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Vivemos em uma época de múltiplas e radicais transformações que
ocorrem em um ritmo sem precedentes, desafiando nossa
capacidade de reação. Turbulência, crise e caos são as palavras da
moda. Em um mundo on-line, tempo e espaço se encurtam, o local e
o global se misturam, núcleo e periferia se confundem.
(Leonel Tractenberg)

Ao iniciarmos esta apresentação, da segunda edição da Revista
Flammae, com as palavras do psicólogo e professor da UERJ, Leonel
Tractenberg, pretendemos estimular nossos leitores a reflexão sobre o que é
necessário para superar a turbulência, a crise e o caos, apontados como
características da sociedade atual, e de que forma conduzirmos nossas
instituições ao sucesso no cumprimento de suas atividades. Pensar nestas
questões é, antes de tudo, um exercício necessário e obrigatório a todos os
que foram chamados e comprometeram-se com o desafio do bem servir e de
vidas salvar.
Os trabalhos expostos nesta edição indicarão, dentro das temáticas
propostas, a busca e a socialização do conhecimento como uma das
possibilidades viáveis e reais para a superação dos obstáculos diários e
manutenção de nossa capacidade de reação, acreditando, desta forma, que o
desenvolvimento

profissional

também

deve

ser

acompanhado

pelo

desenvolvimento pessoal.
Adaptando a definição de simplicidade do filósofo e sociólogo Edgar
Morin, ao desafio da gestão do conhecimento no âmbito das instituições de
Defesa Civil e Segurança Pública, acreditamos que a totalidade, ou, o real das
nossas necessidades, é um território tão complexo e extenso para ser
apreendido no todo que precisa ser dividido em partes cada vez menores, com
fronteiras bem definidas e cada parte deve ser estudada em profundidade, mas
sem perder o todo de vista. É desta forma que recebemos e agradecemos a
todas as contribuições submetidas ao corpo editorial, publicadas ou não nesta
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edição, por acreditarmos que se coadunam ao propósito de construir o todo a
partir de temáticas diversas e relevantes.
É por acreditarmos que a doutrina representa o parâmetro maior pelo
qual uma organização transmite seus valores, normas e ideologias, a todos que
a fazem, que continuaremos alimentando a chama que foi acesa na primeira
edição desta revista institucional do CBMPE, abrindo espaços para todos
aqueles que, como nós, acreditam que a gestão do conhecimento é o
instrumento fundamental para a criação, disseminação e aplicação do saber
para atingir os objetivos organizacionais.

Salvar, sempre!
Maj QOC/BM Eduardo Araripe P. de Souza
Em nome do Corpo Editorial
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