação entre os brasileiros. Em carta datada de 4 de 

março de 1871, o embaixador brasileiro em Viena, Francisco Adolfo de 

Vanhanen (futuro visconde de Porto Seguro), dizia ao imperador: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leopoldina_de_Bragan%C3%A7a_e_Bourbon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_do_Brasil_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_do_Brasil_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Augusto_de_Saxe-Coburgo-Gota
https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_de_Saxe-Coburgo-Gota
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clementina_de_Orl%C3%A9ans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Filipe_I_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_Cristina_de_Bourbon-Duas_Sic%C3%ADlias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princesa_imperial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A2neo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Augusto_de_Saxe-Coburgo_e_Bragan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso_do_trono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Austro-H%C3%BAngaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embaixador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Adolfo_de_Varnhagen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Adolfo_de_Varnhagen
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

 

Dom Augusto (sentado à esquerda) como ajudante de ordens do almirante 

Wandenkolk (ao centro). 

Se os augustos netos de V.M.I., Sr, hão de ser um dia 
príncipes do Império, todos os brasileiros desejarão 
que eles sejam criados e educados no Brasil; ao passo 
que nada perderá qualquer deles com essa educação, 
se a sorte o vier a chamar a outro destino na Europa. 
E por menos provável que pareça o caso de poder a 
sucessão vir a recair até no quarto deles, não pode 
conceber a tal respeito nada de impossível quem se 
lembre de que (na própria história de Portugal) para 
chegar a competir o trono ao venturoso Dom Manuel, 
teve a morte que encarregar-se de levar antes dele, se 
bem me lembro, uns quatorze que tinham primeiro 
direito ao trono de Dom João II. 

 

Em sua primeira viagem à Europa, ainda em 1871, dom Pedro II decide trazer 

os netos ao Brasil, para criá-los como eventuais herdeiros do trono.] Um conselho 

familiar decidiu que os dois filhos mais velhos de dona Leopoldina ficariam aos 

cuidados dos avós maternos, sendo criados e educados no Brasil. Assim, em 1 de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajudante_de_ordens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Wandenkolk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Wandenkolk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Leopoldo_de_Saxe-Coburgo_e_Bragan%C3%A7a#cite_note-Defrance-18
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Dom_Augusto_e_Eduardo_Wandenkolk_1889.jpg
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abril de 1872, dom Pedro Augusto e dom Augusto Leopoldo, acompanhados do casal 

imperial, desembarcaram no Rio de Janeiro, onde foram recebidos com grande 

entusiasmo.  

A readaptação à pátria natal foi difícil para os irmãos. Acostumados ao luxo 

dos palácios de Viena e da Estíria, passaram a viver no modesto e antiquado Palácio 

de São Cristóvão, onde pouco brincavam devido à rígida rotina de estudos imposta 

pelo avô. Tiveram como preceptor o então reitor do Externato Dom Pedro II, Manuel 

Pacheco da Silva (futuro barão de Pacheco), e passavam os dias treinando montaria 

e estudando clássicos franceses, retórica, história, geografia, línguas e música.  

Apesar de seu irmão mais velho gozar do status de neto predileto de dom 

Pedro II, pela afinidade de ambos pelos estudos, outros cronistas registraram que o 

temperamento de Augusto, completamente oposto ao do avô, é que o tornava o 

preferido do monarca.  

Tendo herdado do pai e do avô paterno o gosto pela Marinha de Guerra, 

ingressa como aspirante na Academia Naval em dezembro de 1882, aos quinze anos 

de idade. Com um currículo escolar descrito como brilhante, Augusto forma-

se guarda-marinha em 1886. 

Em seu livro Laurentino Gomes. “1889”, nas páginas 33, 38, narra a história 

do Príncipe e o Astronauta, que faz a menção nas últimas semanas do ano de 1889 

da última viagem que o Príncipe realizava ao redor do mundo. 
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Navio cruzador Almirante Barroso, Acervo, Marinha do Brasil 

 

Seu navio ancorou no porto de Colombo, Capital do Ceilão, (atual Sri Lanca), 

foi pega de surpresa pelas notícias alarmante que chegavam do outro lado do mundo. 

O cruzador Almirante barroso partira do Rio de janeiro em 27 de outubro do ano 

anterior para uma grande aventura. O objetivo era completar em menos de dois anos 

a circum-navegação do globo terrestre, jornada de 36.691 milhas náuticas ou cerca 

de 68 mil quilometro. Para realizar tão importante e arriscada missão, a Marinha do 

brasil designara alguns dos seus melhores oficiais e marinheiros e uma embarcação 

de guerra mais moderna. 

Movido a propulsão mista – vela e a vapor-, o Almirante Barroso pesava 

2.050 toneladas, tinha 71 metros de comprimento, levava 340 tripulantes e viajava 

equipados com seis canhões e dez metralhadoras. Desde a partida, havia sido alvo 

de homenagens e recepções calorosas em diversos portos estrangeiros. 

Depois de cruzar o cabo Horn, no extremo sul do continente Americano o 

navio brasileiro passara Valparaiso, no Chile, onde a tripulação fora soldada com um 

baile de gala oferecida pelas autoridades locais. Em seguida, tinham enfrentado o 

imenso e ainda e relativamente desconhecido o oceano Pacifico, com escala em 

Sydney, na Austrália, e Yokohama e Nagasaki, no Japão. Xangai e Hong Kong, na 

China; e Achem, na Indonésia. 
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Foram meses de isolamento do mundo, comunicando-se raramente com o 

Brasil. Uma semana antes do natal de 1889, ao atracar em Colombo, o Almirante 

Custodio José de Mello, comandante do navio, encontrou a sua espera um telegrama 

com uma notícia extraordinária. 

 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Armada_Imperial_Brasileira 

 

                  “Brasil Republica... – anunciava a mensagens. – Bandeira 

mesmo sem coroa”...  

 

Despachara do rio de Janeiro no dia 17 de dezembro, o telegrama, na 

verdade, só confirmava os rumores que a tripulação tinha ouvido na escala anterior, 

na Indonésia, conforme notícia de segunda mão transmitida pelo navio Holandês ali 

ancorado que o governo havia sido derrubado. Mais do que isso, o País passará por 

uma drástica mudança de regime.  O Império brasileiro, até então visto como o mais 

solido e estável e duradoura experiência de governo na América Latina, com 67 anos 

de história, desabara na manhã de 15 de novembro. A Monarquia cedera lugar a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Armada_Imperial_Brasileira


Antologia – Comemorativa ao 2º Aniversário da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná 

 

124 
 

República. O austero e admirado imperador Pedro II, um dos homens mais culto da 

época, que ocupara o trono por quase meio século, fora obrigado a sais do país com 

toda a sua família imperial. Vivia agora exilado na Europa, banido para sempre do 

solo em que nascera. Enquanto isso, o comando da nova república estava entregue 

às mãos de um marechal já idoso e bastante doente, o alagoano Manuel Deodoro da 

Fonseca. 

À primeira vista, eram informações tão improváveis que, na escala Indonésia, 

Custódio de Mello preferiu ignorá-las e seguir viagem na crença de que o Império 

brasileiro continuava forte e sólido, como sempre fora.  

Estava tão seguro disso que no dia 2 de dezembro, aniversário do imperador 

Pedro II, ordenou que a bandeira imperial fosse hasteada a bordo e saudada por toda 

a tripulação, como mandava o regulamento da Marinha e como nenhuma mudança 

tivesse ocorrido no Brasil. O telegrama recebido no Ceilão, no entanto, não deixava 

margens para dúvidas. O país tornara-se de fato, uma República. Segundo as 

instruções oficiais enviadas do Rio de Janeiro, a bandeira nacional continuava 

praticamente a mesma, com seu losango retângulo verde sobreposto por um losango 

amarelo. Desaparecia apenas a coroa imperial, que até então ocupava o centro do 

pavilhão. Até aquele momento, porém, ninguém sabia exatamente o que colocar no 

lugar da coroa. O comunicado avisava que o navio só receberia a nova e definitiva 

bandeira republicana quando chegasse a Nápoles, na Itália, meses depois. Um 

segundo telegrama dizia que, até lá o comandante teria de improvisar: 

 

                    “Ice agora mesma (bandeira) nacional, substituindo coroa 

estrela vermelha”. 
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Fonte: http://muriqui-lacerda.blogspot.com/2014/03/a-primeira-bandeira.html 

 

Em resumo, enquanto não se soubesse exatamente que símbolo haveria no 

centro da bandeira republicana, Custódio de Mello deveria apenas trocar a coroa 

imperial por uma estrela vermelha - Coincidentemente, símbolo do partido dos 

Trabalhadores, que um século mais tarde, assumiria o governo da República 

brasileira. Na falta de informações mais precisa, o almirante decidiu seguir à risca as 

instruções telegráficas: chamou o oficial imediato e ordenou-lhes que desenhasse às 

pressas uma estrela vermelha, logo costurada sobre a coroa que até então figurava 

nas diversas bandeiras usadas no navio. 

Havia, porém, um segundo problema a resolver, este ainda mais complicado 

do que o primeiro. Era a presença a bordo do segundo Tenente Augusto Leopoldo 

de Saxe-Coburgo e Bragança, de 22 anos, mais conhecido como príncipe dom 

Augusto. 

Até a partida do Rio de janeiro. Dom Augusto era uma das figuras mais 

importante da hierarquia social brasileira. Filho da princesa Leopoldina, falecida 

alguns anos antes, e neto do imperador Pedro II, ocupava a condição de herdeiro 

http://muriqui-lacerda.blogspot.com/2014/03/a-primeira-bandeira.html
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presuntivo do trono, quarto colocado na linha sucessória do Império, depois da tia, a 

princesa Isabel, do primo Pedro de Alcântara, e do irmão mais velho, Pedro Augusto, 

tamanho prestigio fizera dele um tripulante especial do Almirante Barroso, alvo de 

deferências em todas as escalas do navio.  O telegrama recebido em Colombo, no 

entanto, o transformava em uma excentricidade a bordo. Como o governo provisório 

republicano havia banido toda a família Imperial do território nacional, dom Augusto 

estava impedido de continuar a viagem como oficial da Marinha.    

Deveria desembarcar imediatamente. Mais do que isso, na prática, enquanto 

cruzava o oceano Pacífico, ele tinha perdido não só o posto de oficial e o título de 

príncipe, mas a própria cidadania brasileira. Era naquele momento um homem sem 

pátria. 

Essa incômoda circunstância colocava o príncipe dom Augusto em situação 

parecida àquela que, um século depois enfrentaria o astronauta soviético Sergei 

Krikalev. Em 18 de maio de 1991, ou seja, 101 anos após a Proclamação da 

República no Brasil, Krikalev foi lançado ao espaço na base soviética de Baikonur, 

no Cazaquistão, impulsionado por um foguete Próton. Estava em órbita da Terra a 

bordo da estação espacial MIR quando lhe chegou a notícia pelo rádio que o seu país 

deixará de existir. A União Soviética, uma das instituições mais sólidas da história da 

humanidade ao longo do século XX, implodira sob a pressão da Glasnost, o processo 

de abertura política desencadeados alguns tempos antes pelo líder Mikhail 

Gorbachev. As incertezas políticas daquele momento obrigaram Krikalev a continuar 

a sua jornada espacial por mais cinco meses, o dobro do tempo previsto inicialmente, 

até que novas autoridades decidissem trazê-lo de volta, em 25 de março de 1992. Os 

313 dias em que passou no espaço à deriva, somados aos de outras missões de que 

participou, o transformaram no ser humano que mais tempo passou em órbita até 

hoje, um total de 803 dias, nove horas e 39 minutos. 
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No caso do Almirante Barroso, o Brasil, tal qual a tripulação o conhecera 

antes da partida do Rio de janeiro, também deixara de existir no final de 1889, mais 

a situação do príncipe era até mais incerta do que a do astronauta soviético. Afina 

depois de uma longa espera no espaço, Krikalev conseguiu voltar ao seu país, a 

Rússia. Don Augusto não teria essa oportunidade. O telegrama recebido por Custódio 

de Mello era categórico a respeito das intenções do novo governo provisório 

republicano. 

 

“Príncipe peça demissão serviço, determinava                                              de 

forma seca a mensagem”.  

 

Ao mostrar o telegrama a dom Augusto, Custódio de Mello estava 

visivelmente constrangido diante das ordens que chegavam do Rio de janeiro. Além 

de herdeiro do trono, o príncipe era até então um oficial exemplar da marinha 

brasileira. Nos anos anteriores, sua dedicação ao serviço militar havia sido sempre 

elogiada. Em 1886, ao fazer uma viagem de instrução aos Estados Unidos, a bordo 

do mesmo cruzador Almirante Barroso, sob o comando do almirante Luís Filipe de 

Saldanha da Gama, fora recebido em audiência pelo presidente Stephen Grover 

Cleveland. Nada disso, porém, seria levado em conta naquele momento crítico. 

Depois de ler o documento em silêncio, dom Augusto procurou ganhar tempo. 

Respondeu que só tomaria uma decisão depois de consultar o seu avô, o imperador 

Pedro II. 

 

    “Sua alteza faça como lhe convier – respondeu-lhe o almirante”. 
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As duas horas seguintes foram de grande tensão e expectativa. Com a 

conivência da tripulação, dom Augusto conseguiu comunicar-se por telegrama com 

o avô, a essa altura exilado na Europa. A resposta veio logo, patriótica, mais inútil 

diante da urgência da decisão a ser tomada: 

 

“Sirva o Brasil, seu avô Pedro”. 

 

Na manhã seguinte, 18 de dezembro, dom Augusto procurou o comandante 

para informar que, em vez de renunciar, concordava em pedir licença do serviço 

militar brasileiro por seis meses. Aliviado, Custódio de Mello telegrafou 

imediatamente ao novo ministro republicano da Marinha, almirante Eduardo 

Wandenkoll, comunicando a decisão.  

Recebeu uma resposta igualmente dúbia, mais suficiente para selar o destino 

do jovem príncipe: 

 

“Príncipe peça renuncia cargo, outorgo licença”. 

 

Feitas as contas de quanto deveria receber pelo serviço prestado nos meses 

anteriores, dom Augusto desembarcou do navio Almirante Barroso no dia 24 de 

dezembro. Antes foi homenageado pelos demais tripulantes com um último e 

emocionado jantar nos salões do Hotel Oriental, frequentado pelos estrangeiros que 

visitavam a capital do Ceilão. Ali, o príncipe distribuiu parte dos seus pertences aos 

colegas de fardas. Ao mais pobre ofereceu um piano, que havia deixado no Palácio 

Leopoldina, no Rio de Janeiro. A outro, entregou a espada, pedindo, comovido, que 

a levasse de volta ao Brasil. Por fim, transferiu o restante de sua bagagem para outro 
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navio e, de Colombo, seguiu viagem ao encontro dos familiares na França. Morreria 

32 anos mais tarde, sem jamais ter pisado novamente em solo brasileiro 

Referencias: 

Gomes, Laurentino........1889, pgs 33,38 

http://muriqui-lacerda.blogspot.com/2014/03/a-primeira-bandeira.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Armada_Imperial_Brasileira 
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www.google.com/ Casa Imperial Brasileira 

www.google.com/Palacio Imperial 
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Construção Histórica dos Serviços e Grupos Especiais 

no Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná 
 

Marlon Ricardo de Assis Bastos23 

 

Há anos venho trabalhando como pesquisador da nossa instituição de polícia 

militar, especificamente no Corpo de Bombeiros do Paraná, na qual sou professor de 

história, nas matérias de Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar desde 2010. 

Em 2004 me dediquei a realização de uma investigação histórica sobre o trabalho 

dos “guarda-vidas” em nossa instituição, percebi que ninguém sabia muito bem ao 

certo como começou essa atividade, como que as pessoas criaram o hábito de 

frequentar as praias, como começaram os acidentes em meio liquido, e quando se 

iniciou esse tipo de atividade em nosso país, essa pesquisa me rendeu o Livro “ A 

História dos Guarda-Vidas no Litoral Paranaense” publicado em 2006, realizei essa 

pesquisa com autorização do chefe da Ajudância do Quartel Central do Comando do 

Corpo de Bombeiros “QCCB” que me entregou as chaves do, na época, museu dos 

bombeiros, aqui na capital do Estado do Paraná, eu realizava minhas pesquisas 

durante as madrugadas de serviço, e passava acordado sempre que não tocava o 

alarme, assim se passou quase dois anos, até conseguir montar um “quebra cabeça” 

                                                           
23 Militar Estadual da Ativa (Cabo do Corpo de Bombeiros do Paraná) Graduado em História pela Universidade 
Tuiuti do Paraná (Bacharel e Licenciatura). Pós-graduado pela Universidade dos Estudos de Pádua, Itália “Università 
degli Studio di Padova” (Master II livello in Conservazzione dell Patrimonio Storici Industriali) Mestrado em 
Conservação do Patrimônio Histórico Industrial. Autor do Livro “História dos Guarda-vidas no Litoral Paranaense 
Décadas. 50/60” editora AVM-2006; Coautor do livro “Manual Técnico de Salvamento Aquático”, Capítulo 1, parte 
Histórica; Autor do Projeto e da Pesquisa Histórica do “Memorial do Guarda-vidas do Paraná”, localizado na cidade 
de Guaratuba-PR. Jan/2012, 1º Memorial dedicado ao serviço de Guarda-vidas do Brasil; Autor da “Oração dos 
Guarda-vidas do Paraná”; Coautor da “Escultura do Centenário do Corpo de Bombeiros do Paraná”, duas Esculturas 
em Bronze colocada na Praça Rui Barbosa, Curitiba-PR. Out/2012, 1º monumento de bombeiro colocado em uma 
praça pública do Brasil. 
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termo que gosto de me apropriar como historiador, pois na minha opinião , é 

exatamente isso que um pesquisador sério deve fazer, bem! 

Durante minhas investigações, conheci coisas misteriosas, curiosas, 

punições, exclusões ,elogios e coisas muito interessantes, mas muito interessantes 

mesmo, como por exemplo, a determinação de um novo Comandante em 1913, 

substituindo a ração operacional, ou seja, os lanches, cafés, vamos chamar assim, 

que na época eram entregues aos militares, quando li a determinação do Comando 

do Bombeiro na época, achei muito curioso e me fez entender muitas coisas do 

passado,  esse comando na época, determinou a seguinte ordem: ...esse Comando 

substitui a Ração Operacional “Cachaça” por café com bolacha... Eu achei muito 

interessante, por muito tempo ouvi falar que os bombeiros militares naquela época 

eram muito beberrões, e esse costume de beber ficou por muitos anos inseridos 

culturalmente nas instituições como um todo, não estou dizendo que eles estavam 

certos ou fazendo qualquer pré-julgamento, diziam que era tanto frio, que a bebida 

alcoólica entrou na caserna, justamente para aquecer os militares, principalmente os 

bombeiros que viviam molhados constantemente, e outro motivo era se livrar de 

doenças, com o passar dos anos observaram que o álcool se transformava em vício 

e esse vício se transformava aos poucos em decoro da classe, brigas, discussões, 

exclusões de militares etc, até chegarem ao banimento total e a proibição dentro das 

caserna aqui no Brasil, salvo em algumas ocasiões regulamentadas em nota com 

suas devidas autorizações, hoje sabemos que esse vício é uma doença e deve ser 

tratado os alcoólicos de qualquer instituição militar, civil, publica ou empresa e não 

serem punidos ou humilhados, para se ter uma ideia, hoje estamos passando por um 

período de pandemias como é o caso mundialmente do “COVID 19”, que nem preciso 

explicar o que é, pois vai ser um tema atual por muitos anos, bem! Se nos 

transportarmos para o final do século XIX início do século XX, vamos relembrar das 
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grandes pestes e doenças, gripes espanholas etc, mesmo que você nunca tenha 

ouvido falar sobre isso, se tornando um pesquisador e abrir a internet, pesquisando 

temas como: comercio do porto24, pestes e doenças, ou o uso de bebidas alcoólicas 

como remédios para as enfermidades da época, você, vai perceber que era quase 

que natural o uso dessas bebidas alcoólicas como tratamento para diversas doenças, 

voltando aqui para o nosso tema do corpo de bombeiros, não foi diferente, o uso de 

vinho de modo geral, cachaça, etc., era um meio de manter a tropa livre das doenças, 

como por exemplo dos bombeiros portugueses, não adquiriram a gripe espanhola do 

início do século XIX, devido ao vinho do Porto  e seu alto nível alcoólico, pelo menos 

é o que diziam as revistas de estudos da época, era comum nesse período os 

próprios médicos aconselhares o vinho25,  até hoje é autorizado em grande parte dos 

países europeus o consumo controlado do vinho pelos bombeiros, naquela época, os 

médicos a chamavam de bebidas espirituosas26. 

“... Os redatores do Diário de Notícias mostraram-se especialmente 
ativos a visitar hospitais e a entrevistar médicos. Pela primeira vez 
comentou-se de forma científica a ação das bebidas alcoólicas na 
evolução da doença: neste caso foi descrito como ineficaz, ao 
contrário das epidemias anteriores. No caso da cólera tinha sido 
aconselhado como tratamento, o que se justificava na prática, uma 
vez que ao menos enquanto as pessoas bebiam álcool não estavam 
a beber as águas contaminadas. Publicaram-se então descrições 
pormenorizadas dos tratamentos para uma gripe simples, que não 
tivesse as complicações pulmonares. E, como sempre, a 
recomendação de evitar os excessos...”27 

                                                           
24 https://www.acorianooriental.pt/noticia/vinho-do-porto-usado-pelos-bombeiros-da-regua-para-prevenir-
gripe-pneumonica-ha-um-seculo-190952 visitado em 30 de julho de 2020 as 16horas e 35 minutos. 
25  (De Almeida), Maria Antônia Pires. Saúde pública e higiene na imprensa diária em anos de epidemias, 1854-
1918. Editora -Lisboa, Colibri, 2013.Pp. 31-251. Leia as últimas páginas desse livro, você poderá observar uma série 
de estudos de doenças e seus tratamentos com vinhos, etc.  
26 Bebidas espirituosas e vinho também eram aconselhados, especialmente por pessoas consideradas especialistas 
na doença, quer pelo estudo, quer pelo contato com a mesma no Oriente e em países habitualmente atacados: “A 
Gazzetta di Verona anuncia que acaba de se achar nas obras de Aulu-Gelle uma descrição muito exata da cólera 
morbus e o seu único remédio. Este medicamento infalível não é outra coisa senão o vinho generoso. (De Almeida), 
Maria Antônia Pires Saúde pública e higiene na imprensa diária em anos de epidemias, 1854-1918. Editora -Lisboa, 
Colibri, 2013. 
27 Ibid. 
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 Continuando nessa linha de raciocínio, outras curiosidades foram surgindo 

e o meu “quebra-cabeça” ficando cada vez mais completo, mas antes disso, vou 

explicar mais um pouco sobre o início da atividade de bombeiros em nosso país. 

Sempre foram muito difíceis e limitados os recursos da população contra o fogo que 

se expandia rapidamente devido às construções serem ricas em madeiras, palhas e 

outros materiais inflamáveis, os grãos, alimentos, as colheitas etc., eram sempre 

guardadas próximo, quando não dentro da própria residência.  

O sinal de incêndio era dado pelos sinos das igrejas. Acorriam todos os 

aguadeiros com suas pipas e também os populares, que faziam longas filas até o 

chafariz julgado mais próximo, transportando de mão em mão os baldes com água, 

ao mesmo tempo em que se improvisavam escadas de madeira para efetuar 

salvamentos, retirando os moradores, antes que eles se atirassem. E se o incêndio 

ocorria à noite a confusão era total por falta de iluminação pública. Por isso o Vice-

Rei Luís de Vasconcelos, em ofício a Câmara datado de 12 de julho de 1788, 

determinou que todos deveriam iluminar a frente de suas casas, a fim de evitar o 

"atropelamento".  

O pânico era tanto que este causava mais vítimas que o próprio fogo. 

Posteriormente iniciou-se uma serie de discussões a respeito desse assunto, vindo 

somente em 1851 a ser formalizado um ofício ao inspetor do Arsenal de Marinha das 

Cortes, Joaquim José Inácio, expondo a necessidade da criação de um órgão 

responsável pela extinção de incêndio.  

Passaram-se outros cincos anos, da carta apresentada ao inspetor, mas que 

finalmente, os fatos narrados naquele documento provocaram do Ministério da 

Justiça à elaboração do Decreto Imperial nº 1.775, assinado por sua majestade o 

imperador Dom Pedro II e promulgada em 02 de julho de 1856, data comemorativa 

até os dias atuais como sendo o dia da criação do Corpo de Bombeiros no Brasil. 
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Este Decreto reuniu numa só Administração as diversas Seções que até então 

existiam para o Serviço de Extinção de Incêndios, nos Arsenais de Marinha e Guerra, 

Repartição de Obras Públicas e Casa de Correção, sendo, assim, criado e 

organizado o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte sob a jurisdição do Ministério 

da Justiça. 

Em relação à criação do Bombeiro no Paraná, nossa instituição ainda é 

carente de fundamentação histórica como um todo, e o que temos está fragmentada 

em boletins internos, registros de ocorrências, fotos e principais jornais da época. 

Para demonstrar a pesquisa por mim realizada, e garantir a credibilidade do que aqui 

vou apresentar, aproveito para me apresentar: sou Cabo deste Corpo de Bombeiro e 

Historiador, Marlon Ricardo de Assis Bastos, Coautor da Escultura do Centenário 

Corpo de Bombeiro localizada na Praça Rui Barbosa, 1ª escultura colocada numa 

praça pública no Brasil, sou Autor do livro “A História dos guarda-vidas do litoral 

paranaense dec. 50/60”, Autor do livro “Manual Técnico de Salvamento Aquático - 

Capitulo I”, Autor da Oração e do Memorial dos Guarda-Vidas do Paraná, localizado 

em Guaratuba.  

O que vou apresentar neste trabalho é um pouco da nossa história como 

instituição de bombeiros, trabalho já pesquisado e apresentado pelo senhor Herbert 

Munhoz Van Ervem28 e um pouco das minhas pesquisas ao longo desses anos. O 

nosso trabalho iniciou-se lá traz com uma sociedade alemã de bombeiros voluntários, 

conhecida como sociedade Teuto-brasileira de Bombeiros Voluntários, fundada 

exatamente no ano de 1897, primeiramente no sentido de suprir as necessidades do 

povo Curitibano com relação aos incêndios que viam acontecendo, essa sociedade 

de bombeiros, se mantinha através de doações da própria sociedade, a tração dos 

                                                           
28 ERVEM, Herbert Munhoz Van. Bombeiros do Paraná: (Histórico do Corpo de Bombeiros da PMPR) – Curitiba: 
Edição do Autor. 1954 
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veículos de incêndio, muitas vezes era feita pelos próprios bombeiros em virtude da 

falta de animais.  

O governo na época prometeu subsidiar essa sociedade, porém esse apoio 

vem muito tarde, três anos depois de sua instalação, essa demora fez com que a 

sociedade se desfizesse depois de um grande incêndio localizo no Hotel Paraná, 

devido à morte de alguns bombeiros, fato que impressionou e mexeu muito com 

esses voluntários, e associados à falta de apoio, fez com que se extinguisse o 

voluntariado teuto-brasileiro29.  Com relação aos interesses do Estado em criar um 

serviço de bombeiros, já havia surgido com uma Lei provincial de 1882, Lei nº 679, a 

ideia de um serviço de bombeiros devidamente equipado dentro do Corpo de Polícia 

do Paraná. Outra tentativa surgiu pelo Congresso Legislativo, com Lei orçamentária 

de 1895, autorizando no Regimento da Segurança do Estado, a instalação de uma 

secção de bombeiros. Novamente a Lei de nº 621 de 08 de março de 1906, renova a 

autorização da Lei anterior e fixa o efetivo da Companhia de Bombeiros em 100 

homens, sob o comando de 01 capitão e 3 oficiais subalternos.  

A Lei nº 854 de 23 de março de 1909 torna permanente a autorização ao 

governo no sentido de se criar uma Secção de Bombeiros no Regimento de 

Segurança no Estado do Paraná. Porém efetivamente a Lei nº 1133 de 23 de março 

de 1912, a pedido ao Congresso Legislativo do Estado feito pelo então governador 

Carlos Cavalcanti de Albuquerque, da efetivamente a corporação o que tanto 

almejava, ficando equiparados os postos dos seus integrantes, na plenitude de 

direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos equivalentes do Regimento de 

Segurança, atual Polícia Militar do Estado do Paraná30, (criada em 10 de agosto de 

1854). Oficializou-se então no dia 08 de Outubro do mesmo ano, logo após a leitura 

                                                           
29 Ibid 
30 Ibid 
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da ordem do dia, baixada pelo então primeiro comandante do Corpo de Bombeiros 

paranaense Maj. Fabriciano do Rego Barros, o dia da criação do Corpo de Bombeiros 

do Paraná. O que defendo, enquanto historiador é que somos oriundos do modelo 

militar Sapeurs Pompieurs da França, desde nossos fardamentos ao nosso modelo 

de padrões militares31. 

Neste período de criação da corporação de bombeiros do nosso Estado, 

nosso país vivia num outro cenário, um estilo de vida diferente, onde apesar de 

apresentar para época uma grande evolução, criação e desenvolvimento de novas 

tecnologias, comparando com os dias atuais, poderíamos dizer, que se tratava de um 

período de calmaria, onde a população desta época vivia de forma passiva, com um 

número de habitantes muito menor que os dias atuais.  

Neste início de século, lazeres como conhecemos hoje não existiam, as 

pessoas não frequentavam os mares como fazemos hoje, nem mesmo saiam para 

prática de atividades físicas ou caminhadas, e o que conhecemos como tecnologia, 

“modernidade” veículos, etc., estavam nas mãos das grandes elites brasileiras. O 

Brasil vivia ainda, um período de grandes imigrações oriundas das grandes doenças 

instaladas pela Europa, dificuldades financeiras e surgimentos de grandes conflitos 

políticos, que posso chamar de um Pré-guerra.  

Como já mencionado anteriormente, no Brasil, não era comum atividades 

físicas como nos dias de hoje, ter a pele bronzeada, era um sinal de que a pessoa 

precisava trabalhar ao sol, algo não muito bem visto pelas classes dominantes. Por 

vez, os costumes da época iam ao sentido de que preservar o tom pálido era sinal de 

                                                           
31 Se o leitor tiver a oportunidade de visitar a escultura que batizei, juntamente com o escultor Walmir Weber, de 
“A Arte do Centenário” localizada na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, vai além de visitar um patrimônio 
único de construção de uma obra artesanal de dois bombeiros, realizada em aproximadamente nove meses, 
representando a evolução histórica: passado e futuro, vai compreender lendo minha pesquisa fixada naquela 
escultura, as explicações sobre nossa origem enquanto instituição de bombeiros militares. 
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distinção e galhardes32 daqueles que não precisavam trabalhar sob o sol sendo que 

o uso de chapéus e sombrinhas, roupas longas e luvas eram comuns. Após a 

Primeira Guerra Mundial, todo esse modismo, “cai por terra”, e explode uma grande 

“febre esportiva”, as tendências da moda, são por roupas leves e “esportivas” inicia-

se certo culto ao corpo. A cena agora passa a ser outra, existe uma intenção 

deliberada em demonstrar trabalho, iniciam-se as caminhadas, os banhos de sol, 

exercícios físicos e tudo mais que acompanha essa nova ideia, ocorrendo um 

aumento significativo no fluxo de pessoas que saem às ruas, que se exercitavam, e 

que frequentavam os meios aquáticos33, enfim, tudo que até então era considerado 

um absurdo. 

 A atividade de bombeiro precisava se adaptar a essa nova população e criar 

um novo perfil, tornou-se necessário e relevante mediante ao novo contexto histórico 

um comprometimento cada vez maior com a população, inserido em uma sociedade 

em pleno desenvolvimento, pelas quais estradas eram construídas, tecnologias mais 

avançadas surgiam, meios de transportes cada vez mais acessíveis, enfim, uma 

gama de fatores que facilitavam o surgimento de uma diversidade de ocorrências. No 

Estado do Paraná, a atividade de bombeiros no início do século de sua criação, como 

vimos anteriormente, já não era a mesma, era grande o aumento do fluxo de 

ocorrências e principalmente a sua diversidade, a atividade de bombeiro já não se 

restringia tão somente ao combate às chamas, era necessário treinar, criar novos 

meios de prevenção, contratação de pessoal, veículos e os mais diversos tipos de 

materiais que se possa imaginar para auxílio aos bombeiros que tinha que se 

adaptarem as mais diversas ocorrências que viam surgindo, devido ao crescimento 

                                                           
32 Pessoa distinta, elegante. 
33 BASTOS, Marlon Ricardo de Assis. “A História dos Guarda-Vidas no Litoral Paranaense” (década de 1950/1960) 
Curitiba-Paraná: A.V.M. Publicações Especiais, 2006. Nesse livro, o leitor poderá compreender os aspectos que 
levaram as pessoas a frequentar as praias e todas as suas especificidades. 
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populacional, estradas, enfim, de toda essa evolução de um modo geral. O serviço 

realizado pelo Corpo de Bombeiros na época começava a ficar insuficiente. O Corpo 

de Bombeiros do Estado, devido a sua atividade de salvamentos, combate a 

incêndios e uma diversidade de atendimentos que vem surgindo devido essa 

evolução, não poderia ficar para trás, resolve então criar um serviço que possa dar 

conta desse dinamismo de ocorrências que viam surgindo.  

 
Desfile na Avenida Visconde de Guarapuava, 02 Julho de 1956. (Acervo do antigo museu do 

QCCB) 
 

Cria-se então em 01 de março de 1956, o primeiro grupamento de bombeiros 

militares com atribuições específicas dentro do Corpo de Bombeiros do Estado 

chamado de: Serviço de Salvamento e Proteção, com diversas atribuições, para 

poder acompanhar essa diversidade de ocorrências, localizado na sua capital 

Curitiba, assim como nos dias de hoje, tinha as seguintes atribuições: 
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 CONT. DO BOL. Nº. 52 DE 1º MAR 1956. DO COMDO DO 

CB DA PMEP. 

= CRIAÇÃO DE SERVIÇO = 

=Fica criado nesta corporação o SERVIÇO DE 

SALVAMENTO E PROTEÇÃO, em caráter provisório, 

tendo as seguintes atribuições:- 

 A) – Atender a chamados para salvamento nos 

seguintes casos: 1 – Afogamentos; 2 – 

Desabamentos; 3 – Desastres de trânsito; 4 – 

Salvamentos nos telhados; 5 – Salvamento nas 

escavações; 6 – Salvamento de pessoas sob a ação 

de um choque elétrico; 7 – Salvamento de animais; 8 – 

Em casos de asfixia; 9 – Acidentes com alpinistas; 

10 – Procuras florestais; 11 – Em caso de enguiço de 

elevadores. 

 B) – Atender a chamados de proteção nos seguintes 

casos: 1 – Em caso de incêndio; 2 – Em caso de 

inundações; 3 – Em casos de árvores, muros ou casas 

que ofereçam perigo de vida; 4 – Proteção de 

balneários; 5 – Nos demais casos que ofereçam perigo 

de vida34.  

 

Os serviços prestados pela S.S.P. foram fundamentais para esse novo 

contesto histórico que enfrentava a sociedade paranaense, a sociedade não parava 

de aumentar e as necessidades por matérias cada vez mais modernos e eficazes, 

aumento de efetivo, treinamento de pessoal especialista em determinadas áreas de 

                                                           
34 Pesquisa realizada nos “Boletins Internos” nas antigas instalações do Museu do Bombeiro, onde hoje fica a 
consultoria jurídica do Quartel Central do Comando do Corpo de Bombeiros “QCCB”. Fiz questão de escrever de 
forma exata a página que encontrei referente a criação dessa atividade, no intuito de esclarecer ao leitor a 
importância das atividades que esse grupo de bombeiros ora iniciava a realizar. 
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atuação especial, fez com que o Corpo de Bombeiros fizesse investimentos nesse 

setor, partindo do “Serviço de Salvamento e Proteção”35  – S.S.P. evoluíssem para 

um grupo propriamente dito, um contingente de militares selecionados e capacitados 

para exercerem função de caráter especial, cria-se então em 14 de janeiro de 1976 

o Grupamento de Busca e Salvamento – G.B.S. onde seus componentes, além de 

atuarem nas áreas técnicas de bombeiro, adotam também o emprego tático de 

navegação em selva. O G.B.S. passa a atuar em todo o território do Estado do 

Paraná, com a missão de realizar ações de busca, salvamento, resgate de vítimas e 

de desenvolver ações preventivas aos grupamentos de incêndio. Em 10 de agosto 

de 1984, faz seu primeiro desfile usando o uniforme laranja, em solenidade alusivas 

de aniversário da PMPR na academia policial do Guatupê. Em 28 de setembro de 

1984, foi aprovado o distintivo36 a ser utilizado pelo G.B.S. da seguinte forma: 

  

                                                           
35 A “S.S.P.” sigla que resumi quando encontrei a outra peça do meu “quebra-cabeça” o Serviço de Salvamento e 
Proteção, fiz questão de colocar em minhas publicações, sejam elas nos livros sobre a História dos Guarda-Vidas, 
na Wikipédia das plataformas da internet  ou no capitulo-1 do Manual de Salvamento Aquático, pois com a 
transcrição precisa da atividade realizada pela S.S.P. consegui tentar entender como a nossa sociedade começava 
a caminhar, é como se fizéssemos uma analogia com as caixas pretas dos aviões, onde após cada acidente, 
podemos criar medidas preventivas, mais eficazes na prevenção de acidentes. Ao encontrar esse boletim, que 
considero um tesouro das minhas pesquisas, pude montar e entender a evolução do nosso bombeiro, de onde ele 
estava vindo e para onde estava indo, e juntar aos aspectos da sociedade paranaense na época, foi como acender 
um refletor no entendimento da nossa corporação de bombeiros paranaense. Em 2015 construí a historicidade do 
‘GOST” Grupamento de Operações e Socorro Tático, esse histórico foi registrado pelo comandante daquele 
Grupamento na época, Capitão Daniel Lorenzetto,  na Corregedoria da PMPR, fiquei muito satisfeito e orgulhoso 
por mais uma vez colaborar com as construções históricas da nossa instituição, pude demonstrar que o então atual 
“GOST” existia há muito mais tempo do que imaginávamos, e com isso contribui para a criação da medalha 
comemorativa daquela unidade fundamental para o patrimônio histórico da nossa sociedade.   
36 O distintivo do G.B.S. Grupamento de Busca e Salvamento, fui um documento muito difícil de encontrar, estava 
perdido nos diversos documentos históricos espalhados em nossa instituição, outra alegria me trouxe ao encontrar 
o documento original e transcrevê-lo de forma precisa no histórico do “GOST” dentre outros meios de 
comunicação já divulgados. 
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Em forma de circunferência com 10 cm de diâmetro, 
existindo um contorno que possui 9,5 cm de diâmetro, 
o espaço entre as duas circunferências é de 2 cm de 
diâmetro, em cor amarela, o espaço entre a 2ª e a 3ª 
circunferência é de 7 mm cujo o interior existe a 
inscrição em cor preta medindo 4 mm tendo na parte 
superior a inscrição Corpo de Bombeiros e na parte 
inferior Grupamento de Busca e Salvamento. 
No centro da terceira circunferência que deverá ter 
fundo bordado em cor preta, haverá desenho de um 
trevo de quatro folhas, com 7,2 cm de diâmetro, sendo 
contornado em sua parte interna com 2 mm largura, em 
cor amarelo e na parte central do trevo uma 
circunferência de 3,1 cm de diâmetro e ainda um 
contorno interno que deverá ter 2,9 mm em cor 
amarela. 

Na folha superior direita ao trevo deverá ser desenhado 
a bandeira do Paraná, na folha superior esquerda com 
fundo vermelho deverão ser desenhados 3 (três) 
montanhas em cor branca, na folha inferior direita em 
fundo vermelho, deverão ser desenhados 3 (três) 
pinheiros em cor verde e 3 (três) prédios em cor branca 
e na folha inferior esquerda em fundos vermelhos, 
deverá ser desenhado o oceano em azul e um golfinho 
mesclado de azul e branco, centro da circunferência do 
trevo deverá ser desenhado o emblema utilizado no 
capacete do Corpo de Bombeiros que é um capacete 
ladeado por raios solares. 

 
  Por certo período, as siglas da S.S.P. e o do G.B.S. deixaram de existir, 

mas o serviço não parou, no Paraná décadas de 80 e 90 existiam os veículos de 
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incêndio, o “ABS 1” veículo alemão, Auto Busca e Salvamento, também utilizado pelo 

GBS, que no início da década de 90 diziam ter se extinguido, fato que eu como 

pesquisador não concordo, por observar de fora os acontecimentos internos. Existiam 

também a “APM” Auto Plataforma Mecânica, o “AEM” Auto Escada Mecânica, assim 

como o “AQ” Auto Químico, conhecido por nós bombeiros mais antigos, como “Crush” 

devido a uma bebida laranja, similar a Fanta nos anos 70, o  “ABT” que significa Auto 

Bomba Tanque e o “AR” que significa Auto Resgate, ou Ataque Rápido, e um outro 

veículo Toyota, antigo e forte, que era usada para os materiais de mergulho, resgate 

etc.,, enfim, começou a existir uma transição desse efetivo, e eu como disse, não a 

extinção da atividade, mas essa transição, com o crescimento da capital Curitiba, o 

aumento do poder aquisitivo das pessoas, o aumento do transporte coletivo por 

exemplo, a primeira linha de BRT (Bus Rapid Transit) ou seja, uma linha de transito 

rápido para ônibus coletivo,  começou a operar em 1974 e o sistema foi projetado 

para que não apenas transportasse pessoas, mas conduzisse o crescimento 

urbano37.  

Imaginemos o crescimento populacional, mas principalmente o crescimento 

no número de acidentes de transito, colisões e atropelamentos, a cidade de Curitiba 

não se restringia mais ao centro, mas as periferias, os bairros também cresciam na 

mesma proporção, assim como as cidade do interior, um determinado grupo isolado 

como a SSP ou o GBS, já não mais resolviam essas questões, o número de colisões, 

desabamentos, afogamentos, suicidas etc, ultrapassava o que poderia suportar o 

GBS, a distribuição desse afetivo, permitiu a criação do então chamado agora de” 

ABTR”, Auto Bomba Tanque Resgate, a ideia desse caminhão, hoje conhecido por 

                                                           
37 GLOBO UNIVERSIDADE, ed. (8 de junho de 2013). «Após fazer história com BRT, Curitiba 
busca se reinventar com metrô». Visitado em 30 de julho de 2020 às 20horas e 15 
minutos. 



Antologia – Comemorativa ao 2º Aniversário da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná 

 

143 
 

caminhão “Testa” o “faz tudo” caminhão que se destinou ao cumprimento todas as 

atividades inerentes aos serviços de bombeiro, a grosso modo, um militar escalado 

num “ABTR”, deve ser capaz de atender todas as ocorrências e de bombeiro, desde 

atendimento pré-hospitalar, as atividade de combate a incêndio, altura , resgate de 

animal, desabamento, salvamento aquático, entre outras necessidades da sociedade 

paranaense, como resgates diversos. 

A capital Curitiba, semelhante a outras capitais começavam a crescer, o 

pessoal das atividades de operações especiais de busca e salvamento foram 

mesclados nesses novo modelo de veículos e de atendimento, que anteriormente 

eram divididos  entre o efetivo do Grupamento a Incêndio “G.I.” e o efetivo do 

Grupamento de Busca e salvamento “G.B.S.”, com a chegada do ABRT, os veículos 

como AR foram deixados de lado, o treinamento do pessoal do caminhão “TESTA”, 

passava ser mais exigido, era preciso dominar todas as áreas de atendimento, da 

agua ao fogo, da altura ao espaço confinado, todos os assuntos “bombeiristicos” 

deveriam ser atendidos pelo então ABTR, e essa nova situação, deveria ser difundida 

em todo o Estado do Paraná, no entanto, as técnicas de mergulho, os matérias 

necessários para essa atividade, não estava a disposição de todo o aquartelamento, 

então grande parte desse efetivo especializado passou para a unidade do 6º 

Grupamento de Bombeiros, localizado em São José dos Pinhais, esse grupo de 

militares, alguns oriundos do então, ora antigo GBS, ainda treinavam suas diversas 

atividades, estavam prontos a atender situações especiais, fora das atividades diárias 

de bombeiros, esses militares, assim como seu comando, passaram a atender, além 

das atividades do ABTR, faziam atendimentos de resgate na nossa “Serra do Mar” e 

em suas diversas trilhas e montanhas, de pessoas que se perdiam ou se 

machucavam em suas aventuras e passeios.  
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Com o passar dos anos, mais uma vez, o Comando da nossa corporação, 

percebeu a necessidade do resgate desse grupo operacional para atividades 

especiais e em 2006, posso dizer, agora sem sombra de dúvidas que renasce o GBS, 

agora chamado de GOST com a missão de atuar em operações de busca e 

salvamento em ambiente de floresta; Busca e salvamento em ambiente de montanha; 

Busca e salvamento aquático; Operações de defesa civil; Apoio às OBMs 

(organizações de bombeiros) em grandes incêndios urbanos, industriais e florestais; 

Operações aéro-táticas; Mapeamento de áreas de risco; Apoio a OPMs (Organização 

de Polícias Militares) no cumprimento de suas missões em atividades correlatas às 

do Corpo de Bombeiros; Apoio a outros órgãos; Operações especiais a critério do 

Comando do Corpo de Bombeiros.  

Como mencionei anteriormente, observando os argumentos e pesquisas que 

estou demonstrando nesse trabalho, é possível compreender como a sociedade 

paranaense e a sua capital Curitiba, se comportava no início do século XX, e 

compreender toda as tentativas de mudanças nos sistemas de salvamento com um 

todo. 

 
Foto da Praça Tiradentes, Curitiba-PR. 
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“...A cidade somente conheceu seu primeiro automóvel em 1903. Foi 
quando o jovem industrial Francisco Fido Fontana começou a desfilar 
pelas ruas de Curitiba com o seu veículo Royal, importado da França. 
Foi o estopim que se acendeu entre os curitibanos mais abastados, 
todos desejavam possuir a novidade tecnológica desenvolvida na 
Europa. Em seu pioneirismo, Fontana também foi o primeiro 
revendedor de automóveis de Curitiba e, obviamente, o primeiro 
proprietário de uma oficina mecânica. Paulatinamente, a introdução do 
transporte motorizado foi sendo sentido. O governo do estado foi 
solicitado a aderir ao conforto de nova condução; entretanto, mostrou-
se refratário a tal progresso. Coube à prefeitura de Curitiba ser pioneira 
na aquisição dos veículos automotorizados. Em 1912, assumiu como 
prefeito da capital o engenheiro Cândido de Abreu. A sua posse deu-
se justamente na época em que o país nadava em dinheiro, vindo 
através de um megaempréstimo levantado na Inglaterra. O crédito em 
libras, além de afetar o país, atingiu o Paraná e sua capital. Carlos 
Cavalcanti era o presidente do estado e destinou boa parte do quinhão 
que lhe coube administrar em favor do Regimento de Segurança, atual 
Polícia Militar. A verba foi vertida para compra de armamento e 
principalmente de novos uniformes. Uma das grandes melhorias que o 
governo acrescentou foi a criação do Corpo de Sapadores Bombeiros 
por Carlos Cavalcanti, em 1912. Hoje essa instituição centenária é o 
orgulho do povo curitibano, em razão de sua nobre função. Na 
prefeitura de Curitiba, Cândido de Abreu aproveitou a parte que lhe 
coube no empréstimo para embelezar e desenvolver o serviço público, 
em benefício da cidade. Criou a Companhia de Melhoramentos de 
Curitiba, na qual colocou seus melhores técnicos e administradores. O 
desenvolvimento da cidade em sua gestão foi das melhores feitas até 
hoje. Inaugurou diversas praças, como a Ozório, Santos Andrade e a 
Eufrásio Correia; remodelou a Praça Tiradentes, assim como o 
Passeio Público. A prefeitura de Cândido de Abreu teve a sua grande 
marca com a introdução dos bondes elétricos, em 1913, e com a 
aquisição de um automóvel Daimler para uso do seu gabinete, além da 
compra dos primeiros caminhões para o serviço público e que rodaram 
por muito tempo, prestando serviços nas obras da capital. Realmente 
na década de 1920, a cidade começou a se avolumar em número de 
automóveis, que rodavam em suas ruas, com a introdução de veículos 
de origem norte-americana; principalmente em razão da produção em 
massa da indústria de Henry Ford. Durante a Segunda Guerra, as 
importações não existiram, e com o racionamento da gasolina muitos 
automóveis pararam de rodar ou então foram sujeitados ao uso dos 
aparelhos de gasogênios...”38 

                                                           
38https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/colunistas/nostalgia/curitiba-rodando-na-historia-

1p4o618d96oflnj9zy1muradq/. Visitado em 30 de julho de 2020 às 21horas e 01 minuto. 
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Apesar do Grupamento de Operações de Socorro Tático ter nascido com 

esse nome a partir de 2006 e concretizado como unidade operacional em 2010, sua 

história é muito mais antiga. Por esse motivo, como historiador me julguei no dever 

de alertar e construir a historicidade daquela unidade e divulga-la fora das paredes 

do aquartelamento, como historiador digo que somente podemos andar em busca do 

futuro, se formos capazes de compreender os erros do passado, como mencionei na 

nota de roda pé anteriormente, se fizermos uma analogia com as caixas pretas dos 

aviões, poderemos compreender os erros cometidos e caminharmos de forma mais 

precisa para o futuro a fim de evitarmos acidentes e erros básicos, não podemos 

descartar os documentos históricos, os registros das ocorrências, as dificuldade 

enfrentadas os erros cometidos e os acertos. A valorização das nossas instituições, 

ou simplesmente o resgate histórico como forma de patrimônio cultural a sociedade 

paranaense, não pode ser deixada de lado, sou um historiador bombeiro, combatente 

do serviço operacional, que julga fundamental reconhecer e tentar reconstruir nossa 

história, que não se esgota nessa pesquisa, e nem chega próximo da verdade 

absoluta e das dificuldades que passaram cada militar do passado, do Soldado ao 

Coronel, ambos que com sua saúde, física e psicológica, deixaram seu legado, que 

deve ser lembrado, percebido, estudado, vou lutar para a cada momento e a cada 

oportunidade, tentar resgatar, e construir nossa memória.   
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Brasão do GOST. Escudo vermelho - cor que 
representa a intrepidez das ações, com chefe em negro 
com o as letras GOST (iniciais de Grupamento de 
Operações de Socorro Tático). Sobrepostos ao escudo 
os seguintes símbolos:  Rosa dos ventos em prata - 
representando as ações executadas de forma 
planejada; O raio negro - representando a ação rápida 
e direcionada; A cruz dourada - representando a vida, 
como bem mais precioso a ser salvaguardado.  

 

Referências: 

BASTOS, Marlon Ricardo de Assis. “A História dos Guarda-Vidas no Litoral Paranaense” (década de 
1950/1960) Curitiba-Paraná: A.V.M. Publicações Especiais, 2006. 

BASTOS, Marlon Ricardo de Assis. “Manual Técnico de Salvamento Aquático” Capitulo 1, Curitiba-
Paraná: A.V.M. Departamento Cultural, 2014. 

REGISTRO DE OCORÊNCIAS DIÁRIAS, décadas de 1950 a 1990 de todos os Grupamentos de 
Bombeiros do litoral paranaense. 

ERVEM, Herbert Munhoz Van. Bombeiros do Paraná: (Histórico do Corpo de Bombeiros da PMPR) – 
Curitiba: Edição do Autor. 1954 

MUSEU DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ. Acervo iconográfico. 

MUSEU DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ. Boletins internos décadas de 1950 a 1970. 

SEVCENKO, Nicolau. “A Capital Irradiante – Técnicas, Ritmos e Ritos do Rio”. In: Nicolau Sevcenko 
(org). República – da Belle Époque à Era do Radio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (História 
da Vida Privada no Brasil, 3) p. 549-580 

 

 

 



Antologia – Comemorativa ao 2º Aniversário da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná 

 

148 
 

Uma vela para o diabo 
 

Roberto Rodrigues de Menezes39 
 

A Cema, vacinada de vez, 
nunca mais fez promessa,  

 pra santo ou satanás! 
 

 

Iracema de Oliveira, conhecida como Cema, era uma moça bonita, não bela, 

de família originária de uma ilha ignota dos Açores. Morava com os pais na Passagem 

do Maciambu, numa casinha próxima do rio de mesmo nome, cheio de meandros e 

vegetação exuberante em suas margens. Encorpada, de tez clara e leitosa, 

interessante e sensual até, participava das missas e concorridas domingueiras, 

tentando, como toda moça normal da época, arranjar um candidato a marido. Tudo 

isso aconteceu na Passagem, um distrito do município de Palhoça, no que seria 

atualmente a grande Florianópolis para o sul.  

Cema tinha cintura forte, ancas largas, seios fartos muito brancos, isso 

porque sempre escondidos. Seria sem dúvida uma boa parideira. Fez algumas 

incursões amorosas com jovens pescadores, entabulou conversas e carinhos 

pudicos com roceiros incultos, chegando mesmo a partilhar envergonhadas 

saliências com rapagões mais afoitos, que vinham dos lados da Palhoça e se 

                                                           
39 Militar Estadual Inativo do Estado de Santa Catarina (Coronel Ref. da PMSC). Presidente 
da Almebras, presidente da Almesc e membro correspondente da Almepar. Membro 
Emérito do IHGSC – Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e Diretor de Cultura 
da Academia Desterrense (Florianópolis) de Literatura. É graduado em Pedagogia e 
Comunicação Social. Fez todos os cursos da sua área militar. Tem dezenove livros publicados 
nas áreas de História, historiografia poética, poesia, conto, crônica, genealogia e biografia. 
Participação em antologias e coletâneas no Brasil e Portugal.  
A produção acima é um conto, que não tem muito compromisso com a realidade 
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revelavam mais espertos que os nativos. Isso, claro, sem perder o zelo e o selo 

necessários para um casamento. Nada, porém, dava certo para ela. Os guapos 

mancebos namoravam a Cema, mas acabavam casando com as amigas. Estas, 

sabedoras que a insistente candidata já andara com seus homens, seja para uma 

conversa mole ou um enrosco mais alentado, passaram a devotar à pobre uma 

ojeriza renitente e calculada. Tamanha foi a marcação, que na agenda da Cema 

começaram a rarear os pretendentes. 

A moça ainda tentou uma última cartada com Santo Antônio. Comprou uma 

pequena imagem e intensificou as rezas, mas os ouvidos do santo permaneciam 

moucos. Bem orientada por uma comadre, colocou a estátua do pobre de cabeça pra 

baixo numa gamela d’água. Botou-o depois voltado para um canto da parede, tirou-

lhe o menino Jesus dos braços; mas esses castigos fizeram o santo ficar ainda mais 

impassível. 

O ano é 1920 e a Passagem do Maciambu ainda permanece um recanto 

rústico e esquecido do continente, separado da ilha de Santa Catarina no seu lado 

sul por uma baía. 

A moça começa a desesperançar da sorte, pois os mancebos casadoiros já 

tinham formado lares e só sobravam rapazes imberbes, para os quais a moral 

vitoriana da época mal permitia casamento sendo mais velha a dama. Já estava 

quase se acostumando com a condição de tia invicta, quando surgiu das coxilhas e 

pagos um rapaz chamado Gentil dos Anjos. Era um gajo moreno, alto, de cabelos 

bem negros cortados rente, um guapo de Montenegro de tez crestada pelo sol, do 

vizinho estado do sul. Portava um bigode negro e vistoso, da cor das asas do vira-

bosta. Caiu nas graças da Cema à primeira vista, que viu nele a sua derradeira 

esperança, o último pedaço de toco depois do naufrágio. Além do mais, o moço 

trouxera moedas luzidias na guaiaca. Comprou uma casinha caiada de branco na 
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baixada, e investiu em duas barcaças de calado razoável, para viver do transporte de 

produtos agrícolas da região até a capital, além de, volta e meia, transportar doentes 

para o médico e devotos para as missas, procissões e festas.  

Quando o calor o fazia 

tirar a camisa, as mulheres 

observavam espantadas o peito 

e as costas cheios de cabelos em 

caracol, que o tornavam um 

verdadeiro projeto de gorila. Isso 

fazia com que as donzelas e 

mesmo as casadas suspirassem, 

com a libido alterada pela 

máscula figura.  Os manés do 

local não gostavam nada, pois muitos eram mais lisos que jundiá de rio. Pelo 

contrário, faziam pouco dele, comparando-o a um homem das cavernas. 

Dizia-se completamente solteiro. Naquelas paragens esquecidas, a palavra 

amarrada no fio do bigode valia muito, e os nativos não tinham porque não acreditar. 

Cema foi se insinuando de mansinho e logo se viu recompensada, pois o 

gaúcho gostava do tipo de mulher opulenta, de generosos seios e traseiro dadivoso, 

que a moça encarnava muito bem. A donzela, dessa vez, resolveu se aprecatar. 

Cansara de acender velas e fazer promessas para quase todos os santos dos 

catálogos. Ressabiada, resolveu, então, assumir o compromisso de acender uma 

vela de libra, daquelas bem bonitas e enfeitadas, mas desta vez para o diabo, se 

conseguisse casar com o garboso Gentil. Para tanto, foi assuntar com a velha Virgínia 

do sertão da Araçatuba, região bem próxima entre a Passagem e o mar. A mulher 

era tida como bruxa e muito temida por seus sortilégios. Ensinou a Cema uma oração 
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cabalística, que somente deveria ser recitada no cemitério, numa meia-noite ausente 

de lua, com a vela sendo colocada em tumba de defunto sem arrependimento. 

 

     Diabo fez, diabo faz. 

     Pega essa vela e me deixa em paz! 

 

Quando ocorresse a reunião das bruxas na praia de Naufragados, a Virgínia 

iria tornar mais forte o pedido com outras rezas. Para tanto, fabricaria poções, 

desencavaria despachos, além de decorar ladainhas para as cantorias da noite. A 

vela deveria ser entregue no campo santo, logo após o casório, antes da primeira 

gravidez. 

E tudo aconteceu como previsto e desejado. Gentil disse sim para a 

engalanada Cema na igrejinha bucólica e açoriana da Enseada de Brito, intendência 

maior que a Passagem, onde se chegava após vencido o morro dos Cavalos, ou indo 

de barco para o norte, costeando a praia nativa. Ela estava encantadora em seu 

vestido branco de grinalda simples. Gentil colocara vistosa pilcha, com botas de cano 

longo de Santiago e guaiaca de couro liso trabalhado com prata. Camisa branca de 

mangas folhudas e um lenço vermelho de seda, enfeitando o pescoço. 

A festa foi na Passagem, para onde o noivo levou a Cema num vistoso cavalo 

baio, atravessando romanticamente a íngreme picada do morro.  

Alguns alegres convidados foram acompanhá-los, formando uma 

inesquecível cavalgada, mas a maioria os esperou na vila. 

O sino pequeno e simples da igrejinha engalanada saudara os noivos, 

bimbalhando toques festivos que se perdiam ao longe, formando ecos maviosos e 

comoventes. Cema se tornara finalmente Iracema Oliveira dos Anjos, e com o marido 
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iria morar faceira na branca casinha, de terreno longo protegido por uma cerca nova 

de bambus trançados, como era costume naqueles tempos. 

Mas o ano finda, o outro vem, e a ditosa senhora, apesar da afeição do 

marido e da vida bem mais confortável, não consegue dar cacho, como costuma dizer 

o pessoal da vila para a mulher que não embarriga do seu homem. Gentil quer muito 

um rebento e insiste com Cema, que ansiosa se oferece a ele em todas as noites 

sem regras. Ela não consegue, e o sangue aparece metodicamente a cada mês, para 

tristeza do casal. 

Num final de semana em que passeiam a cavalo no sertão da Araçatuba, a 

Cema recorda a velha Virgínia e o pedido que fizera ao satanás. Ainda não comprara 

a vela de libra. As obrigações do dia-a-dia tinham-na feito esquecer o voto que fizera 

ao tinhoso. 

É verão na Passagem e os meandros do rio Maciambu se mostram 

coalhados de peixe. A vegetação escura e úmida do talvegue que precede o morro 

dos Cavalos, os pequenos lamaçais limítrofes ao rio, as árvores copadas das 

margens, tudo compõe uma aquarela virgem e natural. Nas noites quentes, quando 

o vento cessa e o ar se mostra abafado, começam a acontecer coisas estranhas, 

riscos e bolas de fogo, principalmente nos pequemos mangues, nas margens do rio 

e até mesmo no cemitério da vila. 

Um pescador conhecido por Galo Cego, ao voltar da casa da namorada, dos 

lados de uma pequena vila de nome Albardão, ao atravessar o rio e brandir no ar a 

verga de bambu da canoa, vê aparecer, acima de si, algo semelhante a um facho de 

luz, que sibila forte para logo ser consumido pela escuridão. Consegue aportar 

apavorado e teso na outra margem, crendo-se perseguido por boitatás malignos, e 

se escafede para casa, onde se tranca, alvoroçando os vizinhos. Quando clareia o 

dia, volta a ficar intrépido e conta aos amigos a terrível experiência. O insólito caso 
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se espalha e outras pessoas também se deparam com o estranho fogo, sempre em 

noite de calmaria e calor.   

O Miro carroceiro, ao passar uma noite em frente ao cemitério, viu subir de 

um túmulo o fogo do inferno, o que o fez correr alucinado na direção do rio e se jogar 

na vertente, pois estas aparições, dizia-se, detestavam água. E lá ficou até o dia raiar, 

saindo mais murcho que um siri de casca mole. 

Surgiram, então, explicações disparatadas. Para uns era um boi chifrudo que 

expelia fogo pelas ventas. Para outros, um fantasma perdido e sem paz. Alguns, mais 

ilustrados, afirmavam que a aparição nada mais era que o boitatá, um ruminante de 

fogo que troteia sem sossego nas noites de lua. 

Num desses dias de alvoroço, a velha Virgínia vai até a bodega comprar 

condimentos para suas poções, e logo proclama seu veredito:  

     – Quem está aparecendo na baixada é o capeta, o beiçudo arrenegado. 

Ele está querendo cobrar a promessa da Cema. 

É o que basta para uma comissão de comadres ir até a casa da mulher do 

gaúcho. Ela precisa acender o quanto antes uma vela para o demo na primeira noite 

escura, numa sepultura sem nome e sem cruz, para deixar o rabudo finalmente 

sossegado. 

Reforçando todo o processo de esconjuro, a professorinha Lídia, casada com 

o jovem lavrador Bertoldo Rodrigues, resolve levar, nos finais das aulas da tarde, 

quando o sol ameaça cair para os lados do Sertão do Campo, os aluninhos em 

procissão pelas vielas próximas. E naquela semana acontecem os comunitários e 

devotos cortejos, aos quais se juntam as comadres da vila e alguns homens de 

cabelos brancos. Os jovens são poucos, pois ainda não começaram a pensar que um 

dia poderão morrer.  
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Lídia consegue uma cruz esguia de madeira envernizada na capelinha da 

Passagem, pondo-se na frente do préstito com devoção e recolhimento, já que padre 

era coisa rara. As crianças vêm a seguir, em fila dupla, com as mãozinhas juntas em 

prece. Duas moças solteiras usam véus brancos e diáfanos na cabeça, símbolo maior 

de sua pureza real ou aparente. Matronas casadas e viúvas, mais numerosas, portam 

véus negros de rendas, cantando ladainhas e rezas, algumas com voz metálica e 

estridente, mais parecendo gralhas dos morros. A cantoria para vez por outra, sendo 

recitados padre-nosso e uma ave-maria.  

A Cema, com muito medo e obrigada pela mulherada em alvoroço, compra 

a sua vela e vai levá-la ao cemitério, com Gentil a tiracolo, pois não é boba de ir 

sozinha, não sabendo o que acontecerá se o diabo der o ar de sua graça.  

Os dois esperam a meia-noite. A escuridão é tamanha, que ele se obriga a 

levar uma pomboca de querosene para alumiar o caminho. Cema segue agarrada ao 

marido, o coração parecendo querer saltar pela boca. O vento desapareceu nas 

faldas dos montes e tudo se faz torpor e calmaria. 

O silêncio se mostra total, aterrador, somente interrompido por alguns 

coaxares longínquos, ou pelo sibilo constante dos insetos noturnos. Gentil se adianta 

rápido e abre o portão de madeira carcomida da casa dos mortos. Os gonzos gemem 

de forma arrepiante. Cema traz na mão trêmula a sua vela de libra. 

Procuram uma sepultura sem cruz ou inscrição A maioria delas é assim, 

despidas de nomes e datas. Gentil toma da mulher a vela e a acende na pomboca, 

colocando-a num dos ângulos da tumba mais próxima, de cimento grosso caiado de 

branco. A Cema balbucia apavorada: 

 

     Diabo fez, diabo faz. 

     Pega essa vela e me deixa em paz! 
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Vez por outra a pequena chama ameaça apagar, tremeluzindo, mas a brisa 

é quase nada e logo a tênue labareda se aviva, ajudando a iluminar melhor o 

pavoroso recinto. A claridade lúgubre projeta sulcos e sombras, tornando ainda mais 

soturnas as feições crispadas.  

 

 

 

Esperam em pé, agarrados, pedindo a Deus que a vela logo se apague, pois 

a Virgínia afirmara que só deveria ser acesa uma vez. A lua solitária sai de trás do 

morro e inicia seu passeio calmo e argênteo. Mas logo desaparece, escondida numa 

nuvem de chumbo. 

É quando eles começam a ouvir um barulho estranho, talvez um sibilo, que 

lança nas sombras um som de guizo de cascavel. O barulho vai aumentando e os 
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dois se apertam cada vez mais, os olhos esbugalhados fitando a chama da vela, 

crentes que o demo aparecerá em seguida. Sentem o cabelo eriçar. Gentil olha atrás 

de si e procura mentalizar uma rota de fuga, em meio a cruzes e tumbas 

desalinhadas.  

De repente, quase do nada, uma aparição branca e apavorante surge por 

entre dois jazigos, uma massa disforme com dois braços balofos a balançar no ar, 

em meio a um barulho forte de vidro quebrando. Atrás daquele duende dos infernos 

se forma uma bola de fogo, o que os apavora ainda mais. 

     – Meu negrinho do pastoreio! ... – Berra o gaúcho em pânico, esquecido 

da apalermada mulher. Ele dá meia volta, desvencilha-se da Cema, que cai no chão 

como uma trouxa, e sai a correr em meio aos túmulos. Ao chegar ao portão estaca, 

quando se lembra que deixara alguém para trás. Solta uma imprecação e retorna 

resignado. O fantasma se fora, o que lhe dá um dolorido alívio. Levanta com 

dificuldade a desmaiada consorte, e lhe brinda as bochechas com tapaços nervosos, 

o que a faz voltar do mundo dos sonhos. Esquecem a vela ainda acesa, gasta pela 

metade e correm para a saída sem olhar para trás.  

No outro dia, já corada e refeita, Cema conta na bodega da vila a experiência 

dela e do marido. O tinhoso desgraçado viera mesmo pegar a vela na tumba. Os 

presentes a escutam quase sem respirar, os olhos arregalados. 

E ela, solidária ao marido, afirma que foi ele quem, com a coragem dos 

heróis, a socorrera e dera no chifrudo uma exemplar carreira, pois gaúcho que se 

preza não se acadela com fantasma. O Gentil ouve quieto, sem contar a ninguém 

que tivera que trocar as calças, pois naquela hora de estupor fora acometido de 

copiosa incontinência urinária. A Cema, coitada, além da urina, soltou também coisa 

mais sólida, entremeada com flatulentos disparos, o que os fez chegar em casa mais 
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fedidos que um casal de gambás do campo. Por sorte, não toparam com viva alma 

no caminho.  

Gentil aceitou a reputação de valente, pois, mesmo urinado, correu de vez 

com o mefisto das trevas, embora sempre ficasse cabreiro e com um pé atrás quando 

a prosa mudava de rumo e descambava para estes assuntos infernais.  

E, no final do dia, se alguém desse tento, estranharia ver o Florentino de 

Quadros saindo da bodega sem poder conter o riso. Era um roceiro inculto e bronco 

que habitava os lados do rio da Madre. O que mais gostava de fazer era pregar peças 

nos outros. Gordo como um porco cevado, tivera dificuldade de vestir no corpanzil a 

combinação da mãe, pouca coisa mais magra que ele. Portava uma garrafa de cana, 

que deixara cair numa tumba na malfadada hora da aparição, originando aquele 

barulho de vidro quebrado. Para aumentar o pânico, Florentino pôs fogo na 

aguardente esparramada, quase álcool puro. A camisola da mãe chegou a ficar 

chamuscada, o que fez com que ele a jogasse no mato.  

No dia anterior ao susto, quando uma candinha lhe contara sobre a promessa 

da Cema, que seria paga na noite seguinte, ele logo estimou que poderia dar nela e 

no gaúcho um cagaço inesquecível, para aprenderem a não cutucar o pobrezinho do 

demo. 

Florentino nunca contou a ninguém sobre a safadeza praticada, pois sabia 

que o gaudério seguramente lhe daria uma surra de relho se descobrisse. Alguns 

amigos chegaram até a achar que ele endoidara, pois de vez em quando o pegavam 

rindo sem motivo aparente. 

A Cema, vacinada de vez, nunca mais fez promessa, fosse para santo ou 

satanás. Até porque o precavido Gentil lhe prometera uma coça inesquecível, se 

tentasse de novo. 
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Mais tarde, quando o verão acabou e os ventos se fizeram mais fortes na 

Passagem, as aparições de fogo não mais aconteceram. E todos acreditaram que a 

promessa cumprida e as compridas procissões tinham espantado o capeta. A 

professorinha Lídia Rodrigues se tornou respeitada. Logo, logo, ela e Bertoldo foram 

morar no Sertão do Campo, mais perto da Sorocaba. Cema, por fim, uma matrona 

orgulhosa, consegue embarrigar ano sim ano não, metodicamente, até chegar aos 

doze E credita tal ventura ao cumprimento do voto. 

Dessa forma, todo o pessoal da vila se convenceu de que realmente o 

chifrudo visitara a Passagem para cobrar a sua vela. O coitado do Tibinga, com tanto 

trabalho nos palácios 

de governos, 

parlamentos e 

tribunais, pouco tempo 

teria para intimidar a 

gente pacata e 

simplória da Passagem 

do Maciambu, no 

primeiro quinto do século vinte. Gentil dos Anjos e Cema deixaram numerosa 

descendência por toda a região, hoje uma reserva ambiental encravada na serra do 

Tabuleiro. Os mais idosos ouviram de seus pais que o casal realmente vira o capeta 

na madrugada de uma noite sem lua, no cemitério da Passagem.   

Muitos anos mais tarde, os nativos mais instruídos saberiam da existência do 

gás metano, também chamado gás dos pântanos ou gás dos cemitérios, que 

emanado sob certas condições de umidade e calor, entra em combustão espontânea, 

gerando aquele fogo na noite.  

E segue assim a ciência, tirando o encanto dessas histórias. 
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