
Ten.- Cel. QOPM RITA APARECIDA DE OLIVEIRA 

PROJETOS DE PRODUCAO SOCIAL DA POLlCIA MILITAR DO PARANA: 
DILEMAS DA INTEGRACAO 

Monografia apresentada como requisite parcial 

para obtenc;ao do titulo de Doutor em 

Seguranc;a Publica, Curso Superior de Polfcia, 

Academia Policial Militar do Guatupe, Convenio 

com a Universidade Federal do Parana. 

Orientador Metodol6gico: _ 
ProfQ. DrQ. Marcie Sergio B. S. de Oliveira 

Orientadores de Conteudo: 
Coronel QOPM Jose Paulo Betes 
Profa. Ora. Sonia Maria Chaves 

Haracemiv 

CURITIBA 

2006 



A voce que me conhece pelo olhar, que me enxuga as 

lagrimas, compartilha de minha alegria e de minha dor, ama-me 

sem nada exigir, o meu eterno amor, admiragao e respeito, com 

as bengaos de Deus, nosso Pai Criador. 



Ensina a crian9a no caminho que ela 
deve andar, e, ainda quando for velho, nao se 

desviara dele. 

Proverbios 22,6 



AGRADECIMENTOS 

Ao Senhor Deus, pela gra9a concedida, propiciando-me a oportunidade para a 

concretiza9ao dessa etapa de especializa9ao, ultima exigencia legal de uma jornada 

iniciada em 1977. 

Ao meu querido Pai Clemente Lucio de Oliveira, in memorian e a minha querida 

Mae Natalia Maria Rocha de Oliveira pelo amor que me trouxeram ao mundo, pelos 

ensinamentos de luta, esperan9a, dignidade, justi9a e solidariedade plantados em minha 

alma. 

Aos meus irmaos Eulalia Domingo de Oliveira Zarantonelli, in memorian, lsmael 

de Oliveira, Edvirges de Oliveira, Joel Tome de Oliveira, Aldoel Francisco de Oliveira, 

lnes de Oliveira Domingues, Jose Antonio de Oliveira, Francisca de Oliveira, Isabel 

Aparecida de Oliveira Bernardo e Salmo Vasconcelos de Oliveira, meus sobrinhos e 

cunhados pelo amor, pela confian9a, pela amizade, uniao, construindo a solidez de uma 

grande e linda familia. Esteio este que sempre me deu for9a e seguran9a para 

desprezar as coisas ruins do passado, amar o hoje e sonhar com urn amanha muito 

melhor e promissor. 

Aos meus Orientadores de Conteudo e Metodol6gico, a minha gratidao pela 

paciencia e pelos ensinamentos que com sabedoria me ajudaram a construir e concluir 

a etapa final de minha jornada militar estadual. 

Aos meus superiores, aos meus pares, aos meus subordinados e aos meus 

amigos que acreditam na seriedade e na for9a de meu trabalho, para ajudar na 

constru9ao de uma Polfcia Militar e de uma sociedade mais humana, justa, digna e 

solidaria, o meu muito obrigada, rogando sempre a Deus a prote9ao, a ilumina9ao e a 

sabedoria para todos n6s. 

Ao meu fiel amigo 1 o Ten QOPM Dalton Gean Perovano, Chefe do Setor 

de Gestao de Cursos, Palestra e Pedagogia do PROERD, dizer-lhe muito obrigada e 

pouco por tudo que representa para mim e para a lntitui9ao que tanto amamos, 

chamada Polfcia Militar do Parana. Mas sei que nosso Pai Celestial ao seu tempo 

recompensar-lhe-a, ajudando-o a recuperar o tempo de injusti9a de sua profissao, e 

dando-lhe suporte para seguir em frente e vitorioso, ao lado de sua querida esposa 

Edina Maria Schreiner Perovano e seu filho que acaba de nascer Andre Luiz Perovano. 

Ao amigo e Cap. QOPM. Medeiros, o meu reconhecimento ao seu talento, 

espirfto de luta e supera9ao. Minha gratidao pelo apoio dispensado durante a realiza9ao 



do CSP. No caminho que se segue, conte sempre comigo, pois na minha equipe ha 

Iugar certo e cativo para Voce. 

Aos integrantes de minha equipe da Coordenacao Estadual do PROERD, 

especialmente na pessoa da Subtenente Maria Luzinete do Nascimento Kikuchi, amiga 

de todas as horas, que junto com os oficiais e pracas, ajudaram a conduzir com 

despreendimento, seriedade e muita competencia o cotidiano do Programa no Parana. 

Motivos estes, que dentre outros, deram-me a tranqOilidade e a serenidade necessaria 

para realizar o CSP e concluir este trabalho cientffico. 



SUMARIO 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................. viii 
LIST A DE QUADROS ....... ...................................................................................................... ix 
LISTA DE TABELAS ............................................................................................................... X 

LIST A DE SIGLAS .. ................................................................................................................ xi 
RESUMO ..................................... .......................................................................................... xiii 
1 INTRODU<;AO .................................................................................................................. 1 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA ........... : ................................................................................. 4 
1.2 OBJETIVO GERAL .......................................................................................................... 6 
1.2.1 Objetivos Especfficos ................................................................................................... 6 
1.3 METODOLOGIA .............................................................................................................. 6 
2 REVISAO DE LITERATURA ............................................................................................. 9 
2.1 CON FORMAN DO A PRODUQAO SOCIAL ..................................................................... 9 
2.2.1 Tecnologia, Produc;ao Social e Diferenciac;ao dos Labores Sociais: Uma Tendencia 

lrreversfvel na Polfcia Militar ..................................................................................... 13 
2.1.2 0 Trabalho como Determinants do Conhecimento Social .......................................... 14 
2.1.3 Cooperac;ao: as Estruturac;oes do Sujeito e a Produc;ao Social. ................................. 15 
2.2 OUTRO MODO DE PENSAR E FAZER POLfCIA: A CONSTRUQAO DE UM NOVO 
PARADIGMA? ..................................................................................................................... 20 
2.3 VIOLENCIA: ALGUMAS ANALISES DE SUAS MANIFESTAQOES .............................. 30 
2.3.1 Fatores de Risco Sociais Associados ........................................................................ 35 
2.3.1.1 Violencia ................................................................................................................ 35 
2.3.1.2 Drogas e comportamentos de risco ........................................................................ 37 
2.3.1.3 A (in)disciplina na escola: uma reflexao sabre como tratar o assunto ..................... 39 
2.3.1.4 Outre tipo de violencia: a policial. ............................................................................. 39 
2.3.1.5 Alternativas para a superac;ao das violencias ......................................................... 4 7 
2.4 REDES NAS CIENCIAS SOCIAlS ................................................................................ 48 
2.4.1 Analise de Acordo com a Teo ria de Redes Sociais ................................................... 51 
2.5 OS PRINCIPAlS PROJETOS DA POLfCIA MILITAR DO PARANA ............................... 53 
2.5.1 A Concepc;ao de Polfcia Comunitaria ........................................................................ 53 
2.5.1.2 0 Projeto POV0 ..................................................................................................... 65 
2.5.1.3 A Patrulha Escolar Comunitaria .............................................................................. 67 
2.5.1.3.1 A indisciplina que pode gerar violencia ou a paz na escola ................................. 67 
2.5.1.3.2 Alguns aspectos sabre a Patrulha Escolar Comunitaria ...................................... 71 
2.5.1.4 0 Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia- PROERD ....... 74 
2.5.1.4.1 A formac;ao do Policial PROERD ......................................................................... 79 
2.5.1.4.2 Modalidades de Currfculos do PROERD ............................................................. 83 
2.5.1.4.3 Ac;oes de Parceria desenvolvidas pelo Programa atraves de Resoluc;ao Conjunta86 
2.5.1.4.4 Outras parcerias realizadas pelo Programa ......................................................... 87 
2.5.1.4.5 Atividade pontuais de informac;ao em educac;ao preventiva ................................ 88 
2.5.1.4.6 Assessoria realizada nas Escolas ......................................................................... 88 
2.5.2 OS PRINCIPAlS PROJETOS DE REFERENCIA NO CAMPO SOCIAL. ................... 91 
2.5.2.1 0 Servic;o de Assistencia Social da PMPR ............................................................. 91 
2.5.2.1.1 Considerac;oes Sabre a Prevenc;ao ao Uso de Drogas e os Fatores de Risco 

Associ ados ......................................................................................................... 92 
2.5.2.1.2 As ac;oes Desenvolvidas pelo Servic;o de Assistencia Social da PMPR ............... 98 
2.5.2.1.3 0 SAS como Organismo Responsavel pelas Ac;oes e Polfticas de Recuperac;ao, 

Tratamento e lnserc;ao Social da PMPR ........................................................... 101 
2.5.3 0 Projeto Equoterapia ............................................................................................. 1 03 
2.5.4 0 Program a Formando o Cidadao .......................................................................... 106 
2.5.5 0 Projeto Resgate Social ......................................................................................... 111 



2.5.6 Dilemas dos Projetos Socia is na Polfcia Militar ....................................................... 114 
2.5.7 Articulagao de Agoes de Polfcia Comunitaria e social na Polfcia Militar: exemplos 

trazidos das Co-irmas ............................................................................................. 115 
2.5.7.1 0 Nucleo de Articulagao de Agoes Estrategicas da Polfcia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro ............................................................................................................ 115 
2.5.7.2 A Gen3ncia Geral de Articulagao e lntegragao lnstitucional e Comunitaria da 
Secretaria de Defesa Social de Pernambuco ....................................................................... 115 
2.5.7.3 Nucleo lntegrado de Seguranga Comunitaria: uma experiencia social ................. 119 
2.5.7.4 A Polfcia Militar de Santa Catarina: a Formagao de Seu Efetivo nas Bases 

Curriculares da SENASP ..................................................................................... 122 
3 METODOLOGIA ............................................................................................................ 129 
3.1 FUNDAMENTANDO A BUSCA .................................................................................. 129 
3.2 PERFIL DA POPULAQAO A SER ESTUDADA ............................................................ 131 
3.2.1 Escolha da Populagao de Estudo ............................................................................. 131 
3.4. COLETA DOS DADOS ............................................................................................. 134 
3.5. OBSERVAQAO PARTICIPANTE. ................................................................................ 135 
3.6 ANALISE DE CONTEUDO ......................................................................................... 137 
4 RESULTADOS E DISCUSSAO ..................................................................................... 138 
4.1 DADOS GERAIS DA POPULAQAO ESTUDADA ......................................................... 139 
4.2. SOBRE A ATUAQAO EM ATIVIDADES DIVERSAS .................................................... 142 
4.2.1 0 Que Fazia Antes de ingressar na Atividade Atual. ................................................ 142 
4.3 CONCEPQOES SOBRE A POLfCIA MILITAR ............................................................. 143 
4.3.1 Como Voce Concebe a Polfcia Militar ..................................................................... 143 
4.3.2 Como Voce Entende o Trabalho de Polfcia Comunitaria ou Social .......................... 144 
4.3.3 0 Trabalho no Campo de Polfcia Comunitaria, Educativa ou Social na PMPR 

Possibilita ............................................................................................................... 145 
4.3.4 Como Voce Caracteriza a lnstituigao Polfcia Militar do Parana ................................ 147 
4.3.5 A PMPR Deveria lnvestir em Outra Area Ainda nao Alcangada pela Atividade de 

Polfcia Comunitaria, Educativa ou Social ............................................................... 148 
4.3.6 Voce Tern Conhecimento do que e Trabalho em Rede ............................................ 149 
4.3.7 0 Trabalho Desenvolvido em Rede Pode Proporcionar a Melhora no Resultado no 

Campo da Polfcia Comunitaria, Educativa ou Social .............................................. 150 
4.4 0 AMBI ENTE SOCIAL ................................................................................................... 150 
4.4.1 0 Que o Policiai-Militar Observa que Falta no Ambiente para o 

Trabalho ................................................................................................................. 150 
4.4.2 Se o Trabalho no Campo de Polfcia Comunitaria, Educativa ou Social, Desenvolvido 

na Comunidade, Cria Espago de Mudanga Significativa ......................................... 152 
4.5 FORMAQAO E IDENTIDADE DO PROFISSIONAL. .................................................... 153 
4.5.1 Concepgao do Policiai-Militar sabre Sua Formagao para o Desempenho da 

Atividade ................................................................................................................ 153 
5 CONCLUSAO ................................................................................................................... 156 
REFERENCIAS ................................................................................................................... 165 
APENDICE .. ........................................................................................................................ 173 
ANEXOS .............................................................................................................................. 183 



LIST A DE FIGURAS 

FIGURA 1 REPRESENTACAO DAS IDENTIDADES DOS POLICIAIS 
MILITARES............................................................................... 23 

FIGURA 2 AS CONCEPCOES DE ATIVIDADE DE POLfCIA MILITAR.... 62 
FIGURA 3 NUMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELA PATRULHA 

ESCOLAR COMUNITARIA 1Q SEMESTRE LETIVO DE 
2006.......................................................................................... 72 

FIGURA 4 NUMERO DE VIATURAS UTILIZADAS PELA PATRULHA 
ESCOLAR COMUNITARIA ATE 0 1Q SEMESTRE LETIVO 
DE 2006.................................................................................... 74 

FIGURA 5 USO NA VIDA DE DROGAS PSICOTROPICAS POR 48.155 
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS 
AEDES MUNICIPAL E ESTADUAL DO BRASIL..................... 79 

FIGURA 6 CATEGORIA DE POLICIAIS MILITARES DO PROERD ATE 
0 PRIMEIRO SEMESTRE DO ANODE 2006......................... 82 

FIGURA 7 RELACAO DE ALUNOS FORMADOS NOS CURRfCULOS 
PROERD DE 17 E 1 0 LICOES.............. ... . ... ...... ...... ................ 84 

FIGURA 8 ALUNOS ATENDIDOS NO EST ADO DO PARANA, ATE 0 
PRIMEIRO SEMESTRE DO ANODE 2006............................. 89 

FIGURA 9 CONCEPCAO DOS PAIS SOBRE 0 PROERD REFERENTE 
AO NfVEL DE SATISFACAO CONSOANTE OS OBJETIVOS 
PROPOSTOS........ ... ....... ... ........ ......... ... .... .......... ..... ....... ........ 91 

FIGURA 10 CONCEPCAO DOS PAIS SOBRE 0 PROERD REFERENTE 
AO NfVEL DE SATISFACAO CONSOANTE OS OBJETIVOS 
PROPOSTOS. .................. ... . ... ................. .. . ... .. ... . .............. ...... 91 

FIGURA 11 ORGANOGRAMA DO NAAE DA POLfCIA MILITAR DO 116 
EST ADO DO RIO DE JANEIRO .............................................. . 

FIGURA 12 ORGANOGRAMA DA GERENCIA GERAL DE 
ARTICULA<;AO E INTEGRACAO INSTITUCIONAL E 
COMUNITARIA. ... ................. .. ................. .. ........................ .... ... 118 

FIGURA 13 IDADE DOS POLICIAIS-MILITARES QUE ATUAM NAS 
ATIVIDADES DE POLfCIA COMUNITARIA E SOCIAL DA 
PMPR....................................................................................... 140 

FIGURA 14 GRAU DE ESCOLARIDADE DOS POLICIAIS-
MILITARES............................................................................... 142 

FIGURA 15 CONCEPCOES SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS 
SOCIAlS AINDA NAO ALCANCADOS PELA PMPR............... 148 

FIGURA 16 0 QUE FALTA NO AMBIENTE DE TRABALHO PARA 0 
ADEQUADO DESEMPENHO DA ATIVIDADE......................... 152 

FIGURA 17 0 TRABALHO NO CAMPO DE POLfCIA COMUNITARIA E 
SOCIAL NA PMPR E A CRIACAO DE ESPACO DE 
MUDANCA SIGNIFICATIVO.................................................... 153 

FIGURA 18 A IMPORTANCIA DA FORMACAO PARA 0 TRABALHO DO 154 
POLICIAL-MILITAR ................................................................. . 

V111 



LIST A DE QUADROS 

QUADRO 1 DIFERENCAS CONCEITUAIS NAS RELACCES 
INDIVIDUAlS E AMBIENTAIS DE PIA GET E MARX............... 09 

QUADRO 2 CRIANCAS E JOVENS MATRICULADOS NA ESCOLA NO 
ANO DE 2004...... ....... .... ...... ............. ..... .. ...... .. . ....... .. . .. . . . .... .... 40 

QUADRO 3 ORGANOGRAMA DO PROERD NA POLiCIA MILITAR DO 
PARANA DE ACORDO COM A IMPLANTACAO DO 
SISTEMA DE QUALIDADE....... ...... .. .... .. . ... . .. ......... ............ ..... 77 

ix 



LIST A DE TABELA 

TABELA 1 PERiODO DE ATUA<;AO DO POLICIAL-MILITAR, A 
CONTAR DE SEU INGRESSO NA CORPORA<;AO............... 140 

TABELA2 ATIVIDADES SOCIAlS QUE DESEMPENHAVA. .................... 142 
TABELA 3 CONCEP<;AO DOS POLICIAIS-MILITARES SOBRE OS 

PROGRAMAS DA POLICIA MILITAR DO PARANA................ 144 
TABELA4 CONCEP<;AO DOS POLICIAIS-MILITARES SOBRE A 

RESPONSABILIDADE DOS PROGRAMAS NA 
CORPORA<;AO ........................................................................ 144 

TABELA 5 MUDAN<;AS PRODUZIDAS NAS COMUNIDADES PELA 
INCLUSAO DE PROJETOS DE POLICIA COMUNITARIA E 
A<;OES SOCIAlS DA PMPR.................................................... 145 

TABELA 6 CARACTERIZACAO PELOS POLICIAIS-MILITARES DOS 
PROGRAMAS E ACOES SOCIAlS DA PMPR........................ 147 

TABELA 7 CONHECIMENTO SOBRE TRABALHO EM REDE. ................ 150 
TABELA 8 CONCEP<;AO SOBRE A MELHORA QUE 0 TRABALHO 

EM REDE PODE PROPORCIONAR NAS ATIVIDADES DE 
POLfCIA MILITAR.................................................................... 150 

TABELA 9 COMO OS OUTROS POLICIAtS-MILITARES V~EM OS 
PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM POLICIA 
COMUNITARIA E SOCIAL NA PMPR. ..................................... 155 

X 



AA/ALANOM 
ANDE 
APMG 
A REI 
BPM 
BPRv 
BPTran 
CCDS 
CEAD 
CFM 
CMDCA 

COAS 
CONEAD 
CriDesPar 

DARE 
DETRAN 
DIRCS 
ECA 
EMG 
FAZ 
FERA 
lAP 
INEP 

IS 
LDB 
MEC 
NA 
NAAE 
NAPS/CAPS 
NISC 
NSC 
ONU 
OPM 
PCN 
PEC 
PET I 
PMERJ 
PMPR 
PMSC 
POVO 
PREVIDA 
PROAAR 

LISTA DE SIGLAS 

- Alco61icos An6nimos 
- Associacao Nacional de Equoterapia 
- Academia Policial Militar do Guatupe 
- Assessoria de Relac;oes lnterinstitucionais 
- Batalhao de Polfcia Militar 
- Batalhao de Polfcia Rodoviaria 
- Batalhao de Polfcia de Transito 
- Conselhos Comunitarios de Detesa Social 
- Coordenadoria Estadual Antidrogas 
- Conselho Federal de Medicina 
- Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 

Adolescente 
- Comandos Operacionais de Areas 
- Conselho Estadual Antidrogas 
- Movimento Nacional em Detesa da Crianca Desaparecida 

do Parana 
- Drug Abuse Resistance Education 
- Departamento de Transito 
- Diretoria de Relac;oes Comunitarias e Sociais 
- Estatuto da Crianca e do Adolescente 
- Estado Maior Geral 
- Fundacao de Acao Social 
- Festival de Artes da Rede Estudantil 
- lnstututo Ambiental do parana 
- Institute Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anfsio Teixeira 
- lnstrucoes de Servico 
- Lei de Diretrizes e Bases 
- Ministerio da Educacao e Cultura 
- Narc6ticos An6nimos 
- Nucleo de Articulac;ao de Acoes Estrategicas 
- Nucleo/Centro de Atencao Psicosocial 
- Nucleos lntegrados de Seguranca Comunitaria 
- Nucleos de Seguranca Comunitaria 
- Organizacao da Nacoes Unidas 
- Organizacao Policial Militar 
- Parametros Curriculares Nacionais 
- Patrulha Escolar Comunitaria 
- Programa de Erradicacao do Trabalho lntantil 
- Polfcia Militar do Estado do Rio de Janeir 
- Polfcia Militar do Parana 
- Polfcia Militar de Santa Catarina 
- Policiamento Ostensivo Volante 
- Semana de Prevencao ao uso de Drogas 
- Programa de Avaliac;ao e Acompanhamento de Policiais 

Militares Envolvidos em Ocorrencia de Alto Risco 

Xl 



PROAVAL 
PROEPOL 
PROERD 

PROF AM 
PROM EM 
REDUC 
SAS 
SDS 
SECR 
SEED 
SEJU 
SEMA 
SENAD 
SENASP 
SESP 
SNC 
UEPG 
UN ESP 

- Programa de Pesquisas e Avaliac;oes 
- Programa de Orientac;ao e Encaminhamento de Policiais 

Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a 
Violencia 

- Programa de Orientac;ao Familiar 
- Programa de Atenc;ao aos Menores Desassistidos 
- Refinaria de Petr61eo Duque de Caxias 
- Servic;o de Assistencia Social 
- Secretaria de Defesa Social 
- Secretaria de Estado da Crianc;a e Assuntos da Famflia 
- Secretaria de Estado da Educac;ao 
- Secretaria de Estado da Justic;a e Cidadania 
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- Secretaria Nacional Sobre Drogas 
- Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica 
- Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica 
- Sistema Nervoso Central 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa 
- Universidade Estadual de Sao Paulo 

xii 



RESUMO 

Analise dos "Projetos de produgao social da Polfcia Militar do Parana: dilemas 
da integragao" apresentada por exigencia curricular do Curso Superior de 
Polfcia, realizado pela Academia Policial Militar do Guatupe, APMG, em 
Convenio com a Universidade Federal do Parana, para obtengao do tftulo de 
Especialista em Seguranga Publica ao nfvel de Doutoramento. A investigagao 
teve por finalidade analisar comparativamente as caracterfsticas gerais das 
ag6es de polfcia comunitaria e sociais existentes na Polfcia Militar do Parana, 
atraves da teoria de redes sociais. Foi possfvel a construgao do marco te6rico 
sob o enfoque da produgao social na Corporagao, direcionado pela pesquisa 
com os participantes das principais praticas de polfcia social na lnstituigao. No 
processo de estudo sobre o assunto foram desvendados paradigmas que 
cotidianamente tem-se observado e vivido na Organizagao, como pre-conceitos 
contra os projetos e programas nos campos de polfcia comunitaria e ag6es 
sociais. A pesquisa aponta ainda que esses policiais-militares respondentes 
sentem a necessidade de integragao dessas ag6es para a melhoria do 
resultado social, interno e externo a Corporagao. A pesquisa do tipo 
explorat6ria foi realizada com policiais-militares de Curitiba e Regiao 
Metropolitana que trabalham com os programas ja citados. 

Palavras-chave: Produgao Social; Polfcia Comunitaria; Prevengao. 
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1 

PROJETOS DE PRODU<;AO SOCIAL DA POLlCIA MILITAR DO PARANA: 
DILEMAS DA INTEGRACAO 

1 INTRODU<;AO 

A presente investigagao, interessa discutir criticamente, e sem a pretensao de 

esgotar o assunto, sobre os trabalhos na 6tica do repensar uma nova Polfcia Militar 

com o foco voltado para o futuro, atraves da gestao de ideias acerca de concepgoes 

sobre polfcia para a comunidade, preventiva e social. 

Assim, considera-se imprescindfvel a aproximagao do presente trabalho de 

pesquisa a discussao atraves da teoria da produgao social em sociologia e da 

concepgao da teoria matricial das redes sociais, cujas duas areas servirao para a 

constituigao de urn campo interdisciplinar de saberes e praticas, e aponta-se a 

necessidade dessa converg€mcia para o desenvolvimento de urn processo 

constitutive, avaliativo sistematico desses trabalhos no campo social interno e 

externo a Polfcia Militar do Parana. 

Acredita-se que com a consolidagao desse trabalho, sera possfvel langar urn 

novo olhar para a questao social na Corporagao, que ainda de forma paradigmatica, 

encontra-se encarcerada e nao levada a efeito, esquecida pelos dirigentes da 

Corporagao, que sao OS gestores das polfticas institucionais perante OS altos 

escaloes do Governo do Estado. 

Nesse processo coletivo do pensar socialmente a Organizagao, ha muitas 

pontas soltas e que merecem atengao especial. A falta de pesquisas cientfficas na 

PMPR tern comprometido seu processo hist6rico de desenvolvimento e, a 

caracteriza como uma Corporagao que se tern deixado manipular pela agao polftica, 

com pouco ou nenhum criterio sistematizado de criar mecanismos de defesa contra 

esses ataques que colocam em risco de extingao essa Organizagao 

sesquicentenaria que tern elevado credito perante a opiniao publica, ou seja, a 

comunidade onde se presta os servigos. 

Nesse sentido, houve a necessidade de construir urn marco te6rico proprio 

para a pesquisa que foi proposta elaborar, motivo pelo qual o presente trabalho 

investigative encontra-se com tal volume e conteudo. 



2 

A polfcia militar foi constitufda para servir a populagao, e o mais importante, 

os sujeitos que a compoem sao emprestados da sociedade para urn perfodo de 

formagao/capacitagao e logo ap6s sao restitufdos a essa sociedade. Sao pessoas 

investidas de autoridade legal, mas que anseiam por melhores condig6es de 

trabalho. Por outre lado, encontramos as pessoas que cotidianamente veem e 

esperam que a instituigao Polfcia Militar atue como agencia protetora, nao 

necessariamente com o servigo de repressao, mas inserida nas areas de educagao 

preventiva e de insergao social. 

GRANJEIRO (2001, p. 21) aponta que o policial-militar, independente do grau 

hierarquico de que seja possuidor, e urn permanente social e socializador, e que no 

seu dia-a-dia profissional, tern de agir na composigao da paz social, neutralizando a 

manifestagao de comportamentos anti-sociais. Nessa perspectiva, a formagao do 

profissional de seguranga do cidadao 1 deve desenvolver neste a capacidade 

analftica (reflexiva) sobre a sua fungao social e a capacidade te6rica pratica para 

atuar de forma competente. 

Assim, nessa pesquisa foi realizado urn diagn6stico das ag6es nas areas de 

polfcia comunitaria, de prevengao e de intervengao social interna existente na Polfcia 

Militar do Parana, e mostrou que se encontram desarticuladas, demandando sua 

reorganizagao para o trabalho integrado. 

Nessa questao, trata-se da discussao preliminar sobre possfvel instrumental 

metodol6gico para pesquisa avaliativa das condig6es de formagao do sistema de 

rede interna e externa das ag6es nos campos da prevengao primaria, secundaria e 

terciaria, e projetos dirigidos as comunidades fora da Polfcia Militar. 

Para entender o processo vinculado de produgao e o social, discutiu-se 

minuciosamente a ideia da adaptagao social as novas formas de produgao social, 

que sao posteriores as ag6es envolvidas em sua construgao, o que significa uma 

diferenciagao das possibilidades cognitivas conforme a diversidade propria das 

configurag6es subestruturais dos ambientes sociais, ou seja, ambientes em que 

ocorre a agao. 

1 0 termo profissional da area de seguran9a do cidadao esta coerente com o documento "Bases 
Curriculares para a torma9ao do Profissional da Area da Seguran9a do Cidadao" publicado em junho 
de 2000 pelo Ministerio da Justi9a. 
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Assim, a pesquisa buscou referenciais na dialetico-hist6rica de Karl Marx e na 

epistemologia genetica de Jean Piaget, uma correlaqao que encontra na vida social, 

novos processes. A reconstruqao no pensamento, ou seja, como conceituaqao das 

interaq6es que s6 ocorre do ponte de vista da genese e desenvolvimento hist6rico 

das representaq6es sociais que transitam dos sfmbolos mitol6gicos as formas de 

racionalidade contemporanea. lsto ficou caracterizado no plano da hist6ria pessoal 

dos atores que compoem a Corporaqao. 

A investigaqao encerra pniticas de gestae que ha registros de discussao na 

Corporaqao com vistas a uma aqao efetiva e integrativa de esforqos, considerando

se as peculiaridades de cada atividade de uma polfcia social. 

A Polfcia Militar do Parana possui diversas aq6es em que ha urn empenho no 

trabalho em diversos ambientes, como os de polfcia comunitaria, nas areas de 

prevenqao e sociais, voltados para os publicos internes. 

Em sfntese, foram discutidos no trabalho acerca do Programa Educacional de 

Resistencia as Drogas e a Violencia- PROERD, cuja finalidade social e desenvolver 

atividades no campo da educaqao preventiva sobre drogas e cultura de paz, 

realizado no ambiente da sala de aula, nas escolas das redes publica e particular de 

ensino. 

Na mesma corrente de atuaqao educativa, mas de intervenqao social e, 

guardando a mesma cultura de prevenqao, ha os trabalhos desenvolvidos pelos 

"Ciubes PROERD", que tiveram como objetivo inicial dar continuidade ao trabalho 

nos campos da educaqao preventiva aos egresses do programa regular do 

PROERD. 

Outra atividade realizada pela Corporaqao, agora na area de intervenqao 

clfnica e tratamento de doenqas psicol6gicas, e o Serviqo de Aqao Social na Polfcia 

Militar do Parana, que tern por finalidade de orientar, promover, estimular e executar 

as atividades de bem-estar social ao efetivo da Polfcia Militar (Ativos e Reformados) 

e seus familiares. 

0 Projeto Equoterapia, baseado na pratica de atividades equestres e tecnicas 

de equitaqao, que e realizado no Regimento Coronel Dulcfdio, tern como objetivo 

proporcionar ao portador de necessidades especiais o desenvolvimento de suas 

potencialidades, que visa a integraqao na sociedade, proporcionando aos 

praticantes beneffcios ffsicos, psicol6gicos, educativos e sociais. 
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Outro trabalho analisado desenvolvido pela Corporagao e o "Formando o 

Cidadao", que tern por finalidade, atraves de seus 6rgaos envolvidos, possibilitarem 

aos participantes do projeto, cidadania plena atraves da insergao social de meninos 

de rua, na faixa etaria de 14 a 17 anos de idade, em uma proposta de convivencia e 

de agao educativa que auxiliem o desenvolvimento integral, preparando-o para o 

exercfcio da cidadania. 

Como atividades de policiamento ostensive, foram ainda avaliados os 

trabalhos da Polfcia Comunitaria e da Patrulha Escolar Comunitaria, como 

programas governamentais que atendem parcelas especfficas da populagao. 

Alem da questao ora apontada, sera realizada analise comparativa dos 

trabalhos que a Polfcia Militar realiza em diversas frentes de trabalho, que aqui, para 

efeitos de categorizagao distinguiremos em tres nfveis de agao: os de intervengao 

educativa, os de tratamento e insergao psicossocial e os de polfcia comunitaria, 

ambos caracterizando o que doravante denominaremos de polfcia social. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A problematizagao desta investigagao esta relacionada a necessidade de 

melhorar a relagao e entrosamento dos projetos e programas que a Polfcia Militar 

do Parana possui frente as demandas sociais crescentes, com a previsao da 

melhora na pratica dessas agoes. As demandas aqui citadas sao criadas na 

sociedade em fungao da decorrencia de fatores primarios2
, de acordo com 

ERIKSON (1976). 

As perguntas de pesquisa aqui configuradas para o tema sugerido apontam 

que a questao social em nossa Organizagao traz urn vasto campo de estudo. lsso 

ocorre, pois, realiza-se pouca pesquisa de carater explorat6rio na Polfcia Militar. 

Assim, percebe-se que a Corporagao possui vocagao no desenvolvimento do 

pensamento social, considerando-se o universe de demandas existentes, e que 

2 Os tatores primaries aqui citados sao os gerados em decorrencia da escassez de produtos de 
necessidade primaria, como alimento, vestuario, medicamentos e outros generos. 0 autor tambem 
aponta outras quest6es referentes a outras demandas criadas pelo homem moderno, como a 
necessidade de ser reconhecido, a necessidade de fazer parte de um grupo de perten<;a, dentre 
outros. 
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compreende os funcionarios em atividade, inativos, pensionistas, dependentes 

destes, e a populagao de seu entorno que e beneficiada por programas diversos, 

ainda que de forma paradigmatica. 

Por outro lado, existem ag6es comunitarias que ainda, timidamente, 

interpolam uma cultura social aparente na Corporagao. 

Por que uma Organizagao secular como a Polfcia Militar resolve investir em 

ag6es de intervengao social, nos nfveis acima citados se a tonica de seu legado 

hist6rico e, por conseguinte, sua formagao atual, ainda se configura de cunho 

repressive, com a visfvel conservagao de diregao e estrutura administrativa que nao 

alcangam as necessidades para o suporte social? 

Do ponto de vista destes profissionais que trabalham nas atividades sociais 

ora especificadas, o que faz com que migrem suas concepg6es de formagao para 

outro nfvel profissional no campo do conhecimento laboral? Esses profissionais que 

desempenham suas atividades laborais sentem a necessidade de desenvolverem-se 

na sua nova praxis de trabalho? 

Essas quest6es, uma vez respondidas, nos permitirao apontar limites, 

possibilidades, horizontes a serem redefinidos e nos permitir a reflexao sobre o 

redirecionamento dessas ag6es de planejamento na Corporagao. 

Acredita-se que se uma organizagao como a Polfcia Militar adotar o auto 

conhecimento a partir de uma postura crftica perante a sociedade, o trabalho 

realizado buscando a competencia interpessoal, pode contribuir de forma integrada 

para desenvolver o que MOSCOVICI (1997) considera como sensibilidade social o 

qual consiste no desenvolvimento da capacidade de perceber a si mesmo, e como 

os outros sentem, pensam e tendem a organizar suas ag6es, o que permitiria forma 

mais adequado com maior flexibilidade no convfvio interpessoal. 

Percebe-se que os arranjos sociais existentes na Corporagao e as formas de 

conhecimento existentes sao aparentemente causais e, refletem urn processo 

hist6rico subjacente da experiencia humana que ainda identifica preconceitos de 

genero, profissao, raga, crenga, e outros aspectos que devem ser, nao apenas 

sublimados, mas superados pelo processo da construgao de urn novo conhecimento 

Organizacional. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

Analisar as caracterfsticas gerais das ag6es sociais existentes na Polfcia 

Militar do Parana, e construir urn referencial te6rico para o estabelecimento de urn 

projeto que concentre todas as atividades nos tres nfveis de agao: os de intervengao 

educativa, os de tratamento e insergao psicossocial e os de polfcia social, com vistas 

a consolidagao de urn organismo que desempenhe a fungao normativa, de 

deliberagao e execugao na Corporagao. 

1.2.1 Objetivos Especfficos 

- Analisar de maneira crftica as situag6es dos trabalhos no campo social 

existentes na Corporagao; 

- Analisar comparativamente as ag6es atualmente existentes; 

- Mostrar a concepgao dos agentes que trabalham nessas ag6es sociais e da 

polfcia comunitaria. 

1.3 METODOLOGIA 

0 estudo sobre o assunto trouxe a luz muitos hiatos e mitos que 

cotidianamente tem-se observado e vivido na Corporagao Policial Militar, que e 

contigencionalmente eivada de paradigmas e pre-conceitos acerca dos "projetos e 

programas nos campos de polfcia comunitaria, atividades de prevengao e ag6es 

sociais", seja no objeto propriamente dito ou com seus agentes. 

Como ja apontado, a Corporagao carece de pesquisas que levantem de 

maneira crftica pontos de relevancia social, por considerarmos que estamos 

inseridos em uma nova ordem cultural na sociedade, que e hoje a sociedade do 

conhecimento. Os componentes dessa sociedade nao admitem mais Organizag6es 

seculares como a Polfcia Militar que permanega encastelada, ou que apenas 

determine ag6es organizacionais que nao encontrem eco em suas expectativas 

sociais. 
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Assim, at raves dessa pesquisa, e de acordo com DEMO (1995, p. 11 ), aponta 

que nao consiste em urn trabalho de apenas coletar dados e realizar urn mosaico de 

informag6es, que por mais que estejam coerentes, nao caracterizam logicamente o 

objetivo cientffico ou social da busca, ou seja, a coleta de informag6es, 

sistematizagao e descrigao da realidade. 

Como apontado por LUDKE e ANDRE (1986, p. 11) "ocupo-me com os 

processos e fico atenta aos significados que as pessoas dao as coisas e a vida". 

A isto, a pesquisa como atividade humana e social, carreia consigo a carga de 

conhecimento hist6rica do pesquisador, que reflete diretamente na qualidade do 

resultado da investigagao. 

Nesse sentido, o objeto de estudo observado e em questao foi tratado de 

maneira analftica, mesmo se considerando a complexidade do fenomeno social 

estudado. 

0 trabalho de pesquisa adotou a pesquisa bibliografica como fontes primaria, 

secundaria e terciaria, seguida da analise de conteudo do material coletado. 

0 direcionamento da investigagao redundou em pesquisa qualitativa de 

carater explorat6rio, pois 0 processo da pesquisa citado nao admite vis6es isoladas, 

parceladas e estanques, mas desenvolve em uma interagao dinamica se retro 

alimentando, reformulando-se constantemente, de forma que na coleta de dados, 

num instante deixa de ser tal e passa-se a analise de dados, e este e em seguida 

urn vefculo para nova busca de informag6es. 

No que se refere a coleta de dados, a pesquisa qualitativa admitiu alguns 

tipos de caminhos, que foram utilizados, como o questionario semi-estruturado. 

Como tecnica de analise do conteudo das observag6es, adotou-se como base 

as experiencias de trabalho de campo de BOGDAN E BIKLEN (1982) em LUDKE e 

ANDRE (1986, p. 15), que apresentam uma parte descritiva e uma parte reflexiva. 

No que se refere a analise documental, foram analisados diversos tipos de 

documentos achados importantes e de relevancia para a pesquisa, como materiais 

hist6ricos referentes ag6es sociais na Polfcia Militar do Parana, em que foram 

encontrados outros elementos que propiciarao outras investigag6es, que julgo 

importante para o desenvolvimento social da propria Organizagao. 

A analise documental, de acordo com CAULEY (1981 ), buscou-se identificar 

informag6es factuais nos documentos a partir de quest6es ou hip6teses de 
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interesse. Assim os documentos constituem-se em uma fonte poderosas de onde 

podem ser retiradas evidencias que fundamentem afirmag6es e declarag6es do 

pesquisador. 

Outro aspecto importante da analise de conteudo, de acordo com SAMPIERI 

(1998, P. 43) esta na capacidade da analise de conteudo "gerar novas interrogag6es 

e descobertas". Nesse sentido, FRANCO (1986, p. 9) ressalta que a analise de 

conteudo busca os sentidos de urn texto, de uma mensagem. 0 ideal, de acordo 

com o autor e buscar sentidos em urn texto, na mensagem procedida pelo 

interlocutor. 

Assim, a populagao estudada foi a de policiais-militares que atuam nas ag6es 

de polfcia comunitaria e social da Polfcia Militar do Parana, em Curitiba e Regiao 

Metropolitana, tornado como referenda geografica para melhor homogeneizagao da 

amostra. 

A coleta de dados foi realizada com todos os nfveis de participantes de cada 

agao citada, tanto o corpo de funcionarios, como equipe dirigente (Oficiais e Pragas) 

que informaram as diversas situag6es, espagos na concretude que envolvem o 

cotidiano e a realidade das quest6es relativas ao seu trabalho. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 CONFORMANDO A PRODUQAO SOCIAL 

Para entender a ideia da produc;ao s·ocial da Polfcia Militar do Parana e seus 

dilemas de integrac;ao, ap6s a busca de varios autores, tomaram-se por base as 

teorias de Marx e Piaget, por julgar que esses dois te6ricos melhor justificam a 

hip6tese de que os sujeitos envolvidos nos trabalhos nas areas de polfcia 

comunitaria, educac;ao preventiva e atividades sociais na Corporac;ao sao · 

construtores de sua existencia e sujeitos epistemol6gicos, na medida em que 

percebem as concepc;oes da sociedade em suas necessidades de suporte social. 

GOLDMANN (1959) desenvolveu a hip6tese de que as teorias de ambos sao 

correspondentes do ponto de vista epistemol6gico e hom61ogo ( enquanto teo ria 

social e psicol6gica). Por sua vez, PIAGET em Estudos Sociol6gicos (1983) 

estabelece uma serie de identidades entre sua concepc;ao (estruturalismo genetico) 

e as concepc;oes de MARX. 

Piaget aponta que nas condutas das pessoas ha duas especies de interac;ao: 

sujeito-objeto e sujeito-sujeito. Esta formulac;ao equaciona a analise dos processos 

sociais de forma convergente com Marx, que afirma as relac;oes (compreendidas 

tambem como ac;ao) indivfduo-natureza e indivfduo-indivfduo, ambas mediadas pelo 

modo de produc;ao, como basicas do desenvolvimento hist6rico. Entendemos que 

esta e a relac;ao que deve ser construfda na analise das configurac;oes dos 

ambientes organizacionais. 

QUADRO 1 - DIFERENQAS CONCEITUAIS NAS RELAQOES INDIVIDUAlS E 
AMBIENTAIS DE PIAGET E MARX 

SUJEITO .. OBJETO SUJEITO ... SUJEITO 

Na epistemologia genetica de Piaget, ocorre uma interac;ao bilateral entre o sujeito e objeto 
e o sujeito-sujeito, onde o sujeito transforma o objeto e vice-versa, o que o autor denomina de 
abstrac;ao reflexionante. 

INDIVIDUO ... NATUREZA INDIVIDUO ... INDIVIDUO 

0 processo dialetico-hist6rico de Marx, o indivfduo e que determina a condic;ao de sua 
existencia atraves das transformac;oes da natureza e na relac;ao indivfduo-indivfduo, que define a 
condic;ao de alterac;oes do meio (social). 
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A partir de agora sera realizado urn apanhado na teoria dialetica hist6rica 

marxista, retificando o valor das estruturas sociais em seu momento de genese e da 

atualidade, desfocado da multideterminagao das relagoes end6genas de cada 

estrutura e relacional entre as varias estruturas que integram a vida social, acentua

se aqui a ideia de que o contempon1neo sao relagoes que ressignificam as 

estruturas hist6ricas originais (MARX, 1982). 

Esta dialetica, de transformagao do valor e das fungoes das estruturas 

originais conforme as relagoes de totalidade em que esta inserida sao acentuadas 

por PIAGET (1983, p. 46). Ou seja, trata-se de nao subordinar, por exemplo, os 

processos sociais emergentes como a necessidade de suporte social3 as mesmas 

interpretagoes, fungoes da agao, pensadas que tiveram valor para a analise crftica 

da arquitetura da produgao industrial, contida na teoria de Marx. 

Esta aproximagao enfrenta algumas antinomias e lacunas mutuas. Marx ao se 

concentrar na crftica as formas de consciencia que considerava alienadas, 

ideol6gicas, ou decorrentes da reificagao, nao chegou a formular uma teoria do 

conhecimento (para alem de sua crftica filos6fica ao mecanicismo e ao idealismo). 

Por sua vez, considera-se que o conceito marxista de modo de produgao 

oferece instrumentos importantes para analise da vida social contemporfmea. Sua 

validade, admitida por Piaget, traz varias discussoes para uma abordagem do 

sociogenese do conhecimento. 

Assim, por exemplo, o conceito de infra-estrutura, ou subestrutura, em Piaget, 

aparece parcializado naquilo que chamamos de processo de produgao (que e urn 

momento estrutural dialeticamente articulado com os processos de valorizagao, o 

capital como relagao social, estruturada e estruturante). 

Na realidade, a 'infra' e o modo de produgao, que e o conceito te6rico relativo 

a dialetica dos processos de produgao e processo de valorizagao dos sujeitos 

envolvidos. 

0 segundo ponto de nebulosidade, em Piaget, e a interpretagao da 

subestrutura da agao, no caso, dos ambientes sociais de produgao restrita as 

3 Nesse trabalho adotaremos o termo "Necessidade de suporte social" ou apenas "Suporte social", 
como uma criagao de uma necessidade construfda no imaginario das pessoas que participam da 
sociedade. Sera tambem aqui tratado como uma carencia psfquica que e fruto de urn construto 
mental dos sujeitos sociais. 0 termo e de autoria dessa pesquisadora. 
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relag6es de causalidade sobre as representag6es sociais, em suas varias formas: 

ideol6gicas, mito16gicas e racionais. 

Para alem desta abordagem se devem considerar as estruturas dos 

processos de produgao social passfveis de analises estruturais por serem 

estruturadas, e implicativas por seu carater estruturante. Assim, nao s6 as 

representag6es sociais, simb6Jicas e racionais retroagem sobre a agao, definidas em 

seu carater implicativo; mas nas estruturas sociais ha implicag6es emergentes, 

mesmo que ocultas, inclusive dos aparatos de produgao social. 

Conscientes de que estas antinomias e lacunas requisitam uma ardua 

confecgao te6rica, restringimos a discussao ao escopo enunciado no infcio. 

Sera utilizado a partir de agora o conceito de tecnologia e, que tern o sentido 

construfdo por Marx, como meio de produgao, ou seja, instrumentos de trabalho que, 

na contemporaneidade, objetiva a racionalidade cientffica e social. 

Longe, porem, da neutralidade, a tecnologia e uma composigao passfvel de 

uma demarcagao no tempo/espago de sua ocorrencia ( o que ja define o seu carater 

hist6rico, que alguns entendem universal), e tambem de seus vfnculos geneticos 

com determinadas formas de agir, como a agao preexistente, incluindo a agao na 

produgao social (FERREIRA, 1997). 

Urn dos espagos de uso efetivo das tecnologias e, que hoje sao produzidas 

por especialistas, cientistas e tecn61ogos sao o da produgao social, diferente do 

espago de consumo. 

Uma tecnologia da educagao preventiva, entretanto, pode ser a mesma na 

"produgao" do espago da produgao e do consumo, por exemplo, a elaboragao de urn 

projeto para implantagao de urn programa social. 

0 conceito de produgao do qual sera abordado e o de Marx, buscando a sua 

relativizagao. Dos Manuscritos, passando pela ldeologia Alema, ate a lntrodugao e 

ao Capital, as relag6es entre trabalho, como atividade dos indivfduos e produgao sao 

reconstrufdas de forma cada vez mais complexa. 

Nos Manuscritos, produgao ao mesmo tempo relagao (intercambio organico) 

indivfduo-natureza e indivfduo-indivfduo. Na ldeologia Alema, Marx afirma as "forgas 

produtivas" como forma que abrange a cooperagao e divisao do trabalho e, ao 

mesmo tempo, desenvolvimento dos meios (instrumentais) para satisfazer o mundo 

da necessidade. Nesta obra, Marx afirma as formas de produzir (incluindo af, as 
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formas determinadas de organizagao social da produgao, de cooperagao, divisao 

social do trabalho e de propriedade, e principalmente a propriedade dos meios de 

produzir) como referenda essencial de uma concepgao de hist6ria. 

Estes conceitos seriam depois desdobrados: o modo de produgao e uma 

sfntese dos processos de produgao e processos de valorizagao, entendidos cada urn 

como mutuamente implicados e de autonomia relativa na configuragao das relagoes 

sociais. 

Nessas sfnteses, podemos agora situar a condigao da sociedade na 

necessidade de suporte social. Se a sociedade cria suas demandas, como as de 

seguranga, prevengao, saude, assistenciais, dentre outras, a responsabilidade recai 

no setor publico, cuja resposta deve ser "produzida", "criada". 

Assim, 6rgaos publicos como as Polfcias Militares, precisam prestar o 

"suporte social" que e caracterizado pela elaboragao de respostas, por vezes, nao 

convencionais as comunidades. 

As sociedades devem ser situadas, periodizadas em seu passado e 

hierarquizadas em seu presente conforme as variagoes no contexto desta dialetica. 

Para BAUDRILLARD (1996), nem o objeto material construfdo pelo 

pensamento marxista existe na forma de necessidades naturais. 0 objeto de 

consumo e signo e significado dissociado de seus referentes. 0 predomfnio da 

necessidade de respostas sociais nas representagoes sociais e dominante na era de 

uma polfcia comunitaria. 

A representagao, entretanto, e uma dimensao diversa do suporte social ou do 

meio de produgao desta necessidade. Varios autores construfram analises destes 

processos de produgao que extrapolam os limites dos conceitos relativos a forma 

industrial de produzir (MORIN, 1990 e HERSCOVICI, 1995). 

A criagao dessas necessidades de suporte e seu uso estao recortados pelas 

estrategias sociais. Acentuam-se aqui aquelas especfficas do capital: as suas formas 

de racionalidade (burocratica e economica) tfpicas (a economia do tempo, a eficacia 

operacional/funcional, as regras tecnicas de uso). 
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2.2.1 Tecnologia, Produgao Social e Diferenciagao dos Labores Sociais: Uma 

Tendencia lrreversfvel na Polfcia Militar 

Uma das quest6es que se coloca aqui, em termos genericos, e a da 

lacuna/descompasso atividades do trabalho na produgao social entre os processes 

de objetivagao do trabalho social preexistente, em tecnologias e de subjetivagao dos 

indivfduos, colocados, com o uso das mesmas, frente a novas demandas cognitivas, 

individuais e sociais, ante o ambiente social de produgao. 

Esta nova configuragao e objeto de varias hip6teses no que se refere a 

divisao social do trabalho manual e intelectual. Adam SCHAFF (1991) preve o fim da 

divisao social do trabalho na esfera da produgao em decorrencia das tecnologias. 

Andre GORZ (1983) considera que continuarao existindo ambientes de produgao 

social caracterizados pela heteronomia (tecnica e normativa, baseada na divisao 

social do trabalho), abrindo-se ao mesmo tempo espagos para autonomia, 

compreendidos numa 16gica individual e comunitaria. 

Ja FRIGOTTO (1991), partindo de Schaff, analisa este processo do ponto de 

vista das possibilidades positivas emergentes da produgao social que, rebatidas na 

educagao, abrem-se a politecnia, associagao entre trabalho intelectual e manual, 

relag6es entre adultos e criangas na produgao, e a convivencia na teoria e pratica na 

agao social. 

Estas analises nos levam as considerag6es sobre os processes de produgao 

social, conhecimento e tecnologia. 

Antes de tudo, a compreensao de que as atividades dos indivfduos em suas 

interag6es com os objetos e outros indivfduos nao ocorrem num ambiente social nulo 

e de apropriagao de uma tecnologia neutra. Ao contrario, estas interag6es se 

desenvolvem em espagos estruturados conforme relag6es entre varias estruturas 

estruturadas e estruturantes, dialeticamente condicionadas, o que significa inclusive 

autonomia relativa de uma em relagao a outra. 

Nestas formas de produgao, a tecnologia, enquanto meio tecnico de produgao 

ocupa urn Iugar especial, na medida em que a objetivagao das atividades anteriores 

dos indivfduos e uma construgao social, estrutura estruturada - recortada e projetada 

por estrategias diversas. Mesmo que com conflitos Organizacionais, devem ser 

hegemonizadas para integrarem a ainda complexa concepgao de produgao social, 
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na sua forma, como produtos da crra9ao cientffica, tecnol6gica (no sentido de 

ferramenta criada pelo homem para a resolu9ao de problemas sociais). 

2.1.2 0 Trabalho como Determinante do Conhecimento Social 

MARX (1975) vai definir a linguagem, a comunica9ao, e a consciencia etica e 

cognitiva como formas da produ9ao social. A experiencia coletiva da produ9ao 

social, neste sentido, e uma praxis, que e a sfntese de consciencia e a9ao, que e o 

determinante do conjunto da vida social. 

Na ldeologia Alema (1975), esta formula9ao esta indicada na hip6tese de que 

a consciencia e contemporanea da linguagem, porem ambas sao derivadas da 

produ9ao e trocas dos objetos materiais, que fundam as possibilidades cognitivas e 

comunicacionais dos sujeitos. 

0 autor entende que estas possibilidades estao recortadas pela aliena9ao 

resultante da divisao social do trabalho e das varias formas de trabalhos concretos 

diferenciados. 

lsso explica, nas multiplas sfnteses indefinidas, inclusive as academicas de 

forma9a0 policial militar, porque ate hoje nao construiu a resposta do que e OU qual e 

a cultura policial militar. 

A divisao estanque do trabalho na Corpora9ao resulta ainda no nao

entendimento sobre a importancia das novas dimens6es e perspectivas para o 

trabalho voltado a popula9ao. Esse aspecto nos remetera em algo que sera 

posteriormente discutido, a questao da identidade, diferen9a e poder, que servira 

para explicar e situar 0 nao-entendimento de aspectos relacionados a cultura 

organizacional. 

A ciencia e inserida por MARX nas formas de aliena96es "superestruturais", 

na medida em que seus agentes a compreendem como "outra coisa alem da 

consciencia da pratica existente, que representa efetivamente qualquer coisa sem 

representar qualquer coisa de real" (1975, p. 41 ). 
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Tal como o Estado, o direito, a moral e a arte, a ciencia e tao somente uma 

forma especial da produgao, estando sujeita as suas determinag6es (MARX, 1980). 

A alienagao da vida real se refere aos processes internes ao modo de produgao 

(infraestrutura), no caso alienado em relagao aos processes (de atividade dos 

produtores), aos produtos do trabalho (produzido para o mercado) e a subjetividade 

(por ser fundado no reino da necessidade e por se desenvolver sob formas nao 

conscientes). 

Outra consideragao importante de Marx no Capital e de que a reflexao, 

conhecimento social, e posterior a agao, isto e, o conhecimento sobre as formas de 

vida humana, e tambem sua analise cientffica, segue, sobretudo urn caminho oposto 

ao desenvolvimento real. 

LUKACS (1984), que buscou estas relag6es entre conhecimento e trabalho, 

tomando por base os escritos filos6ficos hegelianos de Jena. Para Lukacs, o 

conhecimento tern sua genese na esfera do trabalho. Trata-se da forma pela qual o 

intercambio indivfduo-natureza pode ser realizado conforme as finalidades 

socialmente estabelecidas. A questao das finalidades tambem esta ancorada na 

esfera do trabalho. 

Este e o caminho de sua crftica a Kant, que transforma a construgao das 

finalidades numa questao abstrata. Ao mesmo tempo, procura assim explicar a 

genese, no trabalho, do surgimento das varias formas de concepg6es de mundo nas 

quais se discute o destino da especie. 

2.1.3 Cooperagao: as Estruturag6es do Sujeito e a Produgao Social 

Agora sera realizada a abordagem com base na epistemologia genetica de 

Piaget, que nos oferece caminhos para responder a questao relativa a formulagao 

da concepgao dos sujeitos sobre a produgao social. 

Aqui nos interessa, em especial, a genese do conhecimento em torno das 

interag6es sociais. Na vida social, a ideia de operagao e substitufda pela 

cooperagao, isto e, operag6es efetuadas em comum entre varios indivfduos 

(PIAGET, 1973). Deve-se pontuar que nem toda a interagao e cooperativa. Como 
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dentro do proprio conceito de interagao ha uma indissociabilidade entre interag6es 

sujeito-objeto e sujeito-sujeito, operagao e cooperagao sao abordados tambem como 

se fossem sinonimos. 

Essa breve introdugao serve para situar os atores dessas relag6es como 

protagonistas das ag6es de interagao, que sao desenvolvidas pela Corporagao no 

meio social. lmporta ressaltar, conforme contido no Quadro 1, que as relag6es 

apontadas na epistemologia de Piaget, sao interativas, e de carater de sfnteses 

integrativas entre o sujeito-objeto-sujeito, ou na mesma logica entre os sujeitos. 0 

objeto aqui citado e a cooperagao, que na concepgao do autor deve ser absoluta, 

completa, sistemica. 

0 conceito de cooperagao, para Piaget, considera a propria agao 

desenvolvida em conjunto por varios indivfduos, como espago de interag6es infra

estruturais, e causais na vida coletiva, que correspondem as condutas na vida 

psicol6gica. 

Esse estudo serve para apontar que em qualquer meio social, a cooperagao 

deve ser absoluta, integral. A cooperagao nao e apenas concreta, tambem e formal, 

isto e nao ocorre apenas no plano da agao, mas tambem no da consciencia. Na vida 

psicologica e social, a indiferenciagao nao se esgota com a agao, na medida em que 

somente o processo de conceituagao, especffica das interag6es, propiciara a 

superagao dos esquemas previos a partir dos quais os indivfduos organizam sua 

agao nestes ambientes. 

Se a interagao e a base do conhecimento, a tomada de consciencia da 

mesma requer urn esforgo a mais por parte dos sujeitos no sentido da conceituagao 

do fazer (PIAGET, 1985), o que ocorrera em interag6es de novo tipo, ou seja, 

proposicionais e intelectuais. 

0 conceito de interagao em Piaget e uma superagao do senso comum sobre 

o termo: interagao e uma sfntese, num patamar superior, que agrega as teorias das 

estruturas inatas no sujeito e as teorias que veem o conhecimento como resultante 

das interag6es com o meio ambiente. 

Ou seja, e a propria consciencia que o sujeito pode desenvolver acerca da 

importancia da interagao social. Do ponto de vista da sua estruturagao, a agao 

coletiva, que diferenciamos aqui de cooperagao, concreta ou representativa se 
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desdobra, prop6em Piaget, em ritmos, regulag6es e agrupamentos, os mesmos 

observados no desenvolvimento psicologico individual. 

Os ritmos dos sujeitos demarcam a fronteira entre o natural e o social. As 

regulag6es sociais ja se constituem em formas de coordenagao de varios ritmos, 

porem sem atingir ainda o nfvel da logica co-operatoria concreta (e, logo, formal), 

como, por exemplo, trocas entre indivfduos em que nao ha conservagao do ponto de 

vista do outro, nem de reciprocidade, tfpicos dos agrupamentos. Finalmente, os 

agrupamentos sao co-operatorios concretos e formais. 

Em termos concretos, estas regras vao se referir na vida social as normas, 

aos valores e aos sfmbolos e sinais (c6digos) verbais e nao verbais que possibilitam 

as trocas entre os sujeitos. As normas estabelecem as regras das interag6es, 

atingindo os varios pianos destas (as regras gramaticais, os conceitos, as 

operag6es, as regras tecnicas e morais, etc). Se as operag6es individuais se 

constituem sempre em imperativos hipoteticos que demarcam a coerencia da agao 

psicologica, as regras definem os imperativos categoricos da agao coletiva. 

Os valores se constituem em sistemas de classificagao da realidade que se 

apresenta nas interag6es dos indivfduos, tanto em relagao aos objetos como nas 

interag6es sujeito-sujeito. 

Seguindo a logica do pensamento de Piaget, pode-se ser levados a afirmar 

que tambem na vida social a cooperagao concreta nem sempre encontra expressao 

normativa, valorativa e comunicativa dos agrupamentos. lsto e, a tomada de 

consciencia social seria trabalho que redobra o proprio esforgo social despendido 

nas ag6es concretas de cooperagao. 

Se esta extrapolagao tern validade, afirma-se que o conhecimento social, em 

torno de normas, valores e signos, e posterior sempre a agao. Oaf a ideia de que a 

adaptagao social as· novas formas de produgao social serao posteriores as ag6es 

envolvidas em sua construgao, o que significa uma diferenciagao das possibilidades 

cognitivas conforme a diversidade propria das configurag6es subestruturais dos 

ambientes de produgao social, ou seja, ambientes em que ocorrem a agao. 

Esta correlagao encontra na vida social, novos processos. A reconstrugao no 

pensamento, como conceituagao das interag6es so ocorre do ponto de vista da 

genese e desenvolvimento historico das representag6es sociais que transitam dos 
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sfmbolos mitol6gicos as formas de racionalidade contemponinea. lsto e, no plano da 

hist6ria, a consciencia e posterior a agao. 

As formas construfdas de representagao e agao apresentam-se como 

acabadas para cada novo integrante desta sociedade. A vida social herda as 

estruturas e subestruturas construfdas, que sao relativas aos signos, valores e 

normas das gerag6es passadas, as quais carregam consigo as varias possibilidades: 

representag6es simb61icas pre-racionais, associag6es mais ou menos 16gicas e 

irracionais e verdadeiras proposig6es 16gico-normativas e morais, todas elas com 

carater implicativo. 

lsso explica os paradigmas existentes nas grandes corporag6es, que tern uma 

relagao direta, por vezes no resultado efetivo social. 

Piaget se refere ao fato de que a reconstrugao das representag6es por parte 

dos indivfduos depara-se sempre com estruturas e subestruturas representacionais 

preexistentes numa determinada sociedade. 

Apontamos que os indivfduos se deparam tambem com determinadas formas 

especfficas, hist6ricas e sociais de agao, como por exemplo, a forma como se 

atende uma parcela da populagao nos servigos publicos, como fazer uma ponte, 

como pensar a administragao, e outros. A atividade adaptativa nas sociedades nao 

ocorre, portanto, numa redoma, na qual o indivfduo desenvolva suas interag6es com 

os objetos e alguns sujeitos, mas num contexto social que imp6e determinadas 

ag6es e representag6es estruturadas e estruturante como desafio quanto as 

possibilidades de interag6es. 

lsto e passfvel de observagao mesmo nas pesquisas clfnicas de Piaget, o 

mais proximo de urn isolamento do indivfduo psicol6gico: os desafios, a linguagem e 

a norma subjacente a realizagao das experiencias sao indissociaveis de uma 

determinada heranga sociocultural, a lingua, os tipos de ag6es contemplaveis, as 

relag6es 16gicas em jogo, que determinam as interag6es. A genialidade de Piaget 

esta em descentrar deste ambiente de herangas, aquilo que e especffico e que 

constitui o concreto da atividade do sujeito. 

A dificuldade esta em extrapolar estas conclus6es para ambientes com outros 

tipos de heranga, af poderfamos pensar na Polfcia Militar, por exemplo, como ocorre 

o desenvolvimento do pensamento repressivo/militaresco para o 

comunitario/preventivo e social, sabendo-se que a formagao de nosso policial-militar 
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traz consigo tragos, mesmo que em partes por milhao, da falta de uma cultura 

academica de pesquisa? 

Qual sera o teto representacional no interior dessa cultura? E o que pode 

acontecer se de algum modo chegarem a ser desafiados, mediante novas 

possibilidades de conceituagao, a formalizagao de suas estruturas cognitivas? 

Resta sempre a hip6tese plausfvel de que o desenvolvimento atinge ate 

determinados nfveis representatives, a partir dos quais ocorre uma inflexao que 

tangencia e e polarizada centripetamente pelas ag6es e representag6es socialmente 

herdadas. 

Nao fosse assim, todas as sociedades teriam chegado ao pensamento 16gico

formal e matematico, antes da emergencia destas formas de representagao na 

Antiguidade. 0 vetor de universalidade nao implica, portanto, num desenvolvimento 

sempre existente e atualizado ate as operag6es formais ou interag6es regradas por 

normas independente das condig6es socioculturais no tempo e no espago. 

0 que, por outro lado, nao quer dizer, absolutamente, que, enquanto 

representante da especie humana, o indivfduo organico de qualquer cultura tenha 

interditado o seu acesso em diregao a formas mais complexas de conhecimento. 

A acomodagao dos indivfduos a cultura que, conforme interpretagao existe 

como estrutura material e simb61ica, se refere tanto as estruturas representacionais 

como as estruturas da propria agao presentes na heranga hist6rica. 

Estas estruturas da vida social dos sujeitos que trabalham na Corporagao 

serao tambem assimiladas e reconstrufdas por eles em cada memento do presente 

conforme seus pr6prios esquemas e sistemas de significagao, tanto no plano da 

agao quanto no da representagao. lsso implica em determinadas diregoes individuais 

e sociais de coordenag6es das ag6es, variaveis nao s6 conforme as possibilidades 

de agao, mas tambem dos possfveis das representag6es, e da relagao dialetica 

entre ambos. 

Marx e Piaget apontam juntos que os sujeitos sao os produtores de sua 

hist6ria, na medida em que se relaciona com o objeto, que no caso e a concepgao 

de uma polfcia comunitaria e social. Se essa relagao tern inferencia no processo 

hist6rico de desenvolvimento dos sujeitos e em sua relagao com esse objeto, a 

educagao do corpo dirigente e dos participantes da Corporagao deve ser repensada 
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e focalizada para a vastidao de fen6menos que a sociedade prop6e para a 

constru9ao do currfculo. 

2.2 OUTRO MODO DE PENSAR E FAZER POLfCIA: A CONSTRUQAO DE UM 
NOVO PARADIGMA? 

A partir de agora serao realizadas algumas reflex6es que darao condi96es de 

tra9ar paralelos entre o atual modo de se pensar a Corpora9ao Polfcia Militar, sua 

pratica cotidiana em sua(s) forma( a) paradigmatica(s), atraves de teorias p6s-crfticas 

da identidade, diferen9a, rela96es de poder e as formas de supera9ao desses 

aspectos intrfnsecos a cultura vigente. 

De acordo com SILVA (2001, p. 88), embora as varias perspectivas aceitem o 

princfpio mfnimo comum, no que se refere a perspectiva de diferentes grupos 

culturais, e isso cabe tambem a institui96es como a Polfcia Militar, ocorre ainda a 

segrega9ao que parte atraves das diferentes concep96es de mundo. 

De acordo com CANDAU, "hoje a necessidade de urn reconhecimento e 

valoriza9ao das diversas identidades culturais, de suas particularidades e 

contribui96es especfficas a constru9ao do pafs e cada vez mais afirmada" (1997, p. 

241 ). As contradi96es envolvidas nesse reconhecimento e nessa valoriza9ao 

certamente imp6em desafios para as organiza96es sociais. 

Essas perspectivas divergem entao em aspectos importantes como e o caso 

da perspectiva liberal ou humanista, que enfatiza urn currfculo multiculturalista 

baseado nas ideias de tolerfmcia, respeito e convivencia harmoniosa entre as 

culturas. Esse currfculo e constitutive do tecido cultural social, que por sua vez, 

permeia os bancos escolares, e na Corpora9ao, e impregnado nos centros de 

forma9ao com uma aparente concep9ao de cultura organizacional. 

Da perspectiva mais crftica, conforme SILVA (2001, p. 89), essas no96es 

deixariam intactas essas rela96es de poder que se encontram na base da produ9ao 

da diferen9a. A ideia de tolerancia implica certa superioridade, por parte de quem 

mostra "tolerancia". Por outro lado, a no9ao de "respeito" implica certo essencialismo 

cultural, pelo quais as diferen9as culturais sao vistas como fixas; como ja 

definitivamente estabelecidas, restando apenas "respeita-las". 
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0 autor ainda percorre esse caminho apontando que as diferengas estao 

sendo produzidas e reproduzidas, o que se deve focalizar sao precisamente as 

"relag6es de poder que presidem sua produgao" (SILVA, 2001, p. 89). 

No que se refere aos estere6tipos socialmente estabelecidos, urn silogismo 

pode ser feito com relagao a profissao do policial-militar. Urn sujeito que saiu da 

sociedade para urn perfodo de formagao que podem durar seis meses para a 

formagao de soldado em nfvel medio, e tres anos para a formagao de oficial em nfvel 

superior. 0 fato e que esses sujeitos ap6s esse perfodo sao restitufdos a sociedade. 

Possuem relacionamentos sociais, realizam cursos superiores e ate p6s-graduagao. 

SILVA (2001, p. 92), relata em urn trecho extrafdo de sua obra, acerca dos 

r6tulos sociais de genero. 

A literatura critica concentrou-se em analisar, por exemplo, os materiais curriculares, tais 
como livros didaticos que caracteristicamente fazia circular e perpetuavam esses 
estere6tipos. Um livro didatico que sistematicamente apresentasse as mulheres como 
enfermeiras e os homens como medicos, por exemplo, estava claramente contribuindo para 
reforgar esse estere6tipo e, conseqOentemente, dificultando que as mulheres chegassem as 
faculdades de medicina. De forma similar, os estere6tipos e os preconceitos de genero eram 
internalizados pelos pr6prios professores que inconscientemente esperavam coisas 
diferentes de meninos e meninas. Essas expectativas por sua vez determinavam a carreira 
educacional desses meninos e dessas meninas reproduzindo, assim, as desigualdades de 
genero. 

Onde existe identidade e diferenga ha uma assimetria. Urn objeto de disputa 

entre grupos situados relativamente ao poder. Na disputa pela identidade 

encontram-se envolvidos recursos simb61icos e materiais da sociedade. Assim, a 

identidade e a diferenga se encontram em estreita conexao com as relag6es de 

poder. 

Nesse sentido, a identidade parece ser uma positividade, ou seja, aquilo que 

sou, uma caracterfstica independents, urn fato autonomo, auto-suficiente. Ja a 

diferenga como uma identidade independents, mas em oposigao a identidade. 

A identidade e a diferenga estao em estreita relagao de dependencia. Em uma 

analise comparativa (PEROVANO, 2006, p. 1 07) de relagao com policiais-militares, 

os profissionais que atuam no PROERD sao considerados a outridade, pois, 

trabalham com a prevengao (educagao). Ao mesmo tempo a identidade compreende 

o trabalho com a repressao, mas a vertente do trabalho incide na seguranga publica, 

o bern social comum, tutelado pelo Estado de Direito a Polfcia Militar. 
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lsso remete ao que o fil6sofo frances DERRIDA (1981, p. 51) aponta sobre as 

relag6es de identidade e diferenga, que se ordenam em torno de oposig6es binarias: 

"questionar a identidade e diferenga como relagoes de poder significa problematizar 

os binarismos em torno dos quais elas se organizam". Assim, normalizar a 

identidade, que significa eleger arbitrariamente, torna-se urn dos processos mais 

sutis pelo qual o poder se manifesta no campo da identidade e diferenga. 

0 autor ainda revela que toda identidade prop6e a normalizagao e constitui 

urn dos processos mais sutis pelo qual o poder se manifesta no campo da identidade 

e da diferenga. Normalizar nada mais e do que atribuir a essa identidade todas as 

caracterfsticas possfveis, que outras identidades s6 podem ser avaliadas de forma 

negativa. 

Ainda segundo o autor, em uma perspectiva p6s-estruturalista, tentaria 

desconstruir os inumeros binarismos de que e feito o conhecimento que constitui o 

currfculo: masculino/feminino, gordo/magro, branco/negro, e no caso do policial

militar preventivo/repressivo, educador/repressor. lsso representa uma manifestagao 

de diferenga, nao generica, mas perfeitamente visfvel, entre a propria Corporagao 

Polfcia Militar e da escola. 

Como as identidades nao se encontram ainda fixadas, mas sim em processo, 

construindo-se na, e por meio da linguagem, podem se desenvolver e favorecer a 

formagao de contra discursos, em que novas posig6es de estabelegam. Assim as 

mudangas, portanto, sao passfveis de serem incentivadas e catalisadas no espago 

da Polfcia Militar, seja pela crftica de identidade dominants, seja pela compreensao 

do movimento de construgao das identidades presentes nesse ambiente, conforme 

Figura 1. 

A origem provavel da problematica e de que a Polfcia Militar centra a 

formagao de seu pessoal para a repressao, encontra-se provavelmente na 

concepgao dos mitos fundadores, que remetem a algum momento da hist6ria de 

uma organizagao, e carreiam consigo paradigmas que estao atrelados a cultura 

dessas organizag6es, caracterizando-as com personalidade de seu contexto. 
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FIGURA 1 - REPRESENTAQAO DAS IDENTIDADES DOS POLICIAIS MILITARES 

POLICIA e MILITAR 

MILITAR e POLICIAL POLICIAL e EDUCADOR 

EDUCADOR e POLICIAL 

EDUCADOR e MILITAR 

POLICIAL, MILITAR e EDUCADOR 

FONTE: PEROVANO, 2005. 

lsso comprova a hip6tese do mito fundador e sua permeabilidade num 

processo de construgao hist6rica e perpetuagao pelo poder. 

Ainda no que se refere a nogao de poder, FOUCAULT (1977, p. 135) 

concebe-o "nao como algo que se possui, nem como algo fixo, nem tampouco como 

que partindo de urn centro, mas como uma relagao, como m6vel e flufdo, como 

capilar e estando em toda parte". 

Ao mesmo tempo nao existe poder que nao se utilize do saber, sobretudo 

com urn saber que se expressa atraves do conhecimento. E ainda o poder para o 

autor, o que esta na origem do processo pelo qual nos tornamos sujeitos de urn 

determinado tipo. 

Na perspectiva foucaultiana, as relag6es de poder sao m6veis, reversfveis e 

instaveis, nao estao dadas de uma vez por todas. "Existe necessariamente, a 

possibilidade de resistencia, de escape, de fuga de estrategias, que revertem a 

situagao". lsso nos proporciona indfcios de que o poder estabelecido e do que e 
identidade pode ser transformado em diferenga e vice-versa. 

Urn aspecto, relacionado aos anteriores, e a associagao das diferengas 

culturais as relag6es de poder. Como ja assinado, nao ha como analisar essas 

diferengas sem levar em conta que determinadas "minorias", identificadas por fatores 

relatives a classe social, genero, etnia, sexualidade, religiao, idade, linguagem, tern 

sido definidas, desvalorizadas e discriminadas por representarem "o outro", "o 
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diferente", "o inferior''. Diferenc;as, portanto, tern sido permanentemente produzidas e 

preservadas por meio de relac;6es de poder (CAWS,1996; SILVA, 1999). 

Ao se aceitar que diferenc;a cultural e poder estao intimamente ligados, ha 

que se rejeitar, como o fazem STOER e CORTESAO (1999), o chamado 

multiculturalismo benigno. Tal perspectiva restringe-se a identificar as diferenc;as e a 

estimular o respeito, a tolerancia e a convivencia entre elas. Nao inclui, em seu 

horizonte, o prop6sito de desestabilizar as relac;6es de poder envolvidas nas 

situac;6es em que as diferenc;as coexistem. 

lsso tern uma relac;ao direta com a existencia, na Corporac;ao Policial Militar, 

nas diferentes correntes de pensamento na aplicac;ao de inovac;6es tecnol6gicas e 

conceituais do fazer polfcia em consonancia com a necessidade de suporte social. 

Como bern acrescenta FOUCAULT (1977, p. 45): "e preciso pensar o sujeito 

reconceptualizado em uma nova posic;ao, deslocada ou descentrada, no interior do 

paradigma. Parece que e na tentativa de rearticular a relac;ao entre sujeitos e 

praticas discursivas que a questao da identidade, ou talvez, nesse caso, a da 

identificac;ao, aparece se enfatizarmos o processo de subjetivac;ao". 

0 autor da obra "Manicomios, pris6es e conventos", Erving GOFFMAN 

(2005), trac;a o perfil que pode ser comparado a urn exame de "raio x", de instituic;oes 

como as Polfcias Militares, onde denomina de "instituic;6es totais4
, que possibilita 

entendermos por outra 6tica os mitos fundadores e a relac;ao de poder. 

GOFFMAN (2005, p. 16) cita, ainda, que essa modalidade de instituic;ao tern 

tendencias de fechamento e, que caracteristicamente, sao locais que ocorrem 

atividades de determinado tipo, como servic;os de corrente continua e, com urn 

conjunto menos mutavel de participantes. 

Esse "'fechamento' ou seu carater total e caracterizado pela barreira a 
relac;ao social com o mundo externo e por proibic;6es a safda que muitas vezes estao 

inclufdas no mundo ffsico - por exemplo, portas fechadas, parades altas, arame 

farpado, fossos, agua, florestas ou pantanos." 

4 De acordo com GOFFMAN (2005, p. 16), a "categoria de instituig6es totais foi indicada, diversas 
vezes na literatura sociaol6gica, sob diferentes nomes e algumas das caracterfsticas da classe foram 
tambem sugeridas, e isso talvez tenha sido feito de maneira mais notavel num esquecido artigo de 
Howward Rowland, ·Segregated Communities and mental health', em Mental Health Publication of 
the American Association for the advanced of Science, no 9". 
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A institui<;ao Policiai-Militar traz consigo uma das caracterfsticas flsicas 

mencionadas pelo autor, como muros altos, e outras nao citadas como a arquitetura 

dos predios, que possibilitam ter o controle por parte dos dirigentes de tudo o que 

acontece no interior do quartel. 

GOFFMAN ainda enumera essas institui<;6es em cinco categorias, sendo que 

a quarta e a que mais se identifica com a corpora<;ao policial militar, estabelecida 

para realizar alguma tarefa instrumental, que no caso e a de preservar a ordem 

publica social atraves do policiamento ostensive, cabendo como meio a preven<;ao e 

a repressao (2005, p. 17). 

0 autor explica que as institui<;6es totais nao seguem as mesmas disposi<;6es 

sociais como brincar, dormir, trabalhar em locais diferentes, mas possui uma ruptura 

que separa essas tres esferas da vida. Nessas institui<;6es, como a Polfcia Militar, 

esses aspectos sao realizados no mesmo local e sob unica autoridade, com a 

participa<;ao de urn grupo relativamente grande de outras pessoas, sob o mesmo 

tratamento. As atividades sao sistematizadas e obrigat6rias para tender objetivos 

explfcitos da institui<;ao (GOFFMAN, 2005, p. 18), por intermedio de uma pequena 

equipe de supervisao. 

Algo que GOFFMAN esclarece em sua obra, e que os participantes das 

institui<;6es totais chegam com uma "cultura aparente", derivada do "mundo da 

famflia" e que permanecem ate o memento da admissao na organiza<;ao. lsso fica 

muito explfcito nas institui<;6es policiais militares quando do ingresso dessas 

pessoas, momento em que ocorrem a realiza<;ao do rito de passagem, o 

denominado "trote", que tern levado a discussao pela sociedade a maneira como e 

realizado. Tal rito tern por finalidade demarcar urn perfodo antes e ap6s o ingresso 

desses sujeitos, como uma porta de unico acesso e, que, a partir do memento que 

ingresam, passam a fazer parte da organiza<;ao como colaboradores. 

Salienta o autor, que "as institui<;6es totais nao substituem algo ja formado 

pela sua cultura especffica; estamos diante de algo mais limitado do que a 

acultura<;ao ou assimili<;ao." (GOFFMAN, 2005, p. 23). Quando se busca urn perfil de 

policial-militar para trabalhar no Programa, buscam-se pessoas que ja 

desempenham atividades fora da polfcia militar e que o fazem na sociedade, ou 

seja, as que seguem as mesmas disposi<;6es sociais como brincar, dormir, trabalhar 

em locais diferentes. 
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A isso, o autor chama de processo de mortificac;ao, que e uma perturbac;ao na 

relac;ao usual entre o ator individual e seus atos. Podem-se citar algumas situac;oes 

das quais, sao com maior freq0€mcia, observadas no cotidiano da caserna5
, como ja 

no processo de admissao, fatos acerca das posic;oes sociais e do comportamento 

anterior do candidate sao levantados por intermedio de investigac;ao. Assinala, 

ainda, a deferencia rfgida na relac;ao entre o policial-militar e os dirigentes, que 

afastam a possibilidade de defender-sa diante da situac;ao mortificante e o seu eu. 

Outro aspecto encerra sanc;oes contidas em regulamentos em que as pessoas que 

integram a organizac;ao ficam a merce dos dirigentes, sobretudo nos perfodos 

iniciais da carreira, o que propicia a violac;ao da autonomia do ato de pensar e agir. 

Outro fator esta no sistema de privilegios, como modelo comportamentalista e 

de condicionamento que serve para manter os pad roes exigidos, e que ocorre com o 

aumento da estada desse servidor publico na instituic;ao. 

Tanto os privilegios quanto as sanc;oes, "sao freqOentemente apresentados 

numa linguagem que refletem os objetivos legftimos da instituic;ao ... ". (GOFFMAN, 

2005, p. 78) Aqui podemos citar o compromisso com o resultado, as metas 

organizacionais, o lema da Corporac;ao, dentre outros. 

lsso tern por tim promover no indivfduo o que o GOFFMAN (2005, p. 160) 

denomina de ajustamento primario, transforma-lo em colaborador, tornando-se o 

participante "normal, programado ou interiorizado". 

Esses sujeitos escolhidos para trabalhar no Proerd tern uma tendencia a se 

utilizarem do ajustamento secundario, descrito pelo r;tutor, "que define qualquer 

disposic;ao habitual pelo qual o participante de uma organizac;ao emprega meios 

ilfcitos, ou consegue fins nao autorizados, ou ambas as coisas de forma a escapar 

daquilo que a organizac;ao sup6e que deve fazer e obter e, portanto, daquilo que 

deve ser." (GOFFMAN, 2005, p. 160) 

Aparentemente o que o autor define como ajustamento secundario, soa como 

algo subversive e indisciplinar na instituic;ao policial militar. Entretanto, os meios 

ilfcitos ou fins nao autorizados utilizados pelo participante referem-se aqui a 

5 Case rna e um termo militar que significa quartel. 
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concepgao de que a equipe dirigente6 da Corporagao, que desempenhava a 

repressao agora subverte a ordem para o trabalho no campo comunitario, da 

educagao preventiva e social. Esse profissional acaba por burlar ocasional e por 

vezes intencionalmente a norma procedente da equipe dirigente, ou os paradigmas 

existentes, para alcangar as finalidades sociais que esses trabalhos preveem. 

Para finalizarmos, o esforgo por examinar e questionar as diferengas e as 

formas de perpetuagao do poder caracteriza o que vern sendo chamado de 

multiculturalismo critico. Como incorporar essa segunda perspectiva as propostas e 

praticas organizacionais e certamente questao da qual nao se pode nem se deve 

evadir. Nessa defesa, recorremos a Boaventura de Sousa SANTOS (2000), em sua 

opgao pelo que chama de conhecimento-emancipagao, cuja trajet6ria dirige-se do 

colonialismo para a solidariedade. 

Para o autor, a solidariedade e uma forma de conhecimento obtida por meio 

do reconhecimento do outro, que s6 pode ser conhecido como produtor de 

conhecimento. Ou seja, conhecer, nesse sentido, e reconhecer e progredir no 

sentido de elevar o outro a condigao de sujeito. Daf que todo conhecimento

emancipagao tenha uma vocagao multicultural. 

A construgao desse conhecimento esbarra, porem, em dois consideraveis 

obstaculos: o silemcio e a diferenga. 0 autor ainda questiona "Como realizar urn 

dialogo multicultural quando algumas culturas foram reduzidas ao silencio e as suas 

formas de ver e conhecer o mundo se tornaram impronunciaveis?" (2000, p. 30). 

Como fazer falar, do modo mais livre e autonomo possfvel, o silencio? Como, ao 

mesmo tempo, favorecer a inteligibilidade entre as diferengas? Como construir uma 

teoria da tradugao que torne compreensfvel para uma dada cultura as necessidades, 

os valores, os costumes, os sfmbolos e as praticas de outra cultura? Para Santos, a 

diferenga sem inteligibilidade conduz a incomensurabilidade e, em ultima instancia, a 

indiferenga. 

Sem minimizar as dificuldades, SANTOS (2000) julga possfvel a superagao 

dos entraves envolvidos nos processes de se abrir espago para as ausencias e de 

se estimular a articulagao entre os diferentes. Posiciona-se em favor da adogao de 

6 A equipe dirigente e urn termo utilizado por Erving Gottman para designar os responsaveis pelas 

institui96es totais. 
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uma postura multicultural, em que uma polftica da diferen9a conviva em tensao com 

uma polftica da igualdade. 

Em suas palavras: 0 multiculturalismo emancipat6rio que buscamos e urn 

multiculturalismo decididamente p6s-colonial, neste sentido amplo. Portanto, assenta 

fundamentalmente numa polftica, numa tensao dinamica, mais complexa, entre a 

polftica de igualdade e a polftica da diferen9a; isso e o que ele tern de novo em 

rela9ao as lutas da modernidade ocidental do seculo XX, lutas progressistas, 

operarias e outras que assentaram muito no princfpio da igualdade. Ha a ideia de 

que, sendo todos iguais, e fundamental que se de uma redistribui9ao social, 

nomeadamente ao nfvel economico, e e atraves da redistribui9ao que assumimos a 

igualdade como princfpio e como pratica. 

Assim, afirma o autor, "a igualdade s6 existe quando ha possibilidade de se 

compararem as coisas" (SANTOS, 2001, p. 22). 

Como evitar, entao, a separa9ao das diferen9as, como evitar o esfacelamento 

dos projetos sociais comuns Organiza9ao? Em outro estudo, a resposta convergiu 

para a proposi9ao de urn dialogo que permitisse a supera9ao das divergencias 

impeditivas de uma aproxima9ao entre os diferentes. Desta forma, uma possfvel 

solu9ao pode derivar da promo9ao de dialogo entre os padroes culturais internes, na 

forma de concep96es sobre o seu mundo, que se encontram omitidos na natureza 

de cada sujeito. 

Longe de preconizar o isolamento de identidades culturais em seus pr6prios 

padroes, o multiculturalismo proposto deve atentar para a necessidade de trocas, de 

estrategias dial6gicas, em que ambas as partes participem como produtoras de 

cultura, desenvolvimento de a96es e projetos para o comum social e, saiam com 

seus horizontes culturais ampliados. 

0 dialogo das diferen9as se impoe, apesar das dificuldades envolvidas em 

sua concretiza9ao no cotidiano das experiencias educacionais. (CANEN e 

MOREIRA, 2001) 

Sobre a identidade, podemos questionar: em que espa9o o policial-militar se 

situa nos ambitos da educa9ao, de polfcia comunitaria ou o trabalho social? A 

designa9ao policial-militar comunitario, educador social do PROERD, terapeuta 

social, sao as mais adequadas? Como caracterizar concretamente essa 

designa9ao? 
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0 conceito aqui apresentado e psicanalftico e apropriado de FREUD (1973), 

que versa sobre a "identificagao", sendo que o conceito e ambivalente, e que esta 

moldado na fantasia, na projegao, na idealizagao. 

Nessa sentido, NOVOA (1998, p. 115) relata sobre a identificagao da 

profissao: 

Na problematica da identidade, situa-se a questao da identidade profissional. Derouet (1988) 
quando refere-se a identidade profissional dos educadores e professores chama-lhe uma 
montagem comp6sita'. E uma construgao que tern uma dimensao espacio-temporal, 
atravessa a vida profissional desde a fase de opgao pela profissao ate a reforma, passando 
pelo tempo concreto da formagao inicial e pelos diferentes espagos institucionais onde a 
profissao se desenrola. E construfda sabre saberes cientfficos e pedag6gicos como sabre 
referemcias de ordem etica e deontol6gicas. E uma construgao que as marcas das 
experiencias feitas, das opc;;6es tomadas, das praticas desenvolvidas, das continuidades e 
descontinuidades, querem ao nfvel das representag6es quer ao nfvel do trabalho concreto. 

Segundo o autor, o processo de construgao de uma identidade profissional 

propria, nao e estranho a fungao social da profissao, ao estatuto da profissao e ao 

profissional, a cultura do grupo de pertenga profissional · e ao contexto que se 

desenrola. 

Como explicitado por ANDERSON (1974, p. 56), "de entre as multiplas 

dimens6es da socializagao, a dimensao profissional adquiriu uma importancia 

fundamental na medida em que o emprego e, hoje em dia, urn atributo estruturante 

da identidade social do indivfduo". 

Ate aqui, parece que o nosso profissional da seguranga publica esta 

imbricado em uma nova tarefa, a de servir socialmente e de ensinar. 

A questao central da investigagao esta na mudanga da identidade profissional 

do indivfduo, entretanto, urn pressuposto te6rico aqui levantado e 0 de que: quanto 

mais complexa e especializada a profissao, neste caso, o campo de atuagao policial

militar, mais ela implica e exige formagao/socializagao profissional que visa atribuir 

uma nova dimensao a identidade social do sujeito. 

De acordo com ESTRELA, descreve, as pistas ate aqui descritas, nos 

remetem neste momento a uma definigao a priori de identidade. Pode-se, entao, 

seguir dois caminhos. 0 primeiro relacionado aos processos de trabalho constitutivo 

do "dispositivo formagao" que produz urn potencial de configuragao identitaria e urn 

segundo caminho que encerra as relag6es interativas, constitutivas da dinamica de 
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socializa<;ao, no interior da qual se gera e enquadra a luta pelo reconhecimento 

(1997, p. 31). 

Ainda sobre o conceito de identidade, a autora aponta que "o estagio 

profissional contribui nao s6 para o saber especffico profissional, que se caracteriza 

por urn conjunto de saberes te6rico e competencias operat6rias, mas tambem para 

fornecer urn conjunto de esquemas de percep<;ao e aprecia<;ao (valores, normas e 

atitudes) constitutivos do ethos/universo profissional, cuja interioriza<;ao por parte 

dos candidatos configura descritivamente o conceito de identidade profissional" 

(ESTRELA, 1997, p. 31). 

Percebe-se, entao, que a constitui<;ao da identidade profissional, em termos 

individuais se realiza ao Iongo de toda a carreira e pressup6e urn acompanhamento 

a Iongo prazo. Constata-se, entao, que o processo de cria<;ao da identidade do 

indivfduo caracteriza-se como uma trajet6ria hist6rica, em uma continuidade de 

a<;6es, constru<;ao e desconstru<;ao. 

2.3 VIOLENCIA: ALGUMAS ANALISES DE SUAS MANIFESTAQOES 

De acordo com o Relat6rio de Desenvolvimento Humano da Organiza<;ao das 

Na<;6es Unidas7 (ONU, 2000), o Brasil foi classificado no grupo medio de 

desenvolvimento, apesar disso eo quinto pafs pior em concentra<;ao de renda, entre 

os 173 pafses. De acordo com a ONU, essa estrutura de distribui<;ao de renda tern 

urn impacto direto sobre os seus indicadores sociais. 

As regi6es brasileiras se desenvolveram de modo bastante diferenciado. Uma 

das consequencias disso foi a forma<;ao de bols6es de miseria, como em certas 

areas do Nordeste, onde metade da popula<;ao vive abaixo da linha da pobreza. Ja 

no Sudeste, cerca de 15% da popula<;ao vive abaixo da linha da pobreza (BARROS, 

et al, 2000). 

7 0 Relat6rio de Desenvolvimento Humano da Organiza~ao das Na~6es Unidas e desenvolvido com 
base no lndice de Desenvolvimento Humano (IDH), e e composto por indicadores de educa~ao, 
saude e renda para medir o grau de desenvolvimento humano dos pafses. 0 Brasil ocupa a posi~ao 
73 em ranking de 173 pafses. 
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As quest6es ambientais e do trabalho vern assumindo novas configurag6es 

como aprofundamento do processo de globalizagao de acordo com pesquisadores8
, 

com a reestruturagao produtiva (HARVEY, 1996) e a adogao das polfticas 

economicas de corte neoliberal (FIORI, 1997). 

Constata-se urn duplo movimento: a dissolugao das fronteiras polfticas e 

economicas ao desenvolvimento do capitalismo globalizado e desregulamentado 

(THOMPSON, 1998) e a emergencia de "novas" fronteiras ambientais que nao 

podem ser desconsideradas em Iongo prazo por este modo de produgao 

(ALTVATER, 1999). 

Esta situagao langa desafios a questao democratica, particularmente no caso 

brasileiro, pafs profundamente marcado por uma cultura polftica autoritaria e 

excludente, que impediu a sedimentagao de uma experiencia democratica e o 

exercfcio da cidadania de forma plena. 

Esta ausencia de crftica ao modo de produgao capitalista direciona a 

educagao para uma etica "comportamentalista e individualista", que privilegia a 

performance individual, culpabilizando os sujeitos pela sua situagao no mundo do 

trabalho (desemprego e precarizagao do trabalho) ou pela degradagao ambiental. 

lsso produz a desigualdade social, que por sua vez a exclusao, que sao geradores 

de conflitos sociais e violencia. 

A crescenta criminalidade na sociedade brasileira tern produzido diversos 

efeitos negativos para o pafs. Os seus impactos transcendem as vftimas diretas, 

gerando gigantescas perdas economicas e sociais. 

A partir da decada de 90, emergem os conflitos que resultarao no aumento da 

exclusao social, da violencia e da criminalidade. Os conflitos, nesse novo espago de 

sociabilidade, ao inves de caminharem em diregao ao desenvolvimento integrado e 

ao "processo civilizat6rio" (ELIAS, 1999), como era de se esperar, tiveram uma 

diregao bern diversa. A violencia logo se tornou realidade nas periferias das cidades 

e entre as redes de poder. 

Para proporcionar resposta social a tamanha crise, a seguranga publica ja 

figura entre os principais itens dos orgamentos municipal, estadual e federal, em 

detrimento de areas importantes como a saude, educagao e infra-estrutura. 

8 DOWBOR, L., IANNI, 0.; RESENDE, P., 1997. 
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A violencia urbana tern causado perdas intangfveis decorrentes das profundas 

mudangas na qualidade e no estilo de vida dos brasileiros, sobretudo dos moradores 

de medias e grandes cidades. Em outras palavras, a criminalidade violenta produz 

urn conjunto de vftimas indiretas que encontram nas taxas criminais, em conversas e 

nos meios de comunicagao bases para o calculo subjetivo de probabilidades de 

vitimizagao (PAIXAO e ANDRADE, 1993). 

0 temor a violencia urbana tern transformado cidades em "cidades 

defensivas", nas quais residencias e comunidades inteiras estao passando por urn 

intense processo de ''fortificagao". Grades, cercas eletricas, circuitos internes de TV, 

vigiiEmcia privada ja sao tragos comuns das residencias brasileiras. 

Concomitantemente, cidadaos se transformam em "cidadaos defensives", que 

passam a evitar certos pontos da cidade, e sao extremamente desconfiados de tudo 

e de todos (DELLASOPPA et al. 1999; LIMA, 2000). 

Em uma analise fatorial da violencia, segundo KAHN (2000), os crimes 

apresentam alguns elementos basicos, tais como: autor(es), vftima(s), 

instrumento(s), bem(ns) ou valor(es) subtrafdo(s) e testemunha(s). 

Os crimes nao ocorrem no vacuo, mas em contextos espaciais concretes, 

dotados de atributos especfficos que controlam a incidencia dos mesmos. Neste 

sentido, a geografia do crime cumpre importante missao, uma vez que busca, a luz 

de teorizag6es diversas, por meio de analises associativas e em conexao com outros 

campos cientfficos, explicar as multiplas desigualdades espaciais da violencia e seus 

determinantes (FELIX, 2002). 

Logo, o tratamento espacial da violencia urbana diferencia-se das abordagens 

sociol6gicas e psicol6gicas por deslocar a analise dos criminosos para os delitos 

propriamente ditos, explorando o contexte no qual a violencia ocorre e identificando 

padr6es espaciais e temporais associados a modalidades de delito especfficas 

(BEATO, 1998). 

Apesar da importancia do fenomeno, as causas especfficas e os fatores 

correlates a violencia urbana sao nebulosos e conflitantes, uma vez que operam em 

dimens6es distintas, variando de urn indivfduo a sociedades inteiras (DELLASOPPA 

et al, 1999). 

Sao inumeras as hip6teses e construg6es te6ricas que versam sobre os 

determinantes da violencia urbana, mas uma, em especial, nos chama a atengao: 
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aquela que associa a incidencia criminal urbana a formas diversas de 

desorganizagao e falta de coesao social. 

Esta abordagem parte do princfpio de que a criminalidade emerge como 

conseqOencia de problemas associados a mecanismos de controle social. 

Pessoas que promovam a ruptura da coesao social e, conseqOentemente, do 

controle social, estariam, indiretamente, incitando praticas criminais. Tais relag6es 

seriam condicionadas por fatores sociais como status economico, heterogeneidade 

etnica, mobilidade residencial e, sobretudo, taxas de urbanizagao e migragao. 

Sao numerosos os estudos que exploram a relagao entre crime e 

desorganizagao social/ausencia de controle social, sendo igualmente numerosas as 

medidas indiretas empregadas para se captarem os nfveis de desorganizagao social. 

SAMPSON e GROVES (1989) exploram a relagao entre taxas de criminalidade e as 

seguintes variaveis independentes: status economico, heterogeneidade etnica, 

estabilidade residencial, desagregagao familiar, urbanizagao, redes de amizade 

local, grupos de adolescentes sem supervisao e participagao organizacional. 

Por outro lado, MIETHE et al. (1991) trabalham com a relagao entre crime e 

taxa de desemprego, heterogeneidade etnica, mobilidade residencial, controle 

institucional e existencia de mais de urn morador por comodo. Da mesma forma, 

WARNER e PIERCE (1993) trabalharam a relagao com medidas de pobreza, 

mobilidade residencial e heterogeneidade social. 

FELIX (2002) contribui com o debate sobre os determinantes da violencia 

urbana, adotando uma abordagem eminentemente espacial. A autora aponta uma 

tipologia criminal/espacial, marcada pela prepondenincia de crimes contra a pessoa 

nas partes menos favorecidas das cidades, enquanto os crimes contra o patrimonio 

abundam nas areas mais abastadas. FELIX (2002) oferece algumas explicag6es 

para a manifestagao diferencial do crime urbano. 

Em primeiro Iugar, a ausencia de controle social (formal ou informal), inerente 

aos grandes centros urbanos, favorece a pratica criminal. 0 roubo praticado em 

conjuntos urbanos, com pouca circulagao de pessoas e com ruas estreitas e mal 

iluminadas ilustra esta relagao. 

A autora sugere, ainda, que a densidade estrutural dos centros urbanos tenha 

o efeito de dar a vida urn carater anonimo, desestruturando mecanismos de controle 

social informal. 
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Na mesma balada, o adensamento de pessoas nos centros urbanos pode 

produzir uma maior conscientizagao da desigualdade social, o que, por 

consequencia, tern o potencial de incitar a pratica criminal, que representaria uma 

resposta para a dissociagao entre aspiragoes materiais e possibilidades reais de 

realizagao de boa parte da populagao. 

0 adensamento populacional permite tambem a difusao de informagoes sobre 

meios legftimos e ilegftimos de aquisigao de bens, facilitando a pratica criminal. 

A partir de uma analise longitudinal da criminalidade em Marflia, Sao Paulo, 

FELIX (2002) revela uma clara ligagao com o tempo de existencia dos bairros. De 

acordo com a autora, parece haver uma especie de seletividade temporal, uma vez 

que, com o passar do tempo e com as melhorias introduzidas nas residencias e na 

vizinhanga, de modo geral, ha urn maior envolvimento dos moradores nos problemas 

da comunidade e uma exacerbagao do sentimento de territorialidade. 

Consequentemente, a interagao social aumenta, fazendo cafrem disturbios 

sociais como a violencia urbana, bern como o proprio sentimento de inseguranga 

(FELIX, 2003). 

PAIXAO (1983) apresenta urn modelo sobre a proposta dos movimentos 

migrat6rios que concentram massas isoladas, carentes de controles sociais nas 

periferias dos centros urbanos, sob condigoes de extrema pobreza e desorganizagao 

social. 

No mesmo sentido vai a argumentagao de FELIX (2002). Segundo a autora, a 

mobilidade espacial da populagao atomizaria as estruturas e enfraqueceria a coesao 

social, uma vez que areas marcadas por intensa imigragao promoveriam confrontos 

de valores culturais. 

Em termos globais, KAHN e BARBOSA (2000) tecem importantes 

consideragoes sobre a relagao entre as taxas de homicfdio e o nfvel de 

desenvolvimento dos pafses. 

Os resultados revelam uma distribuigao em formato de sino, com os pafses 

mais pobres e os mais ricos exibindo baixas taxas de criminalidade, enquanto os 

pafses intermediarios, aqueles considerados em desenvolvimento, sao os que 

apresentam as mais altas taxas de homicfdio do planeta. De acordo com os autores, 

uma combinagao explosiva de modernizagao e urbanizagao aceleradas, juntamente 

com altos nfveis de desigualdade social, padr6es de consumo exacerbados e 
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liberdade polftica, dentre outros, seriam os fatores responsaveis pela alta incidencia 

de crimes em pafses em desenvolvimento. 

A conclusao dos estudos ora apresentados e que existe uma relagao negativa 

entre crime e coesao social. 

Observamos nos estudos aqui sintetizados, que as taxas de imigragao, 

urbanizagao e tamanho populacional sao indicadores costumeiramente empregados 

na mensuragao do nfvel de coesao social. Logo, de acordo com a abordagem da 

desorganizagao social, presume-se que em ambientes sociais marcados por altas 

taxas de imigragao, urbanizagao e grandes populag6es, encontrem-se taxas de 

criminalidade mais elevadas. 

2.3.1 Fatores de Risco Sociais Associados 

2.3.1.1 Violencia 

Entre os fatores de risco, destacam-se a falta de capital social e a 

superposigao de desvantagens e, entre os fatores de protegao, a presenga de 

capital social, 0 acesso a direitos, em particular, 0 direito a saude, a educagao, a 
cultura e ao lazer. 

A superposigao de privag6es ou a presenga de desvantagens concentradas 

(economicas, educacionais, na estrutura familiar) tern sido considerada como fonte 

de risco para criangas e adolescentes. 

Espera-se que, nas comunidades mais carentes, a existencia de uma ampla 

agenda de necessidades a ser suprida, tanto individual como coletivamente, tenha 

impacto sobre a capacidade de a comunidade mobilizar os recursos locais, o capital 

social local, em prol das criangas e dos adolescentes da area, de modo a protege-los 

das fontes de risco. 

De acordo com pesquisa realizada pela ONU (2000), o percentual de chefes 

sem renda mais do que dobrou (115%) entre 1996 e 2000 na cidade de Sao Paulo. 

Sabe-se, ainda, que o grau de escolaridade dos pais e urn dos fatores que explicam 

a escolaridade dos filhos, maior o grau de escolaridade dos pais maior a 
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probabilidade de que os filhos consigam se manter na escola e completem o ciclo 

basico, o que aumentaria, em tese, a probabilidade de que os filhos consigam obter 

melhores postos de trabalho . 

Tomando a cultura como campo de luta e significaq6es onde se constituem as 

diferenqas, os Estudos Culturais, centralizam este conceito, tomando-o como marca 

da modernidade tardia e da constituiqao das identidades. Assim como as 

sociedades, as identidades estariam sendo constantemente "descentradas", 

abaladas pelas diferenqas que produziriam novas "posiq6es de sujeito", nao se 

podendo mais falar em uma identidade s6lida, unificada, mas em uma multiplicidade 

de posiq6es a partir de articulaq6es como diferente (HALL, 2000). 

Nesse sentido, e tomando a ideia contida em Hall, discorreremos sobre as 

crianqas e adolescentes em situaqao de risco social, como sujeitos exclufdos da 

sociedade. 

Urn dos problemas-produto de nossa epoca tern sido a infancia e a 

adolescencia, ou talvez, mais especificamente, o menor como a outra identidade da 

infancia. Como lembra LARROSA (1998), a Psicologia, assim como a Pedagogia, 

preocupou-se em constituir e capturar uma essencia da infancia traduzindo seus 

medos, suas satisfaq6es, necessidades, seus modos de sentir e de pensar. 

Paralelamente a essa constituiqao de uma infancia dita normal, tivemos a 

constituiqao de outras infancias, como a infancia "marginal" ou a "infancia de risco". 

Esta ultima, inventada nas ultimas decadas, passou a ser objeto de 

programas sociais e instituiq6es de assistencia, e preocupaqao de nossas escolas, 

ocupados em garantir a educaqao e por que nao dizer, a normalizaqao desta 

infancia. Os chamados crianqas e adolescentes em situaqao de risco passaram a 

desafiar os programas de educaqao tradicionais como os de nossas escolas e logo 

foram encaminhados a programas especiais. 

Nao por acaso, nos espaqos e praticas vinculados ao atendimento de 

adolescentes ditos em situaqao de risco, prevalece o estatuto de 

menoridade/inferioridade, expresso pela denominaqao menor. 0 termo menor e 

utilizado na referenda ao infrator, inadaptado, abandonado, vftima de violencia, de 

risco, em risco, a margem de uma infancia ou adolescencia dita como padrao ou 

"normal". 
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SPINK (2001) situa algumas das novas modalidades da utilizagao da 

linguagem dos riscos ao serem apropriadas por diferentes campos disciplinares, 

visibilizando os modos pelos quais sao constitufdos, os modos pelos quais sao 

falados e constituem diferentes sentidos. 

Desta forma, a nogao de risco "possibilita entender como sao definidas as 

relag6es entre governantes e governados: ou seja, a quem compete legislar sobre 

os risco nas diferentes esferas do fazer humano" (Spink, 2000b, p.159-160). Assim, 

entra em cena o fenomeno da gestao dos riscos, e este passa a constituir-se entao 

como uma forma de governo das populag6es. "Para cada risco, cria-se a 

necessidade de avaliagao e regulagao, com a consequente contratagao de 

especialistas e criagao de comiss6es tecnicas responsaveis pela avaliagao dos 

riscos" (SPINK, 2000b, p. 169}. 

2.3.1.2 Drogas e comportamentos de risco 

A escola pode protagonizar ambiente propfcio e apresentar situag6es 

favoraveis ao uso de drogas, entre as quais, a falta de senso comunitario e 

condig6es pedag6gicas que nao atendam as dificuldades de aprendizagem, 

propiciando o insucesso escolar. 

Atitudes favoraveis ao uso de substancias pelos funcionarios da escola e 

pelos estudantes, regras e sang6es ambfguas ou inconsistentes em relagao ao uso 

de drogas e as demais condutas dos alunos; a disponibilidade de alcool, cigarro e 

outras drogas em locais proximo da escola sao fatores de risco no domfnio escolar. 

Fatores de risco podem estar tambem no domfnio da comunidade e da 

sociedade em geral. Entre eles podemos citar as posturas favoraveis para o uso e 

abuso de drogas, a falta de conhecimento ou consciemcia do problema pela 

comunidade, servigos inadequados para jovens ou falta de oportunidade para 

envolvimento social, disponibilidade das drogas, carencia de leis ou de controle 

sobre o uso de drogas, empobrecimento, desemprego e subemprego, discriminagao 

e preconceito. 
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Quanto a famflia, esta pode ser urn fator protetor ou de risco para o consumo 

de substancias psicoativas (MCKAY et al., 1991). 

De acordo com VAN DER BREE et al. (1998), estudos na area da genetica de 

indivfduos filhos de pais dependentes de alcool e/ou drogas apresentam risco quatro 

vezes maior de se tornarem dependentes. 

Quanto as regras, criangas que crescem em urn ambiente com regras 

definidas, geralmente sao mais seguras e desenvolvem recursos internos para lidar 

com as frustrag6es. 

Fatores de risco e fatores de protegao estao frequentemente associados ao 

uso (nao uso) de drogas. Dentre os fatores de carater individual esta a auto-estima, 

a autonomia, a tolerancia a frustragao, a religiosidade, os aspectos cognitivos, entre 

outros. Os sociais incluem quest6es relacionadas a insergao cultural, condigao 

socioeconomica, vinculo escolar, vfnculos familiares e/ou estabelecimento de uma 

relagao de cuidado com urn adulto de referenda (dentro ou fora da familia), entre 

outros. 

Embora as express6es mais utilizadas sejam "fatores de risco" e "fatores 

protetores", alguns autores preferem utilizar "fatores associados ao risco ou a 
protegao", pois muitas vezes aquelas express6es sao interpretadas de forma 

equivocadas. Fatores associados ao risco nao podem ser interpretados como 

causais ou determinantes, nem mesmo considerados isoladamente indicativos de 

abuso de substancias, uma vez que essa associagao se da por urn somat6rio de 

fatores e/ou circunstancias (des) favoraveis. Estes fatores tambem nao sao 

universais, podendo variar entre as populag6es e os contextos sociais (NOTO et al., 

2004, p. 27). 

Observa-se, por exemplo, que com o aumento da idade, aumenta a 

probabilidade de consumo abusivo. A associagao da idade com o uso de drogas 

tambem e frequentemente constatada entre estudantes (GALDUR6Z et al., 1997). 

Nessa corrente, denuncia-se a inadequagao de varias quest6es de 

inadequagao do sistema social, como a situagao de rua entre criangas e 

adolescentes, as condig6es de ensino das escolas, os sistemas familiares, etc, o que 

nos remete a uma ampla reflexao acerca das bases sociais e contemporaneas, 

alicergadas, por exemplo, na competitividade e na valorizagao do consumo. 
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De acordo com NOTO et at., por exemplo, criangas e adolescentes em 

situagao de rua relataram que pararam de estudar por motives atribufdos ao 

afastamento de casa e/ou a necessidade de trabalhar, sendo os principais motives 

para o afastamento da escola, outros tambem mencionaram o baixo rendimento 

escolar ou ate mesmo o fato de terem sido expulsos. Interessante observar, que o 

consume de drogas foi pouco citado como motivo de safda de casa ou da escola, 

dados esses que coincidem com os achados de outras pesquisas brasileiras, 

inclusive com os quatro levantamentos realizados anteriormente (2004, p. 36). 

Conforme apontado por DE ANTONI et at., muitas famflias, embora vivendo 

em contextos extremamente desfavoraveis, superam suas dificuldades ao descobrir 

e/ou desenvolver suas potencialidades. 0 distanciamento das famflias esta 

associado a uma serie de aspectos culturais, da qualidade dos vfnculos, das 

condig6es de vida, do grau de conflitos e outros fatores (1999, p.82). 

Ap6s o quadro apresentado, conclui-se que polfticas publicas devem incluir as 

quest6es familiares em diferentes perspectivas, dentre as quais as preventivas da 

situagao de rua, como a garantia das estruturas basicas de apoio aos cuidados das 

criangas (creches, escolas em perfodo integral, etc.) estrategias de detecgao 

precoce de jovens em situagao de risco social, orientagao familiar, abordagens 

comunitarias ate programas de reinsergao familiar/social. 

2.3.1.3 A (in)disciplina na escola: uma reflexao sobre como tratar o assunto 

Urn grande impasse que tern sido historicamente enfrentado pela educagao 

brasileira e tern colocado o pals numa posigao desfavoravel no ranking mundial 

sobre qualidade de ensino, e o fracasso escolar. 

Embora muito se discuta sobre o insucesso dos alunos expresso em termos 

de evasao e reprovagao ou a baixa qualidade do ensino a chamada de fracasso dos 

inclufdos, processes entendidos como faces da mesma moeda, pouco se avanga no 

sentido de amenizar tal problema. 

De acordo com estudos realizados pelo Ministerio da Educa<;ao e Cultura

MEG, apesar do incremento do numero de matrfculas, ainda ha serios problemas na 
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area da educagao, como a repetencia, a evasao e a qualidade de ensino. 0 

resultado esta no abandono da escola por parte de criangas e adolescentes, ou tern 

dificuldades de avangar nos estudos. 

Essa situagao se reflete nos numeros absolutos de alunos inscritos em cada 

nfvel de escolaridade, de acordo com a Tabela 1, em que apresenta na faixa etaria 

de 15 a 17 anos de idade, em que os jovens deveriam estar no ensino medio 

(somente 32,6% do total da faixa etaria estao matriculados. 

QUADRO 2- CRIANQAS E JOVENS MATRICULADOS NA ESCOLA NO ANO DE 2004. 

NIVEL DE ENSINO MATRICULAS FAIXA ETARIA {%) 

Fundamental 35.717.948 95,5 

Medio 8.192.948 32,6 

Superior 2.694.245 11,0 

FONTE: Censo Escolar e Censo do Ens1no Supenor- lnep/MEC. 

Os dados nos fornecem que os jovens apresentam uma taxa maior de 

exclusao do que de criangas. lsso ocorre tambem nos contornos raciais, pois a 

escolaridade media de urn jovem negro com 25 anos esta em torno de 6,1 anos de 

estudo, urn jovem branco da mesma idade tern em torno de 8,1 anos de estudo. 

Na hist6ria pedag6gica brasileira, na de cada de 30, Lourenco Filho ja 

denunciava este problema. A partir disso, varias analises tern sido feitas apontando 

diferentes enfoques para o fenomeno do fracasso. 

Na decada de 80, o grupo das teorias cntico-reprodutivistas, representadas 

pelos soci61ogos em diferentes vers6es como a Teo ria do Sistema de Ensino. 

Enquanto violencia simb61ica, a Teoria da Escola Dualista (BAUDELOT e 

ESTABLET, 1971) e a Teoria da Escola Enquanto Aparelho ldeol6gico de Estado 

(AL THUSSER) desenvolveram analises nas quais chegam a conclusao de que a 

fungao precfpua da educagao consiste na reprodugao da sociedade em que ela se 

in sere. 

A crftica a essa forma de compreender o fracasso levou a busca de outra 

forma de leitura dessa problematica, pois se entende que todas as abordagens 

utilizadas nao foram suficientes para explicar convincentemente e nem contribuir 

para amenizar o fenomeno do fracasso em questao. 
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CHARLOT (2000, p.16) diz que "'o fracasso escolar nao existe; o que existe 

sao alunos fracassados, situagoes de fracasso, hist6rias escolares que terminam 

mal. 0 autor aponta, ainda, que o que e caracterizado como violencia, varia em 

fungao do estabelecimento escolar, do status de quem fala (professor, diretor, 

aluno), da idade e do sexo. 

DEBARBIEUX (1999) afirma que a violencia no cotidiano da escola associa

se a tres dimensoes sociais organizacionais distintas. A primeira relacionada a 
degradagao do ambiente escolar. Em segundo, a uma violencia que se origina de 

fora para dentro das escolas, que as torna sitiadas, manifestadas por intermedio de 

gangues, trafico de drogas e da crescente visibilidade da exclusao social na 

comunidade escolar. 

Em terceiro plano esta urn componente interno nas escolas, especfficos de 

cada estabelecimento, ou seja, escolas que sao violentas e outras que passam por 

situagoes de violentas. 

Atrelado a isso, o fracasso tern sido apontado por diferentes autores como urn 

grande problema do sistema escolar em diferentes pafses, e geralmente tern relagao 

direta com a indisciplina, que produz efeitos negativos em relagao a socializagao e 

ao aproveitamento escolar dos alunos, e ela produz igualmente efeitos negativos em 

relagao aos docentes. 

Embora menos evidentes e imediatos esses efeitos nao sao menos nocivos, 

pelo que a indisciplina constitui hoje, juntamente com o insucesso escolar, o 

problema mais grave que a escola de hoje enfrenta em todos os pafses 

industrializados. (ESTRELA, 1994, p.97) 

Muitas explicagoes e justificativas sao eleitas por eles como verdadeiras. 

Alguns professores sentem falta das praticas desp6ticas e coercitivas da escola de 

outrora; outros vern a indisciplina como reflexo da pobreza e da violencia presentes 

na sociedade, de urn modo geral; outros ainda atribuem o comportamento sem 

limites do aluno, a educagao recebida na familia. Outros tantos parecem 

compreender que a manifestagao de maior ou menor indisciplina, no cotidiano 

escolar, esta relacionada aos tragos de personalidade de cada aluno; uma outra 

maneira ainda de justificar as causas da indisciplina na escola, bastante presente no 

ideario educacional, e tentar associar o comportamento indisciplinado ao 

desinteresse do aluno pelas atividades escolares. 
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A preocupagao com a imposigao de limites na educagao dos jovens e uma 

questao complexa na sociedade atual. Este tambem e urn fator frequentemente 

apontado pelos professores como causa de indisciplina entre os alunos e na relagao 

com os professores e a escola. 

0 psic61ogo LA TAILLE (1999) faz uma reflexao sobre o conceito de limite. 

Ele aborda o tema de tres formas diferentes e complementares: a primeira: pensar 

os limites como fronteiras a serem transpostas, tanto para a maturidade quanto para 

a excelencia, especialmente as virtudes morais. A segunda: pensa-los como 

fronteiras a serem respeitadas, portanto nao transpostas, questao central para a 

moralidade. A terceira: pensar os limites como fronteiras que a crianga deve 

construir para proteger sua intimidade e privacidade. 

Nessas abordagens, o autor enfatiza tanto os aspectos de desenvolvimento 

infantil quanto de educagao. Mas "limite", no sentido cornu mente empregado, que 

interessa aos educadores em geral e que serve tambem para expressar uma queixa 

em relagao a geragao mais jovem, eo enfatizado na segunda forma: a fronteira que 

nao deve ser transposta, a demarcagao de urn domfnio que nao deve ser invadido. 

E importante que pais e educadores em geral, percebam que podem estar 

criando uma geragao de prazer sem custos, pois muitos perderam a nogao da 

medida de limite. A consequencia direta disso e a indisciplina globalizada e a escola, 

instituigao tambem responsavel pela educagao das criangas, esta absorvendo boa 

parte dessa responsabilidade. 

Se, por urn lado, e praticamente impossfvel nao reconhecer que essa questao 

dos limites no espago familiar esta, de fato, dificultando o trabalho escolar, por outro 

lado, a familia nao e a (mica responsavel pela educagao da crianga e do jovem. 

E de fundamental importancia destacar o trabalho de FARIA (1994) que em 

sua dissertagao de mestrado examina a questao das relag6es entre educagao e 

disciplina. 0 autor faz uma analise dos discursos produzidos por professores e 

pesquisadores brasileiros, tomando como objeto teses e livros sobre a questao, 

mostrando a existencia de dois modelos interpretativos: um que faz a analise 

privilegiando a categoria poder e tematiza as correlag6es desse mesmo poder com a 

vivencia do problema da disciplina na escola, centrando seu foco na cntica e 

denuncia do autoritarismo tomando como referenda a obra de Michel Foucault. 
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Outro que efetua a problematizagao da questao pela via da consideragao das 

relagoes interpessoais e toma como referencia o quadro das formulagoes te6ricas 

que dao a base ao pensamento escolanovista, privilegiando a categoria 

espontaneidade. 

AQUINO (1998) aponta para a necessidade de uma leitura fundamentalmente 

pedag6gica da indisciplina, onde se possa compreende-la inicialmente como urn 

sinal, urn indfcio de que a intervengao nao esta se processando a contento e que 

seus resultados nao se aproximam do esperado. 

Discorrendo sobre a ideia oportuna a respeito das novas re-significagoes das 

praticas escolares, ele sinaliza algumas premissas pedag6gicas fundamentais 

sugerindo alguns princfpios eticos que sao apontados como balizadores do trabalho 

docente. 

0 primeiro elemento basico apontado por AQUINO (1998) e o de que a agao 

do professor deve ater-se ao seu campo de conhecimento e suas regras particulares 

de funcionamento. Na relagao professor-aluno, nucleo do trabalho pedag6gico deve 

haver a distingao entre os papeis de aluno e de professor. 0 terceiro dado 

importante e que a sa/a de aula, contexto privilegiado para a administrac;ao de 

conflitos, e o espac;o onde se devem equacionar os obstaculos para atingir uma 

possfvel excelencia profissional. 0 ultimo princfpio etico apontado como elemento 

basico e 0 contrato pedag6gico. 

0 c6digo de regras comuns, definido no imcio do ano letivo ou do curso, 

restrito ao campo do conhecimento acumulado, deve ser explicitado para todos os 

envolvidos a fim de que sejam partilhadas e conhecidas por aqueles que se 

encontram no jogo escolar, mesmo que elas tenham de ser lembradas ou 

transformadas todos os dias. 

Outro autor que sugere uma leitura fundamentalmente pedag6gica da 

indiseiplina e FURLAN (1998). Este autor mexicano afirma a existencia de poucas 

pesquisas realizadas neste campo por pedagogos de formagao e que a escassez de 

investigag6es e tida flagrante como a importancia atual desta problematica. 

De acordo com FREUD, (1973), a psicanalise afirma que a agressividade tern 

seu fundamento no instinto de morte e de extingao. Ele aponta que o homem e 

agressivo por instinto e que a sociedade nao pode impedir totalmente os impulses 

agressivos. lnstintos de agressividade sao importantes para a sobrevivencia das 
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especies e adaptagao ao meio social, entretanto quando essa exacerba os limites da 

naturalidade, transforma-se em viol€mcia, que e uma agressao gratuita, sem sentido, 

complementa. 

Ja BANDURA {1997) nao acredita que a frustragao explique por via causal e 

por si s6 a conduta agressiva. De acordo com a teoria da aprendizagem social 

aprende-se a violencia e ela esta submetida aos mesmos princfpios de toda 

aprendizagem na sociedade. Desta forma, a observagao das condutas agressivas 

que reforgam a aprendizagem de agoes violentas. 0 autor aponta ainda que se 

aprenda a violencia por imitagao. Aprendemos a ser violentos imitando 

comportamentos agressivos. 

Como aponta DELAFRANCE {1998, p. 34), "se a educagao e a que 

recebemos de nossos pais quando pensam que nos educam, e sea escola e uma 

sociedade em miniatura, nao tern sentido que a instituigao escolar se isole dos 

problemas que a populagao jovem experimenta e percebe em seu contexto social". 

Aponta ainda que a violencia e a agressividade dos alunos sao respostas a violencia 

institucional. 

Desta forma parece mais correta uma instituigao escolar aberta aos conflitos 

sociais e uma escola capaz de enfrenta-los com respostas consensuais do que uma 

escola preocupada exclusivamente com os conhecimentos instrutivos. 

2.3.1.4 Outro tipo de violencia: a policial 

0 aumento da criminalidade e da violencia policial no Brasil, na decada de 90 

e infcio de 2000, vern obrigando governo e sociedade civil a se organizarem para 

fazer frente ao desrespeito aos direitos humanos e para resguardar o Estado 

Democratico de Direito, fortalecendo desta forma a cidadania civil. 

As denuncias de vftimas da violencia policial sao constantes e nem sempre 

esclarecidas e punidas exemplarmente. Policiais e autoridades admitem essa pratica 

com a maior naturalidade, apesar de reconhecerem que ela compromete a imagem 

das corporagoes e atentam contra os direitos humanos. 
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Precisamos entender que a cultura da violencia e uma constrw~ao social, 

surge e desenvolve-se em contextos sociais onde as redes de solidariedade estao 

em crise ou passando por mudangas profundas. 

A violencia desenvolve-se tambem dentro de organizagoes que nao respeitam 

as regras e as normas aproveitando-se da falta de controle dos servigos oferecidos a 
populagao. A ideologia do militarismo, ainda presente nas corporagoes policiais, 

precisa ser, de vez, (des)construfda e desvalorizada como orientadora das praticas 

dos profissionais da seguranga do cidadao. 

Essa ideologia nao condiz com o perfil dos profissionais de seguranga e nao 

contribui para o fortalecimento da cidadania civil numa sociedade marcada pelo 

Estado de Direito. 

Em algumas Academias de Polfcia, ainda permanece nos currfculos a ideia 

do "policial guerreiro" e da existencia de urn ,inimigo da sociedade" que precisa ser 

derrotado a todo custo, a fim de resguardar os nossos valores e preservar a vida e a 

propriedade. Essa cultura acaba por reforgar a violencia no offcio de polfcia, 

conforme demonstra o trabalho desenvolvido por ALBUQUERQUE (1999). Nesse 

trabalho, o autor demonstra a relagao estreita entre o currfculo existente na 

Academia de Polfcia associada com essa imagem guerreira, militar, em que se 

celebra urn tempo no qual a polfcia tinha prestfgio, o monop6lio da forga bruta, e era 

por isto legitimada. 

CHAVIGNY (2000) afirma que o papel da polfcia na America Latina foi 

definido erroneamente, pois ,muitos politicos de forma impensada aceitam urn 

modelo semimilitar no qual o papel da polfcia e 'combater' o inimigo 'crime', 

incorporado a pessoa do criminosou. 

Esta definigao do papel da polfcia e que tern gerado uma interpretagao 

equivocada da missao do policial em garantir seguranga para si e para sociedade. E 
com base nesse modelo de polfcia que varios governos vern planejando suas 

polfticas de seguranga e ditando as praticas de controle social baseadas no aumento 

da repressao ao crime de forma violenta. 

Esse modelo e responsavel, em grande medida, pelo desvio de conduta, pela 

violencia policial e pela nao-efetivagao do Estado de Direito no Brasil. 0 modelo 

semimilitar veicula que, para ser ,eficiente" em sua missao de controlar a populagao 

e de ,com bater 0 inimigo"' e preciso fazer uso constante da forga ilegftima para 
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imobilizar os oponentes da lei. Outra pnitica que tern extrapolado os limites legais do 

uso da forga e a representada pela utilizagao indiscriminada da arma de fogo, a 

exemplo do que ocorre no Rio de Janeiro, onde e grande o numero de mortos e 

feridos em confronto com a polfcia (CANO, 1997). 

Por essas razoes e que CALDEIRA (2000) afirma que existe um hiato entre a 

legalidade formal e a cidadania. Essa cisao entre democracia formal e praticas de 

controle social deu origem ao que ela denomina de "democracia disjuntiva". Essa 

disjungao reflete-se no descompasso entre cidadania polftica e cidadania civil. A 

tradigao de uma cultura autoritaria, violenta, enraizada como costumeira somada ao 

gape ao descompasso entre a lei e a cidadania civil, faz com que a democracia nao 

se efetive para a maioria da populagao, visto que ela nao tern razao de nao terem 

acesso aos instrumentos legais de defesa dos seus direitos, configurando-se naquilo 

que TAVARES DOS SANTOS (1993) denominou de "cidadania dilacerada". 

A pnitica de controle social baseada numa cultura autoritaria e no uso 

ilegftimo da forga (excesso de poder) vern comprometendo o Estado Democratico e 

atentando contra os direitos humanos. Nesse contexto, trabalho com a hip6tese de 

que as universidades e as academias tern um papel de destaque na formagao de 

uma polfcia que atue de acordo com as normas e preceitos democraticos. 

Para finalizar, reproduziria uma tese de O'DONNEL e PINHEIRO (1997) 

segundo o qual: "em pafses de democracias recentes a transigao para o Estado de 

Direito se da em dois momentos: o primeiro de resgate da ordem jurfdica legftima e 

segundo momento e aquele em que colocamos em pratica as conquistas da nova 

ordem democratica". 

Para a construgao de um modelo de desenvolvimento baseado na 

"sustentabilidade democratica", torna-se fundamental pensar uma formagao dos 

sujeitos fundada na 6tica civil-democratica (SINGER, 1996), que concebe a 

educagao como formadora do cidadao crftico e que reivindica igualdade e justiga 

social, apontando para uma necessaria articulagao entre trabalho e meio ambiente, 

buscando desvelar os determinantes economicos, politicos, sociais, culturais e 

ideol6gicos da precarizagao do mundo do trabalho e da degradagao socioambiental. 
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2.3.1.5 Alternativas para a superac;ao das viol€mcias 

A literatura nacional enfoca processos de macro-referencia, como a pobreza, 

cultura de violencia, desencanto ao Iugar da educac;ao (escola), recursos disponfveis 

pelo sistema de ensino e sua qualidade, assim como qualifica o tipo de democracia, 

ou o que se denomina como "espac;o estrutural da violencia" e sua "ressonancia no 

espac;o social" (SPOSITO, 1998). 

A alta agresividade, intolerancia, segregac;ao racial, eugenia, discriminac;6es 

diversas, roubos, furtos, homicfdios, intolerancia no transito, dentre outras, 

constituem formas de violencia verbal, simb61ica, ffsica e institucional. 

Certamente, esses tipos de violencia sao gerados no ambiente social, e tern 

como sabemos rafzes na educac;ao, saude, economia, religiao, e outros que, 

desaguam em 6rgao de controle social como a Polfcia Militar. 

Como superar isso? Naturalmente, os organismos policiais, mesmo com seus 

aparatos belicos e de treinamento especial, nao podem opinar e executar as 

polfticas de primeira necessidade humana, como as ja citadas, apesar de hoje a 

seguranc;a, de acordo com a ONU (2000), ser colocada ao lado das pautas de 

discuss6es nacionais e internacionais de educac;ao, saude e economia. 

0 caminho apontado pela ONU (2000) e a concepgao do trabalho em rede 

social, que sera discutido no proximo capitulo. 

Entende-se que a grande alternativa para essa questao, sera condensar as 

polfticas publicas sociais que proporcionam seguridade nacional e, que atualmente 

nao mantem os diversos programas unidos por objetivos comuns, trabalhando de 

maneira isolada. 

Naturalmente, todo programa bern estruturado possui uma contextualizac;ao 

pedag6gica, mesmo que na area de seguranga publica, como o caso do PROERD, 

Patrulha Escolar Comunitaria e Projeto POVO e outros. Assim, se acredita que e por 

intermedio da educac;ao que serao alcanc;ados os melhores patamares de 

desenvolvimento, em especial as que envolvessem polfticas publicas para a 

juventude, como defendem CASTRO e ABRAMOVAY (2000). 

Tom amos essas instancias da sociedade, representadas em diversos tipos de 

comunidades humanas, como praticas de governamentabilidade ou de 

administrac;ao social que como explicadas por POPKEWITZ e LINDBLAD (2001) ao 
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se referenciar as estatfsticas educacionais, " ... permite nao apenas realizar 

interveng6es imediatas ou futuras na vida de seres humanos individuais, como 

tambem faz com que as mudangas nas condig6es das pessoas produzam alterag6es 

no tipo de pessoas que sao", o que proporcionara auferir elevados resultados sociais 

para organizagoes como a Polfcia Militar. 

Essas instancias, ao se proporem como interventoras sobre populag6es ou 

realidades especfficas, langam mao da produgao de categorias de pessoas sobre as 

quais vao intervir, tais como a de risco. 

2.4 REDES NAS CIENCIAS SOCIAlS 

Entre as diversas significag6es que "rede" possui, apesar de nao se limitar 

somente a etas, buscam-se para a Polfcia Militar na relagao com a comunidade e 

nos seus processes internos os seguintes significados: sistema de nodos e elos; 

uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade nao geografica; urn sistema de apoio 

ou urn sistema ffsico que se parega com uma arvore ou uma rede. 

A rede social, derivando deste conceito, passa a representar urn conjunto de 

participantes aut6nomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados. 

0 conceito de redes e tributario de urn conflito permanente entre diferentes 

correntes nas ciencias sociais, que criam os pares dicot6micos: indivfduo/sociedadc: 

ator/estrutura; abordagens subjetivistas/objetivistas; enfoques micro ou macro da 

realidade social, colocando cada qual a enfase analftica em uma das partes. Por 

exemplo, a antropologia estrutural entende as redes como descritivas, servindo para 

identificar o carater perene das organizag6es e dos comportamentos sociais. 

Ja a linha do individualismo metodol6gico desconstr6i essa concepgao, 

privilegiando o ponto de vista do agente que produz sentido, e as relag6es sociais na 

formagao do seu agir. As redes surgem como urn novo instrumento em face dos 

determinismos institucionais. 

Por outro lado, o trabalho pessoal em redes de conexoes e tao antigo quanto 

a hist6ria da humanidade, mas, apenas nas ultimas decadas, as pessoas passaram 

a percebe-lo como uma ferramenta organizacional. Como apontado por LIPNACK & 
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STAMPS, "o que e novo no trabalho em redes de conexoes e sua promessa como 

uma forma global de organizac;ao com ralzes na participac;ao individual. Uma forma 

que reconhece a independencia enquanto ap6ia a interdependencia. 0 trabalho em 

redes de conexoes pode conduzir a uma perspectiva global baseada na experiencia 

pessoal" (1992, p.19). 

Houve grande investimento academico nos estudos de redes a partir do 

campo das relac;oes internacionais, tendo significac;ao na hist6ria recente das 

ciencias pollticas. A origem da reflexao se da ao tim da II Guerra Mundial e tern 

progresso com o tim da Guerra Fria, quando ha redefinic;ao dos atores nas relac;oes 

internacionais. Novos caminhos de pesquisa surgem nascidos a partir da reflexao de 

ordem e desordem nos sistemas politicos, ligados a elaborac;ao da noc;ao de 

globalizac;ao (COLONOMOS, 1995). 

Nas redes sociais, ha valorizac;ao dos elos informais e das relac;oes, em 

detrimento das estruturas hierarquicas. Hoje o trabalho informal em rede e uma 

forma de organizac;ao humana presente em nossa vida cotidiana e nos diferentes 

nlveis de estrutura das instituic;oes modernas. 

0 estudo das redes coloca assim em evidencia urn dado da realidade social 

contemporanea que ainda esta sendo pouco explorado, ou seja, de que os 

indivlduos, dotados de recursos e capacidades propositivas, organizam suas ac;oes 

nos pr6prios espac;os politicos em func;ao de socializac;oes e mobilizac;oes 

suscitadas pelo proprio desenvolvimento das redes. 

Mesmo nascendo em uma esfera informal de relac;oes sociais, os efeitos das 

redes podem ser percebidos fora de seu espac;o, nas interac;oes com o Estado, a 

sociedade ou outras instituic;oes representativas. Decisoes micro sao influenciadas 

pelo macro, tendo a rede como intermediaria. 

Desde os estudos classicos de redes sociais ate os mais recentes, concorda

se que nao existe uma "teoria de redes sociais" e que o conceito pode ser 

empregado com diversas teorias sociais, necessitando de dados emplricos 

complementares, alem da identificac;ao dos elos e relac;oes entre indivlduos. 

A analise de redes pode ser aplicada no estudo de diferentes situac;oes e 

questoes sociais e estabelece urn novo paradigma na pesquisa sobre a estrutura 

social. Para estudar como os comportamentos ou as opinioes dos indivlduos 

dependem das estruturas nas quais eles se inserem, a unidade de analise nao sao 
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os atributos individuais (classe, sexo, idade, genero), mas o conjunto de rela96es 

que os indivfduos estabelecem atraves das suas intera96es uns com os outros. A 

estrutura e apreendida concretamente como uma rede de rela96es e de limita96es 

que pesa sobre as escolhas, as orienta96es, os comportamentos, as opinioes dos 

indivfduos. 

A analise de redes nao constitui urn fim em si mesmo. Ela e o meio para 

realizar uma analise estrutural cujo objetivo e mostrar em que a forma da rede e 

explicativa dos fenomenos analisados. 0 objetivo e demonstrar que a analise de 

uma dfade (intera9ao entre duas pessoas ou entidades) s6 tern sentido em rela9ao 

ao conjunto das outras dfades da rede, porque a sua posi9ao estrutural tern 

necessariamente urn efeito sobre sua forma, seu conteudo e sua fun9ao. 

De acordo com DEGENNE e FORSE, a fun9ao de uma rela9ao depende da 

posi9ao estrutural dos elos, e o mesmo ocorre com o status e o papel de urn ator. 

Uma rede nao se reduz a uma simples soma de rela96es, e a sua forma exerce uma 

influencia sobre cada rela9ao (1994, p 12). 

As redes nas ciencias sociais designam normalmente, mas nao 

exclusivamente, os movimentos fracamente institucionalizados, reunindo indivfduos 

e grupos em uma associa9ao cujos termos sao variaveis e sujeitos a uma 

reinterpreta9ao em fun9ao dos limites que pesam sobre suas a96es. 

E composta de indivfduos, grupos ou organiza(f6es, e sua dinamica esta 

voltada para a perpetua9ao, a consolida<faO eo desenvolvimento das atividades dos 

seus membros. 

Nos espa9os informais, as redes sao iniciadas a partir da tomada de 

consciencia de uma comunidade de interesses e/ou de valores entre seus 

participantes. Entre as motiva96es mais significativas para o desenvolvimento das 

redes estao os assuntos que relacionam os nfveis de organiza9ao social-global, 

nacional, regional, estadual, local, comunitario. lndependentemente das questoes 

que se busca resolverem, muitas vezes a participa<fao em redes sociais envolve 

direitos, responsabilidades e varios nfveis de tomada de decisoes. 

De forma diferente das institui<f6es, as redes nao supoem necessariamente 

urn centro hierarquico e uma organiza9ao vertical, sendo definidas pela 

multiplicidade quantitativa e qualitativa dos elos entre os seus diferentes membros, 

orientada por uma 16gica associativa. Sua estrutura extensa e horizontal nao exclui a 
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existencia de relag6es de poder e de dependencia nas associag6es internas e nas 

relag6es comunidades externas (COLONOMOS, 1995, p. 24). 

Estudar a informagao atraves das redes sociais significa considerar as 

relag6es de poder que advem de uma organizagao nao-hierarquica e espontanea e 

procurar entender ate que ponto a dinamica do conhecimento e da informagao 

interfere nesse processo. 

Assim, a analise de redes sociais trabalha com alguns conceitos 

desenvolvidos dentro da propria metodologia. Uma definigao simples, porem eficaz, 

de rede e dada por EMIRBAYER e GOODWIN (1994) de que as redes sociais 

constituem urn conjunto de relag6es ou ligag6es sociais entre urn conjunto de atores 

(e tambem os atores ligados entre si). 

A partir dessa ideia, surgem conceitos fundamentais para a compreensao de 

urn estudo de redes sociais. Em primeiro Iugar, chamamos atores ou elos as 

pessoas que se comunicam em uma dada rede. Novos conceitos proprios desta 

metodologia surgirao adiante, ao Iongo da apresentagao dos dados. 

Como o conceito de redes sociais e urn dos pilares do estudo, a ideia de 

perceber a estrutura social existente no universo empfrico atraves das relag6es, e 

nao apenas dos atributos individuais, atravessou todo o processo de estudo. Essa 

foi uma utilizagao teorico-conceitual das redes sociais. 

2.4.1 Analise de Acordo com a Teoria de Redes Sociais 

Uma rede pode ser definida como urn conjunto de nos conectados, em que 

estes nos podem ser pessoas, grupos ou outras unidades, e as ligag6es podem ser 

simetricas ou assimetricas. 0 termo rede social refere-se ao conjunto de pessoas em 

uma populagao e suas conex6es. A analise de redes sociais baseia-se no 

pressuposto da importancia das relag6es entre unidades que interagem, isto e, 

relag6es definidas como ligag6es entre unidades constituem components 

fundamental das teorias de redes. As regularidades ou padr6es de interagao dao 

origem as estruturas, que de acordo com ALMEIDA et al. (1999, p. 3), tern origem 

nas praticas sociais 
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Quando se tala em praticas sociais, estamos nos referindo a tomar estas praticas para alem 
de sua dimensao profissional e tecnica, ou seja, para alem de uma aplica~ao imediata e 
direta dos conhecimentos tecnico cientfficos. Estamos nos referindo a tomar em considera~ao 
a dinamica social, ou seja, as inter-rela~6es de cada ambito de pratica com as demais, seja 
na produ~ao do conhecimento, na reprodu~ao s6cio-econ6mica e polftica e na inser~ao dos 
sujeitos. 

Desta forma, na defini9ao de praticas sociais, parte-se da categoria trabalho, 

considerando-as enquanto praticas constitutivas da sociedade (SCHAAIBEA, 1996). 

Estamos, entao, tomando em conta que a polfcia social nao se apresenta neutra e 

nao se faz somente com saberes e praticas tecnicas, ainda que necessite destes 

para constituir-se como urn trabalho social em dada sociedade, reconhecido por ela 

e intervindo nela. 

A perspectiva das redes sociais nao focaliza os atributos das unidades 

autonomas individuais, as associa96es entre estes atributos ou a utilidade de urn ou 

mais desses atributos no sentido de predizer o nfvel de outro. Esta perspectiva 

visualiza as caracterfsticas das unidades sociais como propriedades emergentes dos 

processos estruturais ou relacionais e focaliza as propriedades dos sistemas 

relacionais em si. 

COLLINS (1988) afirma, a respeito da Teoria de Aedes, que "a vida social e 

relacional; somente porque, por exemplo, negros e brancos ocupam tipos 

particulares de padr6es nas redes em rela9ao uns aos outros e que "ra9a" se torna 

variavel importante" (1988, p 413). 

Assim, na Teoria de Aedes, as liga96es relacionais entre os atores sao 

primarias, enquanto os atributos dos atores sao secundarios. 0 conceito de rede 

enfatiza o fato de que cada indivfduo tern liga96es com outros indivfduos; cada urn 

dos quais, por seu turno, esta ligado a alguns ou a muitos outros, e assim por diante. 

A analise de redes sociais tenta resolver problemas que fogem ao padrao. Os 

dados analisados pelos metodos de rede sao bastante distintos daqueles 

habitualmente encontrados nas Ciencias Sociais e do Comportamento. No 

referendal tradicional de analise de dados pressup6e-se que se disp6e de urn 

conjunto de medidas tomadas de unidades individuais ou casos, originando assim o 

familiar arranjo de dados de "casos-por-variaveis". 

0 pressuposto de independencia amostral das observa96es das unidades 

individuais permite que se aplique quantidade considenivel de tecnicas do arsenal 
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de analise estatfstica para determinado espectro de questoes investigadas. 

Entretanto, a analise de redes sociais esta explicitamente interessada na inter

rela9ao das unidades sociais. 

As dependencias entre as unidades sao medidas como variaveis estruturais. 

As teorias que incorporam ideias de redes distinguem-se pelas proposi96es a 

respeito das rela96es entre as unidades sociais. Essas teorias argumentam que as 

unidades nao agem independentemente umas das outras, pelo contrario, 

influenciam umas as outras. 

2.5 OS PRINCIPAlS PROJETOS DA POLfCIA MILITAR DO PARANA 

2.5.1 A Concep9ao de Polfcia Comunitaria 

0 policiamento comunitario e uma concep9ao de policiamento que ganhou 

for9a nas decadas de 70 e 80, quando as organiza96es policiais em diversos pafses 

da America do Norte e da Europa Ocidental come9aram a promover uma serie de 

inova96es na sua estrutura e funcionamento e na forma de lidar com a criminalidade. 

Em pafses diferentes, as organiza96es policiais promoveram experiencias e 

inova96es com caracterfsticas diferentes. Mas, algumas destas experiencias e 

inova96es sao geralmente reconhecidas como a base de urn novo modelo de 

polfcia, orientada para urn novo tipo de policiamento, mais voltado para a 

comunidade, que ficou conhecido como policiamento comunitario (BAYLEY e 

SKOLNICK, 2001)9
. 

As alternativas de conten9ao da violencia, quer sejam repressoras ou 

preventivas, sao sem duvida o maior desafio encontrado pelos gestores publicos. 

9 De acordo com BAYLEY e SKOLNICK (2002, p. 52) um estilo de policiamento comunitario centrado 
no estabelecimento de pastas de polfcia denominados Koban foi implantado no Japao ap6s a 2a 
Guerra Mundial, resultado da combinagao de um modelo tradicional de polfcia desenvolvido no Japao 
no seculo XIX e ideais democraticos norte-americanos. Entretanto, foi apenas nas decadas de 70 e 
80, como desenvolvimento de experiencias de policiamento na America do Norte e Europa Ocidental 
que esse tipo de policiamento tornou-se mais conhecido internacionalmente. 
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Segundo FOUCAULT (1977), a criminalidade, enquanto desmonte da ordem 

social, transforma-se em urn dos tipos de contra poder mais destacados no seio da 

sociedade, por sua expansividade e seu teor ofensivo; entende ele que resta a 
sociedade montar urn sistema de controle e vigilancia que garanta a prevengao 

muito mais presente, que a repressao continua. 

Assim, sugere Foucault, que o poder institufdo produza urn conhecimento 

especffico sobre criminalidade, e assim coloque a sociedade em uma posigao 

defensiva frente a criminalidade. 

Como convivemos com uma criminalidade complexa (criativa, grupal, 

mobilizadora, etc.), nao se pode ser simpl6rio nos mecanismos de defesa que 

tambem devem ser complexos. lsso remete a ideia da ambiencia criminosa. 

Conforme BAYLEY e SKOLNICK (2001 ), quatro sao as inovag6es 

consideradas essenciais para o desenvolvimento do policiamento comunitario: 

- organizagao da prevengao do crime tendo como base a comunidade; 

- reorientagao das atividades de policiamento para enfatizar os servigos nao 

emergenciais e para organizar e mobilizar a comunidade para participar da 

prevengao do crime; 

- descentralizagao do comando da polfcia por areas; 

- participagao de pessoas civis, nao-policiais, no planejamento, execugao, 

monitoramento e/ou avaliagao das atividades de policiamento. 

Estudos de processos de implantagao do policiamento comunitario em 

diversos pafses apontam quatro fatores cruciais para a implantagao e consolidagao 

deste tipo de policiamento (BAYLEY; SKOLNICK, 2001, p. 233-236): 

- envolvimento energico e permanente do chefe com os valores e implicag6es 

de uma polfcia voltada para a prevengao do crime; 

- motivagao dos profissionais de polfcia por parte do chefe de polfcia; 

- defesa e consolidagao das inovag6es realizadas; 

- apoio publico, da sociedade, do governo e da mfdia. 

Estes estudos apontam tambem as principais dificuldades para a implantac;ao 

e consolidagao do policiamento comunitario (BAYLEY; SKOLNICK, 2001, p. 92): 

- a cultura tradicional da polfcia, centrada na pronta resposta diante do crime 

e da desordem e no uso da forc;a para manter a lei e a ordem e garantir a seguranc;a 

publica; 
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- a expectativa ou a demanda da sociedade pela pronta resposta diante do 

crime e da desordem e pelo uso da forga para manter a lei e a ordem e garantir a 

seguranga publica; 

- o corporativismo dos policiais, expresso principalmente atraves das suas 

associagoes profissionais, que temem a erosao do monop61io da polfcia na area da 

seguranga publica, e conseqOentemente a redugao do emprego, do salario e dos 

beneffcios dos policiais, alem daquele decorrente do crescimento da seguranga 

privada, e tambem o aumento de responsabilizagao dos profissionais de polfcia 

perante a sociedade; 

- a limitagao de recursos que a polfcia dispoe para se dedicar ao atendimento 

de ocorrencias, a investigagao criminal e a organizagao e mobilizagao da 

comunidade, especialmente se a demanda pelo atendimento de ocorrencias e 

investigagao criminal e grande (seja em virtude do numero de ocorrencias e crimes 

e/ou pela pressao do governo e da sociedade); 

- a falta de capacidade das organizagoes policiais de monitorar e avaliar o 

proprio trabalho e fazer escolhas entre tipos diferentes de policiamento, levando em 

consideragao sua eficacia, eficiencia e legitimidade; 

- a centralizagao da autoridade na diregao das polfcias, e a falta de 

capacidade da diregao de monitorar e avaliar o trabalho das unidades policiais e 

profissionais de polfcia; 

- as divis6es e conflitos entre os policiais da diregao e os da ponta da linha, 

entre policiais experientes e os policiais novos - e, no caso do Brasil, uma 

dificuldade adicional seria a divisao e o conflito entre os policiais responsaveis pelo 

policiamento ostensive na polfcia militar e aqueles responsaveis pela investigagao 

criminal na polfcia civil; 

- as divisoes e conflitos entre a polfcia e outros setores da administragao 

publica; 

- as divisoes e conflitos entre grupos e classes sociais no interior da 

comunidade. 

Diante destas dificuldades, ha sempre o risco da oposigao e da resistencia a 

experiencias e inovagoes visando a implementagao do policiamento comunitario, 

dentro e fora da polfcia. Mas ha tambem urn risco de que o policiamento comunitario 

venha a ser implantado como mais uma atividade especializada, atribufda a 
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unidades e a profissionais especializados, pouco integrados as unidades 

responsaveis pelo patrulhamento, atendimento a ocorn§ncias e investigagao criminal. 

Ou mesmo o risco de que as unidades policiais, quando passam a ter a 

responsabilidade de fazer o policiamento comunitario, deem menos valor as 

atividades de policiamento comunitario do que as atividades tradicionais de polfcia. 

Por exemplo, designando para estas atividades menos tempo, menos recursos e/ou 

profissionais menos qualificados. 

0 papel das liderangas da polfcia e, portanto, fundamental para iniciar e 

sustentar experiencias e inovagoes visando a introdugao do policiamento 

comunitario. Frequentemente as dificuldades sao apresentadas como uma 

explicagao ou justificativa para a nao-implantagao do policiamento comunitario ou 

para as limitagoes e deficiencias no processo de implantagao do policiamento 

comunitario. Ha muitos casas em que a explicagao ou justificativa e valida. Mas ha 

tambem muitos casas em que a explicagao ou justificativa simplesmente mascara a 

falta de visao, vontade e/ou capacidade de agao das liderangas da polfcia. 

Para entender a dinamica da ambiencia criminosa, necessaria se faz 

conceituar Defesa Social e Seguranga Publica. 

A Defesa Social e urn conjunto de diretrizes que orientam as agoes de 

controle da criminalidade. Vai, pois, alem da repressao, da investigagao da punigao, 

preocupa-se com a multicausalidade do crime e na forma de intervir nas causas do 

fato criminoso e, assim, controlar sua incidencia. 

A perspectiva da Defesa Social e, dessa forma, mais abrangente do que a da 

seguranga publica, que se limita a trabalhar repressivamente o fato ocorrido 

atribuindo-lhe urn jufzo de valor que implicara em uma punigao. 

0 movimento que definiu as premissas basicas da defesa social data de 

1945, e marcado pelo dizer de Marc ANCEL (1998), que define a defesa social como 

"uma tomada de consciencia acerca de necessidades sociais e eticas novas, em 

face das antigas estruturas e tradigoes obsoletas". 

A estrutura da ambiencia criminosa prop6e-se justamente a preencher estas 

necessidades sociais e eticas novas, e possibilita trabalhar seguranga publica na 

perspectiva da Defesa Social. 

Entende-se oportuno uma breve referenda a duas teorias frequentemente 

suscitadas quando do estudo da base te6rica do Policiamento Comunitario, vez que 
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seus conteudos auxiliam no entendimento das etapas finais da intervengao 

comunitaria. 

A teoria do "Patrocfnio Normativo" defende que a maioria das pessoas tern 

boa vontade e irao cooperar com as outras para facilitar a construgao de urn 

consenso (SAWER, 1975). 

Outra teoria e a "Communnity Involvement Glencod', cuja teoria coloca que 

para que uma comunidade desenvolva uma iniciativa, devera refletir sobre os 

padr6es basicos desta comunidade, e para que a comunidade se congregue para 

dar infcio a este novo esforgo, pelo menos dois dos maiores grupos da comunidade 

deverao concordar em que o projeto e valido e, que e consistente com as suas 

atitudes, valores, normas e objetivos. 

A teoria "Social Crftica" procura responder como e por que as pessoas se 

juntam para corrigir e superar os obstaculos socio-economicos e politicos que os 

impedem de satisfazer suas necessidades (FAY, 1984). 

As tres ideias centrais desta teoria sao: o que e onde as pessoas devem ser 

informadas sobre as circunstancias, antes de pleitear as mudangas. 0 poder, em 

que as pessoas precisam agir para melhorar suas condig6es; e a emancipagao, em 

que as pessoas podem atingir a liberagao atraves da reflexao e da agao social. 

Esta teoria envolve a analise crftica dos problemas da comunidade a fim de 

que os Cidadaos e os Policiais Comunitarios possam ser esclarecidos, e depois 

dotados de poder e, finalmente emancipados para tornarem-se completamente 

eficazes no trabalho conjunto de resolugao de problemas. 

Essas duas teorias nos remetem a importfmcia de conhecer a comunidade 

em seus aspectos hist6ricos, seus conflitos passados, seu processo de 

desenvolvimento, e as suas polfticas atuais, antes de elaborarmos a estrategia de 

implantagao do Policiamento Comunitario. Na verdade esse Plano de lntervengao 

nao pode afastar-se da identidade, da personalidade daquela Comunidade, daf, 

porque e essencial o estudo previo da area, antes de iniciarmos qualquer iniciativa 

de intervengao, como tambem por mais semelhantes que sejam duas ou mais 

comunidades, nao podemos utilizar as mesmas estrategias de intervengao. 

Observamos que alguns autores os confundem com objetivos e lhes 

concedem uma valoragao tal que, nao raro, percebemos que representam nao s6 

urn desvio da fungao do policial, mas tambem uma sobrecarga; quando na realidade 
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o policiamento comunitario, nao exige que o policial abandone o policiamento 

tradicional, mas que o aprimore, atribuindo-lhe uma dimensao social. 

Nas instituig6es com resistencia as mudangas, estes desvios doutrinarios 

difundem-se rapidamente e criam mitos em relagao as fungoes do policial 

comunitario, que se nao forem destruidos com uma argumentagao convincente e 

demonstrag6es praticas podem provocar rejeigao a pratica comunitaria. 

Quando na realidade "no que diz respeito a policia, o unico modelo 

compativel com a democracia e o de uma organizagao policial que pertenga a 

comunidade, com vocagao para promover a dignidade humana" (ALBERTO, 1998). 

Assim, BONDARUK e SOUZA (2003) conceituam a atividade de Policia 
Comunitaria como: 

... um conceito mais amplo que abrange todas as atividades voltadas para a soluc;:ao dos 
problemas que afetam a seguranc;:a de uma determinada comunidade, que devam ser 
praticadas por 6rgaos governamentais ou nao. A Polfcia Comunitaria envolve a participac;:ao 
das seis grandes forc;:as da sociedade, freqOentemente chamadas de "os seis grandes". Sao 
eles a polfcia, a comunidade, autoridades civis eleitas, a comunidade de neg6cios, outras 
instituic;:6es e a mfdia. 

A seguir enumeramos as duvidas e temores mais comuns dos policiais que se 

esquivam de participar do projeto, e dos que chegam a capacitagao, que antecede a 

insergao no projeto de policia comunitaria, de acordo com pesquisa realizada por 

SANTANA (2002), no Estado de Pernambuco. 

Acredita a autora que o resultado pode ser aplicado as realidades dos 

policiais dos Estados e advem de uma concepgao muitas vezes equivocada, 

desviada, que nao s6 a policia, mas tambem as sociedades tern da policia 

comunitaria. 

A autora aponta que primeiramente o policial entende o ato de convocar a 

comunidade, como algo aleat6rio, como urn "corpo a corpo", "porta a porta", ate que 

lhe e esclarecido que quando nos referimos a comunidade, o fazemos no sentido de 

urn grupo de pessoas com objetivos comuns. Assim convocamos a comunidade 

escolar, a dos comerciantes, a religiosa e o conselho comunitario como 

representante das demais (SANTANA, 2002). 

Quanto a concessao de poder, entendem que passaram a ser comandados, 

dirigidos pela comunidade, que passara a decidir pela polfcia. Esta participagao, 

como nao poderia deixar de ser, deve ocorrer dentro de limites democraticos de co-
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participagao e responsabilidade; a comunidade exp6e as suas prioridades, a polfcia, 

as condig6es que possui e ambas buscam as solug6es. 

E importante reconhecer o potencial que a comunidade pode oferecer as 

Organizag6es responsaveis pela seguranga publica na resolugao de problemas que 

afetam diretamente a vida de ambos: comunidade e Polfcia. A contribuigao pode 

variar desde a identificagao de problemas ate o planejamento de uma agao para 

combater e solucionar os problemas de seguranga publica, em seu sentido mais 

amplo. 

No que se refere a solugao de problemas ligados a qualidade de vida e aos 

grupos vulneraveis, o policial-militar, em regra, nao possui o conhecimento nas areas 

citadas, como as Corporag6es nao possuem os meios para realizagao dessas 

atividades. No entanto, sabemos que os problemas mais importantes para a 

populagao podem nao ser os mais importantes para a polfcia. E, no caso de nao o 

ser, esta deve ser urn elo de ligagao entre a comunidade e outras agencias publicas. 

Sabemos que as desordens, as situag6es de desequilfbrio social e as 

deteriorizag6es urbanas e ambientais, se nao corrigidas a tempo poderao acarretar 

problemas mais serios, entre eles o agravamento da criminalidade (SANTANA, 

2002). 

De acordo com o apontado por FILHO (1995. p. 117), 

0 Policial compromissado com a comunidade da area vai ter na seguranc;a um papel 
semelhante ao do Pronto-socorro no setor da Saude. As pessoas querem ser atendidas, 
entretanto, poucos sao os casos que demandam um encaminhamento ao Hospital. No 
policiamento, a maioria dos casos, devem ser resolvidos na base, nao exigindo 
encaminhamentos aos distritos policiais e a Justic;a. Muitos casos sao resolvidos com simples 
orientac;ao. Esse contesto faz aumentar a credibilidade na organizac;ao, aliviando a 
sobrecarga de custos desnecessarios com os deslocamentos de vefculos policiais, o morador 
tem a certeza de encontrar um policial amigo, conhecido e confiavel" 

Atualmente, conforme apontado por SANTANA (2002), o maior desafio 

enfrentado pela polfcia no modelo comunitario e motivar e sustentar a participagao 

do publico, pois o contato direto e permanente com a adversidade e a inseguranga 

social costuma ter urn efeito negativo nos esforgos de organizagao e mobilizagao 

social, onde em vez de unir as pessoas em torno de sentimentos de indignagao e 

finalidade comum, o crime parece minar a capacidade de organizagao comunitaria. 
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Assim, a autora prop6e que, alem do conhecimento da area, seja realizada 

uma investigagao para identificar o tipo de comunidade, se preciso for com o auxilio 

de assistentes sociais dos policiais ja em atuagao na area, e se possfvel o setor de 

inteligencia. 

Uma interessante investigagao foi realizada por NETO (2004), pesquisador do 

Nucleo de Estudos da Violemcia da Universidade de Sao Paulo e Secretario

Executivo do Institute Sao Paulo Contra a Violencia, em pesquisa realizada com 13 

Coroneis da Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo acerca de suas experiencias e 

impress6es sobre a implantagao e sistematizagao da polfcia comunitaria nas 

comunidades. 

Eles apontaram de forma unanime que as dificuldades na implantagao do 

policiamento comunitario derivam nao apenas de fatores externos, mas tambem de 

fatores internos a Polfcia Militar e, que estao frequentemente relacionados aos 

externos, sendo que muitas dificuldades apontadas pelos coroneis coincidem com 

pesquisas internacionais citadas pela literatura especializada. 

Entre as dificuldades de natureza interna a polfcia, citadas pelos Coroneis, 

chama atengao a dificuldade de gestao da organizagao, particularmente para 

planejar, implementar, monitorar e avaliar uma mudanga organizacional, que implica 

uma certo grau de descentralizagao do comando, com a participagao de policiais de 

todos os setores da organizagao e liderangas da comunidade. 

Neste sentido, parece importante procurar compreender as raz6es pelas 

quais a Polfcia Militar implementa de forma paralela e quase segregada os 

processes de implantagao do policiamento comunitario e da gestao pela qualidade, 

apresentados como exemplo da busca de excelencia e, eventualmente, verificar a 

possibilidade de integrar os dois processes em beneffcio do aperfeigoamento da 

atuagao da polfcia na prevengao do crime e da melhoria da seguranga publica. 

A seguir serao descritos os tipos conceituais de polfcia comunitaria no 

Parana, ressaltando que o entendimento da PM3, setor responsavel pelo 

planejamento da Polfcia Militar, considera as atividades de Polfcia Comunitaria 

apenas as realizadas pelo "Projeto Povo" e pela "Patrulha Escolar Comunitaria". 

Para o entendimento de alguns aspectos sobre polfcia comunitaria, tem-se o 

trabalho desenvolvido para defesa social, que produz resultados sobre as 

necessidades sociais. As teorias citadas remetem a importancia de conhecer a 
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comunidade em diversos aspectos, o que permite ao policial-militar o exercfcio na 

solugao dos problemas que afetam a seguranga comunitaria. 

Nesse enfoque, percebemos que o trabalho realizado pelo Programa 

Educacional de Resist€mcia as Drogas e a Violencia- PROERD, atraves de seus 

agentes de prevengao, policiais-militares formados para o trabalho com educagao 

preventiva, tambem alcanga os atributos necessarios para o desempenho do 

policiamento comunitario. Assim, sera caracterizado esse policial-militar e a atividade 

que o PROERD desempenha na sociedade, como urn dos bragos da Polfcia 

Comunitaria. 

lmporta salientar, que quando falamos em prevengao, de acordo com 

Buarque de HOLANDA (1995, p. 9), " ... e o ato ou efeito de prevenir, que significa 

evitar, dispor, com antecipagao e chegar antes de." Do ponto de vista sociol6gico, 

"prevengao refere-se a tudo aquilo que possa ser realizado no sentido de impedir ou 

reduzir qualquer agao anti-social ou que efeitos na saude ffsica ou mental de 

indivfduos ou grupos, e seu principal meio se dao pela educagao" (BUCHER, 1989, 

p. 67). 

Assim, podemos perceber que quando falamos em prevengao, nao podemos 

confundir a atividade em que a polfcia realiza o trabalho com viaturas em Ponto 

Base- PB, ou o policiamento em duplas de policiamento ape, dentre outros. A isso, 

denominaremos de atividade de controle da criminalidade, conforme apontado por 

OLIVEIRA (2003, p. 67) 

Ja e hora de se pensar na responsabilidade social dos indivfduos e das organiza96es, nao 
s6 na manuten9ao da ordem publica como na sua constru9ao, e, consequentemente, na 
preven9ao da criminalidade, sob pena de cairmos no terrfvel cfrculo vicioso: maior 
repressao, mais criminosos nas ruas, maior policiamento nas ruas, e assim 
indefinidamente. Manuel Lopez Rey, estudioso do fen6meno da criminalidade, distingue 
que preven9ao significa programas ou polfticas para evitar que a pessoa se torne 
delinquents. Controle e o policiamento nas ruas para evitar que as pessoas ja se tornaram 
criminosas tenham oportunidade de delinquir. 

A partir do momento em que a polfcia desempenha sua atividade no 

cumprimento da agao de prisao, cumprimento de mandados, e outros, af se 

concretiza a agao de repressao policial. 

Nesse sentido, conceitualmente nao se pode afirmar que o trabalho realizado 

pelo Projeto Povo e pela Patrulha Escolar Comunitaria sao de cunho preventivo, pois 

0 pressuposto basico e que haja a agao educativa pedag6gica. 
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0 Projeto Patrulha Escolar Comunitaria possui trac;os de agao preventiva, no 

momento em que desenvolve apenas na quarta fase as palestras aos seus publicos, 

o que se pode caracterizar como uma atividade hfbrida que circula entre a atividade 

de repressao, controle (contengao) e preventiva. 

A adogao do PROERD como atividade de Policiamento Comunitario, vern 

preencher a lacuna da ac;ao eminentemente preventiva nas comunidades, 

caracterizado pela Figura 2. 

FIGURA 2- AS CONCEPyOES DE ATIVIDADE DE POLfCIA MILITAR 

2.5.1.1 A Polfcia comunitaria na Polfcia Militar do Parana 

A Polfcia Militar do Parana - PMPR tern sua missao estabelecida atraves da 

Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR, na qual encontramos a 

seguinte afirmac;ao: .. no contexto sistemico da defesa social, a Polfcia Militar assume 

papel de relevancia na preservagao da ordem publica, prevenindo ou inibindo atos 

anti-sociais, atuando repressivam·~nte na restaurac;ao da ordem publica, adotando 

medidas de protec;ao e socorro comunitarios ou atuando em apoio aos 6rgaos da 

administrac;ao publica no exercfcio do poder de polfcia que lhe couber ... (DIRETRIZ 

N.0 004/2000- PM/3). 

Desta forma, de acordo com a PM/3, uma das concepg6es de policiamento 

ostensivo empregado na PMPR, e o "Policiamento Comunitario", materializado na 

forma do .. policiamento ostensivo geral ... 

De acordo com os ja citados conceitos de policiamento comunitario, a PMPR 

concebe como princfpio de policiamento ostensivo e .. entendido como a conjuga~ao 
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de todas as forc;as vivas da comunidade (a propria comunidade, a comunidade de 

negocios, as autoridades clvicas eleitas, as polfcias todas, as outras instituic;6es e 

autoridades e a mfdia), sob a coordenac;ao de policiais especialmente designados, 

no sentido de preservar a seguranc;a publica, prevenindo e inibindo os delitos ou 

adotando as providencias para a repressao imediata. Deve ser entendida tambem 

como uma filosofia de atuac;ao da Polfcia Militar, marcada pela intensa participac;ao 

da comunidade na resoluc;ao dos problemas afetos a Seguranc;a Publica." 

(DIRETRIZ N.0 002/2004- PM/3). 

A polfcia comunitaria deve ser pensada nao como filosofia, mas como uma 

concepc;ao, no sentido de gerac;ao (de ideias, projetos), faculdade de perceber (a 

comunidade, a propria polfcia), de produzir conhecimento por intermedio da intrc;ao 

social. 

Essa concepc;ao tern por base a crenc;a de que os problemas sociais terao 

soluc;oes cada vez mais efetivas, a medida que haja a participac;ao da populac;ao na 

sua identificac;ao, analise e discussao a partir de problemas comuns. 

Nesse sentido, a PMPR adota as seguintes premissas de policiamento 

comunitario: 

- A prioridade da atuac;ao preventiva da Polfcia Militar, ao agir para evitar que 

delitos ocorram, como atenuante de seu emprego repressivo; 

- A presenc;a do policial-militar na maior parte do tempo junto a comunidade 

especffica para a construc;ao de uma identidade comunitaria com os participantes 

desta; 

- A parceria, cooperac;ao e envolvimento da comunidade com a PMPR na 

identificac;ao em conjunto dos problemas que lhes causam desconforto, assim como, 

a discussao compartilhada e na busca de alternativas viaveis para a resoluc;ao dos 

problemas; 

- A promoc;ao de respostas rapidas aos anseios sociais da populac;ao 

assistida pelos policiais-comunitarios, no que se refere a necessidade de protec;ao e 

socorro, obtidos por intermedio de levantamentos periodicos realizados com a 

comunidade; 

-A preferencia pelo emprego do policiamento no processo ape, mais proximo 

e em contato mais estreito com as pessoas; 
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- A pronta resposta ao maior numero possfvel de acionamentos dos servic;os 

da Polfcia Militar; 

- A transpar€mcia das atividades desempenhadas pela polfcia, de forma a 

permitir um maior controle e participagao no planejamento operacional, pela 

popula<;ao; 

- A visao sistemica da defesa social e da seguranc;a publica e gestao 

compartilhada das polfticas publicas; 

- Atuac;ao do policial-militar como partfcipe do processo de planejamento e 

protagonista das ag6es para a solugao de problemas, nos momentos em que se 

realiza a coordenac;ao de reuni6es para a coleta de informag6es com a populagao; 

- Promover a ideia de necessidade de maior envolvimento comunitario, na 

busca de melhores condig6es de vida das populag6es, que garantira maior 

confiabilidade nos servigos oferecidos pela PMPR. 

A PMPR adota no policiamento comunitario a atividade especffica da polfcia, 

que compreende todas as ac;oes policiais decorrentes de estrategias especfficas 

pertinentes ao planejamento dessas ag6es, no que se refere a protec;ao do cidadao. 

A atividade e policiamento comunitario incluem, entao, para o 

desenvolvimento da atividade de polfcia, os atributos do policiamento tradicional 

realizados pelo policial-militar. 

A Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR (DIRETRIZ no 

004/2000 - PM/3) traz que o emprego operacional dos efetivos da PMPR enfatiza a 

agao preventiva e a seguranc;a objetiva e seguranc;a subjetiva. 

No que se refere a ac;ao preventiva, o emprego das frag6es deve obedecer a 

um criterioso planejamento, elaborado em bases realfsticas e dado estatfsticos 

confiavel, que atentem para as informag6es pertinentes a defesa publica e aos 

anseios e as necessidades da comunidade. Com isso propicia a aplicac;ao de 

recursos humanos e materiais nos horarios e locais de maior risco. 

0 patrulhamento preventivo (proativo), executado com inteligencia, decorrente 

de planejamento cuidadoso, com escolha de itinerarios e locais de Ponto Base (PB) 

estabelecidos com criterios cientfficos pela analise das informac;oes especiais e 

temporais, inibe a oportunidade de delinqOir, interrompendo o ciclo da violencia. Se 

nao for possfvel agir diretamente sobre a vontade do agente, a Polfcia Militar deve 

restringir a oportunidade de agao do delinquents, dando enfase a agao preventiva. A 
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presen<fa ostensiva, correta e vigilante do policial-militar nos locais de risco, a 

qualquer hora, inibe a a<fao do delinqOente. A a<fao de presen<fa da PM reduz os 

riscos e estabelece urn clima de confian<fa no seio da comunidade. 

0 segundo ponto, referente a seguran<fa objetiva e seguran<fa subjetiva, nos 

diz que o verdadeiro ambiente de seguran<fa e obtido pela combina<fao do aspecto 

objetivo, que e a ausencia real de riscos e perigos, desiderata dos 6rgaos de defesa 

social, com o aspecto subjetivo, definido como cren<fa nessa ausencia de riscos 

(sensa<fao de seguran<fa), a ser cultivada e refor<fada na comunidade. 

A Polfcia Militar devera mobilizar-se para evitar os riscos e amenizar os 

medos a que esta sujeita a popula<fao, e tambem para proporcionar-lhe urn ambiente 

de confian<fa em seu trabalho. Mais uma vez ressalte-se a necessidade de se cuidar, 

permanentemente, da integra<fao e intera<fao da PM com a comunidade, com o fim 

de alcan<farem seus objetivos comuns, por meio da coopera<fao mutua, da unidade 

de prop6sitos e da a<fao solidaria. 

No Parana, a concep<fao de policiamento comunitario tern atualmente como 

referenciais dois projetos desenvolvidos pela PMPR: o Policiamento Ostensivo 

Volante (Projeto POVO) e a Patrulha Escolar Comunitaria. 

2.5.1.2 0 Projeto POVO 

0 Projeto POVO (Policiamento Ostensivo Volante), foi lan<fado no ano de 

1993, ja, na epoca, ao dispor que uma viatura ficasse designada para o atendimento 

de urn determinado bairro, cujo objetivo era que o policial-militar se identificasse com 

aquela comunidade, para a integra<faO e resolu<fao de problemas em conjunto, 

conforme a teoria preve. A permanente troca de informa<f6es, visava a redu<fao da 

criminalidade e da sensa<fao de inseguran<fa, promovendo urn aumento da 

resistencia ao crime na implanta<faO de tecnicas preventivas e, igualmente, 

eliminando as condi<f6es que afetam a manuten<fao da ordem publica. 

Atualmente o Projeto, ap6s ser reestruturado, considerando-se a dinamica 

evolutiva social, foi adaptado as novas realidades de polfcia e as tecnologias 
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adequadas as estrategias do policiamento comunitario, como projeto institucional da 

Polfcia Militar do Parana e do Governo do Estado. 

Nesse projeto, a preservagao da ordem publica por meio da polfcia ostensiva, 

em urn subsetor no atendimento das ocorrencias policiais, e iniciadas atraves de 

solicitagao da comunidade, ou pelos policiais-militares, determina<;ao superior ou 

acionamento, colhe da comunidade local os anseios que permitirao melhorar a 

atuagao preventiva e subsidiar o escalao superior no planejamento estrategico e 

operacional. 

Em sfntese, a atuagao policial no Projeto POVO e realizar a atividade de 

"policiamento ostensivo", como principal caracterfstica da atividade policial-militar, 

que tambem destaca a chamada "agao de presenga", tanto real quanto potencial, e 

que obedece ao princfpio da "responsabilidade territorial". 

Secundariamente, a atividade ainda obedece aos princfpios da "aplicagao" e 

da "antecipagao", balizados pelos princfpios e procedimentos adotados no 

policiamento comunitario. 

0 Projeto POVO e o tipo de Policiamento Ostensivo Geral, que adota os 

processos de policiamento "a pe" e "motorizado", nas modalidades de 

"patrulhamento" e "permanencia", de circunstancia "ordinaria", "urbano", "diuturno", 

"desdobrado no terreno", com "limites de responsabilidade" territorial e geografica 

definida e desenvolvida na comunidade para interagao e integragao, com os 

objetivos especfficos que se seguem: 

- Orientar a prevengao de delitos ou dissuadir sua pratica, pela presenga 

efetiva do policiamento ostensivo; 

- Atender de maneira rapida, eficiente e eficaz as ocorrencias policiais; 

:- intensificar o patrulhamento nos locais e horarios de risco, de forma a reduzir 

as oportunidades para a pratica de delitos; 

- . proporcionar maior acessibilidade e consequente participagao da 

comunidade nos assuntos de seguranga publica; 

-: ampliar e consolidar a permanencia do policial-militar junto da comunidade 

para torna-lo conhecido e participante nas solugoes dos problemas de 

seguranga individual e comunitaria, localizados ou pr6prios de bairros, no 

setor de atendimento da Estagao POVO. 
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2.5.1 .3 A Patrulha Escolar Comunitaria 

2.5.1.3.1 A indisciplina que pode gerar violencia ou a paz na escola 

Percebe-se que a utilizagao do termo "violencia", nos trabalhos mais recentes 

(CANDAU, 1999; NASCIMENTO, 1999; PERALVA, 1997; CARDIA, 1997; 

GUIMARAES, 1996), passa a ser empregado sem nenhum receio em ser 

considerado pesado demais para os conflitos que a escola tern enfrentado. 

0 conceito de indisciplina parece ter sido incorporado ao de violencia. E, se 

antes procuravamos entender e encontrar alternativas para trabalhar com criangas 

indisciplinadas (bagunceiras demais, apaticas, agressivas ou desinteressadas), hoje 

somes levados a refletir como e posslvel desenvolver ag6es em uma escola onde o 

clima de inseguranga e medo, promovido por alguns alunos ou grupos de alunos, 

cria uma sensagao de impotencia e estresse permanentes. 

Na literatura existente sobre o assunto, o que se encontra e uma variedade 

muito grande de definig6es a respeito do termo "violencia". A palavra e utilizada para 

denominar os mais diversos atos e a nogao que se tern da mesma e, por princlpio, 

amblgua: antecipadamente podemos concluir que nao existe uma violencia, mas 

uma multiplicidade de manifestag6es de atos violentos, cujas significag6es devem 

ser analisadas dentro do contexte social e hist6rico em que ocorrem. 

E possfvel, assim, considerar a objetividade e a subjetividade da violencia. E 
posslvel observar a violencia de maneira universal. Quantificar, dizer objetivamente 

que tal fen6meno e violento. Por outre lado, nao se afere muito bern o que 

considerar violento, o que a sociedade decreta 'ser violencia' e, muitas vezes, o que 

urn grupo ere ser violencia nao e considerado por outre (WAISELFISZ, 1998, p. 

145). 

Nao se pode negar que o termo "violencia" passou por uma 

reconceitualizagao e isso se deve principalmente ao reconhecimento dos direitos 

sociais e ao aumento do exerclcio da cidadania vivenciada pela populagao, pois 

muito do que antes nao era considerado como sendo violencia, atualmente e assim 

considerado. Como exemplo disso, citamos os conflitos de transite, as ofensas e 

discuss6es verbais, as desavengas, as agress6es, o assedio sexual, o racismo, o 
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trabalho infantil, os pais que batem nos filhos, a mulher que e espancada pelo 

marido, o que era tratado na esfera privada, passa a ganhar visibilidade na esfera 

publica. Hoje, portanto, esses acontecimentos sao vistos com outra 6tica e deixam 

de ser praticas costumeiras de regulagao das relagoes sociais. 

A palavra "incivilidade" tambem tern aparecido em trabalhos recentes 

(LATTERMAN, 2000; PERALVA, 1997) para referir-se a gama de problemas com os 

quais a escola se defronta, tais como: pequenos furtos, agressoes verbais e ffsicas, 

humilhagoes, brigas e descaso pela escola, representando urn meio termo entre os 

conceitos de violencia e indisciplina, considerando-se que apenas o termo violencia, 

tal como tern sido usado, nao e suficiente para explicar o que ocorre dentro das 

escolas: 

A violencia nao esta s6 na escola, ela faz parte de urn todo maior, possui 

diferentes dimensoes, e urn fenomeno multicausal e plural. Para compreender tal 

fenomeno faz-se necessaria o levantamento dos fatores estruturais e culturais que a 

envolvem, analisando-a no interior de urn espago te6rico mais complexo. 

Para CANDAU (1997) o estudo da violencia atraves de sua dimensao 

estrutural enfatiza que a mesma e conseqOencia da crise economica, da miseria e 

do empobrecimento da populagao. Ja a dimensao cultural, refere-se as profundas 

modificagoes ocorridas no sistema de valores e relagoes sociais no Brasil (expressa 

atraves da quebra de lagos de solidariedade na sociedade e da crise das relagoes 

sociais tradicionais). 

CARDIA (1997) constata em recente estudo que o aumento da violencia vern 

ocorrendo principalmente com jovens, do sexo masculino, moradores das grandes 

cidades e, tambem, jovens moradores das cidades do interior. De acordo com a 

autora, hoje a faixa etaria de risco e aquela situada entre 15 e 24 anos de idade. 

0 jovem tende mais a violencia devido as caracterfsticas de sua faixa etaria, 

somadas aos estfmulos propiciat6rios oferecidos pela sociedade contemporanea. A 

sociedade hoje possui urn perfil indutor a violencia, pois 0 prot6tipo de indivfduo que 

oferece ao jovem como modelo de identificagao "e o do carater frio, racional, 

egocentrico, nao afetivo, voltado para o culto do transit6rio ou efemero e para a 

busca obsessiva do status material, utilizando-se de fontes de prazer evasivas e 

alienantes, evitando fragilizar-se em relagoes afetivas que visem tao somente 

privilegiar o convfvio" (OSORIO, 1999, p. 531 ). 
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De acordo com TIGRE (2004), pesquisadora da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa- UEPG, em investiga<;ao realizada com policiais-militares que atuam 

na Patrulha Escolar Comunitaria, daquela cidade, a presen<;a da polfcia na escola 

traz uma certa seguran<;a a todos e segundo os policiais-militares entrevistados, o 

objetivo de seu trabalho e basicamente promover a preven<;ao de problemas, 

propiciando mais seguran<;a aos professores e alunos da escola no momento em 

que passam por ela. 

Na avalia<;ao da pesquisadora, a visao dos policiais-militares e de que o 

problema mais persistente que enfrentam e 0 uso de drogas, principalmente 0 

alcoolismo, que parece ser uma grande preocupa<;ao dos diretores, professores e 

pais. 

Os policiais-militares percebem nos alunos que se queixam, estranhamente, 

que nao ha puni<;ao para os seus atos e referem-se a impunidade como sendo urn 

dos aspectos que contribuem para a gera<;ao da violencia na escola. Eles exigem 

mais puni<;ao e tambem suspens6es, dentro do imediatismo que lhes e 

caracterfstico. Atitudes que a escola nem sempre pode e deve adotar. 

A autora (TIGRE, 2004) aponta ainda que impunidade e percebida como algo 

grave pelos profissionais que atuam nas escolas, os quais, admitem que os alunos 

que infringem regras deveriam ser punidos com maior rapidez, mas isso nem 

sempre acontece, e quando ocorre, nem sempre sao utilizados os mesmos criterios 

para estabelecer a puni<;ao, o que e logo percebido pelos alunos. Na opiniao dos 

entrevistados: 

As causas mais apontadas como responsaveis pelo aumento da violencia 

escolar citadas pelos sujeitos da pesquisa, referem muito mais a aspectos 

socioculturais do que aos estruturais. Os mais citados foram: a famflia, que esta 

desestruturada e nao acompanha a vida escolar dos filhos, a impunidade, a inversao 

ou ausencia de valores morais, eticos e religiosos, o desinteresse, as mas 
d 

companhias, o desrespeito, a falta de dialogo e as drogas. Alguns professores 

destacam ainda o desinteresse e a falta de perspectiva de futuro da sua clientela. 

Essa sobrecarga da fun<;ao da escola deve-se a grande transforma<;ao que 

ocorreu na organiza<;ao familiar nas ultimas decadas: a famflia nuclear10
, patriarcal, 

cujo modo de organizar as rela<;6es do casal na sociedade industrial e baseado na 
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divisao sexual do trabalho, em que a mulher e relegada ao ambito privado, da Iugar 

a uma grande diversidade de formas familiares. 

De acordo com ISHIDA, hoje, se formos aplicar o que os alunos, professores 

e mesmo os pais, pedem em termos de puni9ao, estarfamos cometendo urn crime 

de tortura, possfvel da san9ao prevista no artigo 233 do ECA: a submeter crian9a ou 

adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilancia a tortura 11
, a pena ao 

responsavel, pode ser de urn a cinco anos de reclusao (2000, p. 401 ). 

As san96es na escola consistem basicamente em: advertencia verbal; 

advertencia escrita com notifica9ao e ciencia pelos pais e responsaveis; 

encaminhamento a Orienta9ao Educacional; suspensao temporaria das aulas, 

devendo o aluno permanecer na escola, realizando atividades dos conteudos 

ministrados em sala de aula, garantindo-se ao mesmo o direito de fazer as 

avalia96es e os trabalhos; e, em ultimo caso a transferencia para outro 

estabelecimento de ensino, em caso de absoluta incompatibilidade com o regime 

disciplinar da escola. 

Medidas pedag6gicas aplicadas a certos alunos parecem nao surtir o efeito 

esperado. Tambem se refuta a ideia de que e apenas a impunidade na escola que 

gera a violencia. Jesus JARES (2001 ), aponta que na propria rela9ao pedag6gica 

entre aluno e professor, pode haver violencia. Portanto, e erronea a ideia de que 

apenas a aplica9ao da norma no ambiente escolar resolveria todos os problemas de 

indisciplina. 

Professores bern preparado podem utilizar a indisciplina, por exemplo, como 

fator motivador a constru9ao de uma cultura de paz. A constru9ao do conhecimento 

nem sempre esta na ordem das coisas. Muito do que imagina ser indisciplina nao 

corresponde ao que os professores apontam ser. Esse e o grande cuidado que a 

escola deve ter. 

Outro aspecto relevante esta na ado9ao de sistemas de seguran9a internos e 

de monitoramento permanente. A educa9ao sempre sera o divisor de aguas entre as 

sociedades desenvolvidas. No caso da indisciplina manifesta nos ambientes de 

ensino, deve-se buscar estrategias adequadas para cada grupo, como montar 

grupos de teatro, bandas de musica, desafios cooperatives atraves de gincanas e 

esporte, dentre outros. 0 importante, de acordo com BUCHER (1989) e criar o que 
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denomina de cultura de prevenc;ao, nao apenas nas escolas, mas fundamentalmente 

na mente dos alunos. 

2.5.1 .3.2 Alguns aspectos sobre a Patrulha Escolar Comunitaria 

Em um breve hist6rico, a Patrulha Escolar surgiu no ano de 1994 e foi 

implementada no ano de 1997 por meio do Projeto Gralha Azul. A Polfcia Militar, ao 

ser por vezes interpelada pelos dirigentes de estabelecimentos de ensino, observou 

um elevado fndice de problemas de perturbac;ao da ordem social atraves de atos de 

indisciplina por parte de alunos, que causam com frequencia ac;oes violentas, bern 

como o assedio de traficantes, o uso de substancias psicoativas na frente e proximo 

das escolas. 

Para minimizar a questao, buscou-se desenvolver uma ac;ao direcionada 

especificamente para a seguranc;a das escolas da rede estadual e municipal de 

ensino com o objetivo de reduzir em seus limites de atuac;ao, comportamentos ou 

atividade indesejaveis que colocassem em risco o bem-estar e a seguranc;a das 

crianc;as e dos adolescentes, assim como as famflias, comunidade escolar e entorno 

social. 

A ac;ao de polfcia ostensiva preconizada pelo Projeto Gralha Azul era 

desenvolvida por duplas de policiais-militares femininas que realizavam suas 

atividades por intermedio do "patrulhamento motorizado" e de "permanencia" em 

areas internas, externas e adjacentes aos estabelecimentos de ensino da Capital, 

complementando com visitas programadas a eles, com a finalidade de ampliar a 

sensac;ao de seguranc;a e a protec;ao as crianc;as e aos adolescentes que 

frequentavam nossas escolas. 

Com os resultados positivos do projeto "Patrulha Escolar", que ganhou forc;a 

perante o publico a que se destina, sendo entao, integrado aos projetos 

institucionais da PMPR, como concepc;ao de policiamento comunitario. 

Atualmente, o Projeto encontra-se em sua terceira fase e, com Status e 

estrutura de projeto de Governo do Estado. 
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0 Policiamento Escolar tambem e citado na Diretriz n° 004/2000-PM/3 como 

orienta<;ao particular para o planejamento e execu<;ao de atividades operacionais, 

executado na forma de Patrulha Escolar Comunitaria, pautando-se com princlpios de 

.. policiamento ostensivo.. em .. a<;ao de presen<;a.. que deve atuar precipuamente 

preventivamente, e atuar supletivamente na repressao a crimes e a atos infracionais. 

lmportante salientar que o trabalho realizado pela Patrulha Escolar 

Comunitaria, nao e de preven<;ao, mas atraves do hibridismo que conjuga as 

atividades preventivas com a repressiva de polfcia militar. 

A fun<;ao desse trabalho e a aproxima<;ao da escola e do seu ambiente, 

ampliando a seguran<;a no local e seu entorno. Esclarecer duvidas acerca do 

trabalho policial, atraves do assessoramento a escola quanto a seguran<;a Hsica das 

instala<;6es e pela intera<;ao com a comunidade escolar e com as autoridades locais, 

conforme os estabelecimentosl de ensino contido no Gnifico 1. 

FIGURA 3- NUMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELA PATRULHA 
ESCOLAR COMUNITARIA 1° SEMESTRE LETIVO DE 
2006 

FONTE: PEC/2006 

0 Projeto atual foi desenvolvido em cinco etapas, que sao: 

a. Avalia<;ao das instala<;6es do estabelecimento de ensino, interna e 

perimetrica, quanto a sua seguran<;a ffsica que proporciona. Nessa ocasiao, sao 

realizadas sugest6es de aprimoramento e adapta<;6es necessarias, com a emissao 
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de "laudo de seguranga" para instruir solicitag6es de recursos oficiais as alterag6es 

necessarias; 

b. Coleta de informag6es na comunidade escolar para formulagao de 

diagn6sticos e para o estabelecimento de metas a curto, medio e Iongo prazos, na 

identificagao de problemas comuns, na busca de solug6es praticas; 

c. Concretizagao da fase anterior que culmina com a tomada de providencias 

e mudangas nos procedimentos; 

d. Na quarta fase, sao realizadas palestras para a comunidade escolar, 

alunos, pais, professores e funcionarios; 

e. Na ultima fase, ocorre a elaboragao do Plano de Seguranga para o 

estabelecimento e ensino. 

A Patrulha Escolar Comunitaria tambem e uma forma de policiamento 

ostensivo nos processos "a pe" e "motorizado", conforme Grafico 2, nas 

modalidades de "patrulhamento" e "permanencia", de circunstancia "ordinaria", 

"urbano" e "diuturno", desenvolvido com a comunidade para interagao e integragao, 

com a concepgao de polfcia comunitaria e que tern por metas: 

- Proporcionar ao ambiente escolar urn local seguro e tranquilo para alunos e 

professores e com seguranga concreta aos pais e familiares; 

- Prestar atengao adequada ao uso e trafico de drogas nas escolas e em suas 

proximidades; 

- Ampliar e consolidar a permanencia do policial-militar na comunidade para 

torna-lo conhecido e participante nas solug6es dos problemas de seguranga; 

- Promover maior aproximagao entre as escolas e as Unidades Operacionais 

de Area, a tim de proporcionar maior conscientizagao dos alunos por meio de 

projetos, palestras ou debates dirigidos pela Polfcia Militar, para o 

fornecimento de informag6es necessarias e que possibilitem a detecgao e 

solugao adequada de fatores que causam risco a seguranga; 

- lncentivar e apoiar atividades culturais, desportivas e de lazer para a 

comunidade escolar, programas comunitarios de amparo e protegao a crianga 

e ao adolescente, campanhas de educagao preventiva sobre drogas, de 

seguranga no transito, de protegao ao meio ambiente, de retorno as aulas, e 

outras. 



FIGURA 4 - NUMERO DE VIATURAS UTILIZADAS PELA PATRULHA 
ESCOLAR COMUNITARIA ATE 0 1° SEMESTRE LETIVO 
DE 2006 

• Interior 

• Regiao Metropolitana 

• Curitiba 

FONTE: PEC/2006 
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2.5.1.4 0 Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia -

PROERD 

Observa-se no sistema policial brasileiro, que uma das metas dos 6rgaos de 

repressao ao trafico e a guerra contra as drogas, que se alicen;a basicamente em 

tres pontos fundamentais: erradica<_;ao das culturas de vegetais psicotr6picas, 

supressao do trafico transcontinental e repressao do comercio clandestine no interior 

de seus territ6rios. Esquece-se, todavia, do trabalho fundamental ou de base, que e 

a preven<_;ao com aqueles que ainda nao tiveram contato com as drogas. 

No ano de 1983, nos Estados Unidos, o Departamento de Policia de Los 

Angeles, ap6s diagnosticarem falhas nos organismos de repressao ao trafico e aos 

usuarios de drogas, desenvolveu um programa educacional que visa prevenir 

crian<_;as em idade escolar dos males causado pelo uso das drogas e consequencias 

advindas, como a vioiE§ncia, criado, entao, pela Professora Ruth Rich e equipe de 

educadores, que desenvolveram em conjunto com o Departamento de Polfcia 

daquela localidade. 

Foi, entao, desenvolvido um programa denominado "Drug Abuse Resistance 

Education - DARE'', que vai alem dos tradicionais projetos sobre preven<_;ao ao uso 
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das drogas, pois ensina as criangas a reconhecerem e a resistirem as classes 

dessas subst€mcias psicotr6picas, e principalmente identificarem press6es pessoais 

e de grupos, da mfdia e outros canais. 

A criagao do programa foi motivada pela permanente oferta de drogas, mais 

especificamente o tabaco e o alcool, aos estudantes da rede de ensino. Ao observar 

que os resultados alcangados apenas pela repressao policial, no tocante a 

apreensao de drogas, nao surtia efeito significativo, pois o trabalho policial transitava 

entre o traficante e o usuario, sendo que o primeiro requer repressao e, o ultimo, 

prevengao, foi entao, estabelecida uma estrategia que alcangasse a crianga na faixa 

etaria entre 9 e 12 anos de idade, preparando-a para ingressar na adolescencia. 

0 Programa esta presente atualmente nos 50 Estados Americanos e em 58 

pafses nos cinco continentes, e ja beneficiou ao redor do mundo 

aproximadamente 48 milh6es de criangas que participaram do DARE, inclusive 

no Brasil, onde esta inserido em todos os Estados. 

Diante do crescenta poder de atragao das drogas, que ilude e enganam as 

criangas, jovens e adultos, as organizag6es governamentais e nao governamentais 

relacionadas direta ou indiretamente a seguranga publica, tem-se empenhado, de 

varias formas, com investimentos altfssimos, a fim de coibir as ag6es criminosas, 

neste sentido, as quais, conforme os indicadores vern de forma assustadora 

destruindo nossa sociedade. 

Pesquisas cientfficas concluem que os esforgos encontram maior eficacia 

quando se adota uma postura educacional, preventiva, de cunho estrategico, como 

apontado por CRUZ, que "o trabalho de prevengao deve achar Iugar e todos os 

meios possfveis para alcangar resultados concretos. A educagao formal constitui urn 

desses meios que deve estar associado a inumeros outros recursos para obter-se 

resultado efetivo" (CRUZ, 1991, p.128). 

No Brasil, em 1992, a Polfcia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ 

foi a primeira Corporagao Policial Militar a adotar o Programa DARE entre criangas 

de rede publica e particular de ensino no Brasil. 

A PMERJ objetivava na ocasiao, desenvolver uma estrategia de seguranga 

publica, para aproximar o policial-militar da comunidade, atraves do conceito de 

"polfcia comunitaria", que e o de diminuir os hiatos entre esse 6rgao repressor de 

seguranga publica para a condigao de preventivo, com a continua aproximagao da 
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polfcia militar e do cidadao, com o tim de convida-los a se tornarem protagonistas de 

ag6es preventivas na area da seguranga publica. 

Essa transformagao comegaria pela crianga, ja na fase transicional para a 

adolescencia, em uma conquista continua do espago destinado a esses futuros 

cidadaos do presente. 

No Parana, o Programa foi implantado a partir do segundo semestre do ano 

de 2000, inicialmente em oito municfpios, sendo que atualmente encontra-se 

instalado em 175 cidades no Estado. 

0 PROERD possui na PMPR a vinculagao direta ao Chefe do Estado-Maior 

da PMPR, conforme Figura 1. 

A partir do ano de 2005, a Coordenagao Estadual desenvolveu o Projeto de 

implantagao do Sistema da Qualidade PROERD, inedito em todo pafs e, que preve a 

criagao de Gest6es nas areas de Cursos e Pedagogia, Acompanhamento Tecnico, 

Tecnologia da lnformagao, Logfstica e a Assessoria de Comunicagao Social, 

conforme Figura 5. Ainda foi desenvolvida a concepgao de "Educador Social do 

PROERD", em substituigao ao termo "lnstrutor'', conforme sera descrito na 

sequencia. 

Para o adequado desenvolvimento da polftica de educagao preventiva no 

interior do Estado, cujo PROERD representa o maior trabalho na area, foi criada o 

termo "Coordenador Regional", que preve maior autonomia aos Oficiais que 

desenvolvem as atividades regionais nas Unidades do Estado. 
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QUADRO 3- ORGANOGRAMA DO PROERD NA POLfCIA MILITAR DO PARANA 
DE ACORDO COM A IMPLANTAQAO DO SISTEMA DE QUALIDADE 

I 

II Comando-Geral II 
II Estado Maior-Geral II 

Coordena~ao-Geral 

I 
Coordena~ao Operacional 

I 
I Vice Coordena\ao-Geral 

I I 

I 

I 
I I Gestao de Cursos e I Gestao de Gestao de I Gestao de I 

Pedagogia Acompanhamento tecnologia da Logfstica 
Tecnico Informa\(ao 

FONTE: Projeto do Sistema da Oualidade PROERD Parana. 

Secretaria-Geral 

Coordenadorias 
Regionais do 

PROERD 

I 
Assessoria de 
Comunica\(ao 

Social 

A Coordenagao Estadual, a partir de agosto do ano de 2005, passou a 

denominar de "Educadores Sociais do PROERD", os policiais-militares que sao 

formados no currfculo mfnimo para atuagao em sala de aula. 0 motivo e que esses 

profissionais, como atuam no ambiente da escola, necessitam formagao especffica 

para o desempenho de sua atividade como educador. 

0 Programa, como encontra disseminado nas principais cidades do Estado, e 

atua em escolas das redes publicae particular de ensino, privilegia todas as classes 

sociais. lsso preve a necessidade de melhoria contfnua no processo de formagao do 

policial-militar que atua no PROERD, como quesito para a qualidade, cujo produto 

final sao alunos com conceitos delineados e bern construfdos acerca da cultura de 

prevengao na famflia, na escola e na sociedade. 

Em uma investigagao realizada por ALVES (2001) que teve por fim tragar o 

diagn6stico do consumo de drogas entre estudantes do ensino fundamental e 

comparar a tendencia do uso de drogas entre 5 levantamentos realizados nas 10 

capitais nos anos de 1987, 1989, 1993, 1997 e 2004, comparou os fatores de 

relacionamento familiar, aspectos pessoais, uso de drogas entre estudantes do 
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Brasil e de outros pafses. Como resultado da analise, de maneira sintetica, pode-se 

observar especificamente em Curitiba que: 

- Estudantes que tinham feito uso na vida10 de drogas apresentaram 

maior defasagem escolar (22,8%) comparando-se aos que nunca haviam utilizado 

(15,4%) 

- As classes sociais A e B foram as que apresentaram maior 

percentagem no uso na vida; 

- Predomfnio de uso no sexo masculine, exceto quanto ao uso pesado. 

Observou-se maior percentagem de usuarios a partir dos 16 anos, apesar do uso na 

faixa etaria de 10 a 12 anos ser expressive (12,7% de uso); 

- As drogas mais utilizadas, excetuando-se alcool e tabaco, forma pela 

ordem: solventes, maconha, ansiolfticos, anfetamfnicos e anticolinergicos. 0 total 

estimado de uso na vida de drogas, na rede estadual de ensino, foi de 21 ,6%; 

- Observou-se o predomfnio de uso na vida para homens: maconha, 

cocafna, tabaco, alcool, energetico e ester6ides anabolizantes. Nas mulheres, o 

predomfnio de uso na vida ocorreu para antetamfnicos e ansiolfticos. 

Na Regiao Sui do Brasil, observou-se que maior defasagem escolar para os 

que tin ham feito uso de drogas foi de 16,1% contra 8,1% para os que nunca haviam 

feito uso. A maior percentagem de uso segue a tend€mcia da media nacional para as 

classes A e B. 

Quanto o "uso na vida" e "uso no ano", houve prevalencia para o sexo 

feminino, enquanto que "uso pesado" e "uso freqOente" foram mais comuns em 

homens. Constatou-se maior percentagem de uso para a idade de 16 anos e na 

faixa etaria de 10 a 12 anos o numero tambem foi expressive, 9,6%. 

0 total estimado de uso na vida de drogas na rede estudantil de ensino foi de 

21 ,6%. Houve predomfnio de uso na vida entre os homens para solventes, crack e 

energeticos. Nas mulheres o predomfnio foi para anfetamfnicos, ansiolfticos, tabaco 

e alcool. 

10 Sao usados em epidemiologia as terminologias adotadas pela OMS quanto a periodicidade de uso 
de drogas: Uso na vida: uso pelo menos uma vez na vida; Uso no ano: uso pelo menos uma vez nos 
ultimos doze meses; Uso no mes ou recente: uso pelo menos uma vez nos ultimos trinta dias; Uso 
frequente: quando a pessoa utilizou droga(s) seis ou mais vezes nos ultimos trinta dias; Uso pesado: 
utilizou drogas diariamente no mes. 



FIGURA 5 - USO NA VIDA DE DROGAS PSICOTROPICAS POR 48.155 
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS 
AEDES MUNICIPAL E ESTADUAL DO BRASIL. 

FONTE: CEBRID, 2004. 
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Em nfvel nacional, de acordo com a pesquisa, a relagao entre escola publica 

e privada apresentou grande discrepancia. Na Regiao Norte, a proporgao foi de 8:1 

e na Regiao Sui foi de 1:1. Observa-se nesse sentido que a confianga no en sino 

publico e pouca. A defasagem escolar continua com percentagens elevadas. Alunos 

que fizeram uso na vida faltaram mais as aulas em comparagao aos que nunca 

experimentaram drogas. 

Constatou-se que o uso na vida de tabaco teve significativa diminuigao em 

fungao da proibigao das propagandas de cigarro. 

Drogas ilegais como alcool e tabaco foram as drogas com a menor media de 

idade para o primeiro uso (12,5 e 12,8). A maconha aparece com uma media de 

idade de 13,9 anos e a cocafna com 14,4 anos para o primeiro uso. Recomenda-se 

que as estrategias de prevengao devam comegar a partir dos10 anos de idade. 

Como se percebe, o uso de drogas nao e de exclusividade de determinadas 

classes economicas e o uso de drogas diferencia-se para os generos masculines e 

feminines. 

2.5.1.4.1 A formagao do Policial PROERD 

Para que o policial-militar atue no Programa, sao necessaries alguns 

requisites como o voluntariado, ter alguma experiencia em atividades sociais ou 

educacionais, ter dois anos de efetivo servigo na Corporagao e estar no born 

comportamento. 
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No processo de selegao, estao previstas a selegao com a presenga de 

psic61ogo, pedagogo e equipe tecnica de Mentores e Masteres do PROERD, em 

dinamicas de grupo e entrevista individual, que possuem carater eliminat6rio, 

seguindo-se criterios tecnicos pr6prios para a selegao de pessoal. 

Assim, foi desenvolvido um currlculo proprio para a formagao desse 

profissional, que passa agora a trabalhar com a educagao preventiva as drogas e a 

violencia, para alcangar as quartas e sextas series do ensino fundamental e currlculo 

para pais, bern como, o trabalho nas comunidades. 

0 currlculo para a formagao dos policiais-militares preve os seguintes 

conteudos e as competencias necessarias a formagao dos profissionais: 

• Habilidades e conhecimentos para reconhecer e resistir a pressao dos 

companheiros ou grupos quando do oferecimento de alcool, cigarros ou 

outras drogas; 

• Desenvolver a auto-estima; 

• Aprender tecnicas de como ser seguro; 

• Maneiras de resistir as drogas; 

• Aprender alternativas positivas ao nao-uso de drogas; 

• Aprender a lidar com o estresse e resolver conflitos; 

• Resistir ao envolvimento com gangues; 

• Redugao da violencia; 

• Consequencia dos atos de vandalismo e violencia; 

• Tom ada de decis6es; 

• Construir habilidades de comunicagao; 

• Nog6es de cidadania; 

• Aprendizagem de atividades interativas com a participagao de grupos 

em aprendizado cooperativo. 

Um ponto de grande relevancia na aplicagao do PROERD, e constatado em 

pesquisa, reside no vinculo afetivo que o policial-militar do PROERD desenvolve 

com os alunos, em fungao da relagao pedag6gica e da aproximagao propiciada por 

esse profissional em sua atividade de docencia. Esse vinculo contribui para o 

denominado aprendizado cooperativo, que se procede em uma relagao triangular 

entre o Aluno, o Professor e o Policiai-Militar lnstrutor do PROERD, em regime de 
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cooperagao mutua, que constitui de acordo com estudos nos campos da educagao, 

tornar significativo qualquer aprendizado. 

A formagao desses profissionais foi projetada para estimular os estudantes a 

resolverem os principais problemas na faixa etaria que se encontram, e neste 

contexto pode ser incorporada como parte integrante do currfculo, oferecendo 

assuntos como saude, ciencias, estudos sociais, literatura e outros pertinentes. 

Esses educadores possuem ainda a missao legal baseadas nos campos de 

estudos em seguranga publica - polfcia comunitaria e educagao preventiva, de 

acordo com as polfticas contidas na Matriz Curricular da Secretaria Nacional de 

Seguranga Publica- SENASP, da Secretaria Nacional Sobre Drogas- SENAD, da 

Lei de Diretrizes e Bases - LOB por intermedio dos Parametros Curriculares 

Nacionais- PCN e do DARE lnternacional, conforme os seguintes pressupostos: 

Estabelecer condutas tecnicas pedag6gicas unificadas para atuagao do 

policial-militar em sala de aula, na atuagao com o PROERD; 

Atuar como multiplicador das informagoes sobre educagao preventiva sobre 

drogas e violencia, atraves de agoes de valorizagao da vida; 

Desenvolver o PROERD nas escolas do Estado do Parana com qualidade e 

compromisso com o resultado final. 

Estabelecer uma estrategia preventiva para reforgar os fatores de protegao, 

em especial referentes a famflia, escola e comunidade, que favorecem o 

desenvolvimento da resistencia em jovens que poderiam correr o risco de 

envolverem-se com drogas e problemas de comportamento violento. 

Concentrar esforgos no desenvolvimento de competencia social, liberdades 

de comunicagao, auto-estima, empatia, tomada de decisoes, resolugao de 

conflitos, independencia e objetivo de vida. 

0 Programa possui em sua estrutura, lnstrutores que sao formados no 

Currfculo Basico de 80 horas aula para os Currfculos de quarta e sexta serie do 

ensino fundamental, e 40 horas aula para o Currfculo para pais. Ainda na estrutura, 

os Mentores, que recebem formagao suplementar de 40 horas aula, e que possuem 

a atribuigao de formar os educadores sociais do PROERD - lnstrutores e 

fiscalizagao dos protocolos de aplicagao do Programa com os lnstrutores em sala de 

aula e, os Masteres que realizam a Coordenagao Pedag6gica dos Cursos do 

PROERD. 
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A Figura 7 apresenta o total de policiais-militares existentes no Programa, ate 

o primeiro semestre do ano de 2006, com a previsao de expansao continua de 

lnstrutores no Estado, e atualizagao profissional de todos os lnstrutores ainda com 

formagao no Curricula de 17 lig6es PROERD, para os Currfculos de 10 e 5 ligoes do 

Programa. 

FIGURA 6 - CATEGORIA DE POLICIAIS-MILITARES DO 
PROERD ATE 0 PRIMEIRO SEMESTRE DO 
ANODE 2006 

FONTE: Coordenac;ao Estadual do PROERD. 

2.5.1.4.2 Modalidades de Currfculos do PROERD 

0 Programa tern como foco principal os alunos das quartas series do ensino 

fundamental. 0 Programa com 17 lig6es e desenvolvido pelo policial-militar atraves 

de uma lista de tarefas e procedimentos a cada ligao. Tais procedimentos 

apresentam linhas muito similares a pedagogia do condicionamento, que tern como 

objeto a mudanga comportamental. 0 currfculo com 17 lig6es esta calcado 

basicamente em cinco estrategias de ensino: fazer com que o aluno compreenda os 

efeitos das drogas no organismo, as consequencias do uso da droga, maneiras de 

resistir as press6es, conhecer formas de violencia e conhecer alternativas positivas. 

A partir do ano de 2005, a Coordenagao Estadual esta em fase de 

implantagao do denominado "Currfculo Atualizado" do PROERD. Nessa versao, 

serao aplicados currfculos de 1 0 ligoes para as quartas e sextas series do ensino 

fundamental, bern como o curso para pais, que possui 5 ligoes. 
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0 "currfculo atualizado" foi desenvolvido por pesquisadores das 

Universidades de Akron e California, apresentam caracterfsticas importantes para a 

construgao de projetos de prevengao bern sucedidos, conforme especifica o Manual 

do lnstrutor da 4a serie (2004, p. 5): 

- os riscos sociais, legais e ffsicos, bern como as conseqOencias de curto 
prazo decorrentes do uso de cigarro, alcool, maconha, inalantes e outras 
drogas lfcitas e ilfcitas; 

- as crengas comuns dos alunos sobre a extensao do uso de substancias 
pelo seu grupo sao geralmente distorcidas, porem, podem ser examinadas 
reflexivamente e mudadas atraves da compreensao da real extensao 
desse uso por seu grupo; 

- dialogo, afirmagao, estrategia de negagao e outras praticas de resistencia 
sao centrais para se poder lidar com o desejo e as press6es para fazer 
uso da drogas; 

- Estrategias de prevengao ao uso de drogas bern sucedidas necessitam de 
envolvimento de pais e lfderes comunitarios, -interveng6es de agentes ao 
Iongo dos anos, aprendizado significative para os alunos e tempo 
suficiente para as discuss6es e aprofundamento na sala de aula para 
ampliagao em sua pratica cotidiana. 

De acordo com o Manual do Facilitador, o "currfculo atualizado" preve o 

uso da facilitagao como ferramenta de trabalho do lnstrutor do PROERD e aponta 

que o novo papel desse educador "e ser facilitador da construgao coletiva do 

conhecimento, urn mediador da aprendizagem, indo assim ao encontro aas demais 

teorias pedag6gicas" (2004,_ p. 5). 

lmportante frisar que de acordo com o citado Manual, ao lnstrutor e que cabe 

instigar, estimular os alunos para "construfrem juntos o novo conhecimento, 

valorizando e colocando em primeiro plano as discuss6es dos alunos nas atividades 

realizadas nas equipes" (2004, p. 6). Nesse modelo, BECKER aponta que "o 

educador e urn auxiliar do aluno, urn facilitador'' (2001, p. 19). 

0 Parana possui atualmente 544mil alunos formados no currfculo de 17. lig6es 

e 13,5mil formados no currfculo com 1 0 lig6es, de acordo com a Figura 7. 



FIGURA 7 - RELA<;AO DE ALUNOS FORMADOS NOS CURRfCULOS PROERD 
DE 17 E 10 LlyOES 

17 Llc;OES 

FONTE: Coordenagao Estadual do PROERD na PMPR. 
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A mudanqa de currlculos se procedeu em funqao do proprio desenvolvimento 

sociocultural da escola e da familia, cuja educaqao, que trabalha com a 16gica do 

conhecimento, deve acompanhar todas as mudanqas decorrentes desses 

ambientes. Como o Currlculo de 17 liq5es foi desenvolvido entre os anos de 1981 e 

1983 e em alguns palses como o Brasil a pratica educativa e diferenciada da norte

americana, como a epistemologia do conhecimento (condutista para construtivista) e 

nas aq5es ludicas (competiqao para cooperaqao), houve necessidade da 

reconceptualizaqao dos curses do sistema PROERD no Parana. 

0 curricula para a sexta serie, intitulado de "lnvestindo em sua propria vida", 

constitui tambem uma recente adaptaqao do programa norte-americana, com o 

diferencial de ter sofrido permanentes contextualizaq6es em diferentes ambientes 

educacionais e classes sociais. Assim, do programa original, resta basicamente os 

Htulos e a estrutura pedag6gica e didcHica, pois o conteudo original muito se 

assemelha a diferente realidade brasileira. 

Assim, esse currfculo tem por finalidade conhecer a influencia dos diferentes 

tipos de mldia, resistir a pressao de grupo ou individual e exercitar responsabilidades 

sociais. 

Um dos principais problemas que a escola hoje vive e o que os educadores 

denominam de indisciplina na escola e isso tem-se mostrado de varias maneiras, 
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tais como: o professor percebe nao ter mais autoridade sobre seus alunos, os pais 

ou responsaveis nao cumprem adequadamente seus papeis de cuidadores. E o que 

ocorre e que todas essas pendencias sociais desagualll na escola. 

Nos dias de hoje, com a dinamica social em todos os seus aspectos, a 

formagao deve apresentar-se como um processo contfnuo que se inicia antes do 

exercfcio das atividades pedag6gicas, prossegue ao Iongo da carreira e permeia 

toda pratica profissional. lsso nao e percebido apenas pelo professor que tern que se 

manter atualizado durante sua vida profissional, mas ocorre acentuadamente a 

procura por pais de maiores informag6es acerca da educagao de seus filhos. 

Os professores e outros profissionais que atuam no campo da educagao 

preventiva as drogas e violencia, tern buscado um complemento em suas formag6es. 

Assim, para suprir essas demandas e alcangar essa parcela social de 

educadores, seja natural ou formal, o PROERD previu o Curso de Pais, que trata de 

assuntos como: sobre drogas, maneiras de resistir as press6es de grupos ou 

individuais, conhecer o pensamento dos adolescentes e como observar e cuidar da 

famflia. 

A partir da adogao do Currfculo Atualizado, a Coordenagao Estadual iniciou o 

uso do termo "Educador Social", que conceitualmente, atua nos campos da 

educagao nao formal, em ag6es s6cioeducativas e de insergao social. 

De acordo com BAPTISTA (2005), as atribuig6es do educador social e a de 

"educar para o desenvolvimento humano e isso implica em ter em conta pessoas, os 

seus rostos, as suas necessidades, os seus desejos e as suas escolhas". Nesse 

sentido, os educadores sociais apresentam-se como especialistas de maos vazias, 

como defende Jean VASSILEF (1998). 0 termo "maos vazias" se refere ao fato 

desse educador, o policial-militar que atua no PROERD, trabalhar em regime de 

voluntariado. 

A transigao de "lnstrutor" para "Educador Social", deu-se mais em fungao de 

uma necessidade de situar esse sujeito no ambiente da educagao. Outro fator que 

condiciona a transigao do termo se insere na definigao da pratica educacional social, 

referendado no que o conteudo do Programa prop6e. 

Para a viabilizagao desses cursos, o Programa esta em fase de adaptagao no 

Parana do Currfculo Atualizado do PROERD, de acordo com o Planejamento Anual 

para o Ano de 2005, quando foi realizado o "1 o Curso de Formagao de Educadores 
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Sociais do PROERD - lnstrutores", no mes de setembro de 2005 no municipio de 

Maringa - PR. 

0 Planejamento Anual para o Ano de 2006 previu tres cursos de forma9ao e 

urn curso de atualiza9ao. 

A primeira etapa, ocorrida no mes de mar9o de 2006, formou 30 policiais

militares no "1 o Curso de Forma9ao de Educadores Sociais do PROERD -

Mentores", realizado nas dependencias da Academia Policial Militar do Guatupe, em 

Sao Jose dos Pinhais - PR. Ap6s, no mes de maio de 2006, a forma9ao de 31 

policiais-militares no "2° Curso de Forma9ao de Educadores Sociais do PROERD -

lnstrutores". A terceira etapa atualizara os 120 instrutores do currfculo de 17 li96es 

existentes, para o currfculo de 1 0 li96es, que ocorrera no mes de setembro de 2006. 

E, ao final dos planejamentos para a forma9ao de pessoal, todos os policiais

militares que comp6em o sistema PROERD no Parana, serao qualificados para o 

currfculo de pais. 

2.5.1.4.3 A96es de Parceria desenvolvidas pelo Programa atraves de Resolu9ao 

Con junta 

Atraves da Resolu9ao Conjunta, celebrada entre as Secretarias de Estado da 

Seguran9a Publica, da Educa9ao e da Justi9a e Cidadania, o Programa realiza 

a96es em consoante a implanta9ao do que se denomina "cultura de preven9ao", em 

todas as estratifica96es sociais onde os organismos governamentais subordinados 

possam ter penetra9ao. 

Com a Secretaria de Estado da Seguran9a Publica o Programa possui a 

parceria como Departamento de Transite- DETRAN, a96es como: 

- Semana de Transite; 

- Mutirao pela Vida; 

- Li9ao de Educa9ao no Transite (Curitiba e Regiao Metropolitana); 

- alem de trabalhos pontuais realizados com os Batalh6es de Transite -

BPTran e Rodoviario- BPRv. 

Desenvolve, ainda, trabalhos com a Assessoria dos Conselhos Comunitarios, 

atraves do Mutirao llha do Mel, com envolvimento da Coordena9ao Estadual do 



87 

PROERD e das Coordenadorias Regionais do PROERD e assessoria tecnica ao 

trabalho desenvolvido no campo da educagao preventiva com a Coordenagao 

Estadual da Patrulha Escolar Comunitaria. 

Com a Secretaria de Estado da Educagao, o Programa mantem ligagao 

tecnica pedag6gica atraves da Assessoria de Relagoes lnterinstitucionais- AREI, e 

realiza assessoria em projetos educacionais no campo da educagao preventiva 

como o Programa de Erradicagao do Trabalho lnfantil - PETI, o Mutirao 

Metropolitano e pesquisa em comunidades quilombolas, alem da participagao de 

integrantes do PROERD em todas as etapas do Festival de Artes da Rede Estudantil 

- FERA. 

A Secretaria de Estado da Justiga e Cidadania, por intermedio do Conselho 

Estadual Antidrogas- CONEAD e da Coordenadoria Estadual Antidrogas- CEAD, 

desenvolvem trabalhos como a Semana de Prevengao- PREVIDA e a discussao 

acerca dos limites de aplicagao e sistematizagao educacional do Decreto 

Governamental, que determina a aplicagao da cidadania plena em todos os nfveis 

de formagao da rede publica, do ensino fundamental ao superior. Compete ao 

PROERD o trabalho junto com as famflias. 

2.5.1.4.4 Outras parcerias realizadas pelo Programa 

A Secretaria de Estado da Comunicagao Social, tern prestado apoio para a 

divulgagao do Programa em diversos meios de comunicagao, bern como eventos de 

ambito nacional, como o "3° Encontro Nacional do PROERD", realizado no mes de 

julho de 2005, que congregou mais de 750 pessoas e representagoes de 22 Estados 

brasileiros. 

Outras parcerias, como as da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do 

lnstituto Ambiental do Parana, propiciam discussoes e a elaboragao da Ligao sobre 

conscientizagao ambiental, que sera dentre em breve langada como atividade 

suplementar ao Programa. 

0 Parana Esporte e o Centro de Educagao Ffsica da PMPR promovem aos 

alunos que participam do PROERD, agoes de lazer atraves de atividade desportiva. 
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0 Movimento Nacional em Defesa da Crianga Desaparecida do Parana -

CriDesPar, que articula de maneira integrada as ag6es de busca de criangas 

desaparecidas nas escolas e palestras preventivas sobre Pedofilia. 

0 programa "181 - Narcodenuncia", que e aplicado a comunidade escolar 

pelos educadores sociais do PROERD, para contribufrem a eliminagao do trafico nas 

escolas e seu entorno. 

Com o trabalho conjugado da Patrulha Escolar Comunitaria e Projeto Povo, 

os Educadores sociais do PROERD divulgam os trabalhos realizados pela Polfcia 

Militar, com o fim de coletivizar e tornar mais sociaveis e confiaveis a populagao. 

2.5.1 .4.5 Atividade pontuais de informagao em educagao preventiva 

Outras ag6es sao realizadas com as comunidades locais com frequencia, 

como e o caso de palestras em empresas, escolas, clubes de maes, centros 

comunitarios, igrejas, e outros, com o fim de disseminar conhecimentos de educagao 

preventiva e articular com as comunidades os pressupostos da preservagao da 

ordem publica. 

Toda a aplicagao do Programa no infcio de cada etapa de Curso do PROERD 

na escola gera urn encontro com os pais ou responsaveis, que tern por finalidade 

convida-los a acompanharem seus filhos em toda trajet6ria durante as dez semanas 

em que o educador social do PROERD estiver com os alunos. Essa palestra 

promove urn forte vfnculo afetivo entre os alunos e o policial-militar e torna esse 

agente de prevengao como urn referendal de seguranga publica local, pois trabalha 

com a educagao preventiva pura. 

2.5.1.4.6 Assessoria realizada nas Escolas 

Quando falamos aqui em situagao de risco, estamos nos referindo aos fatores 

de risco sociais em que estao expostos os indivfduos, a familia e, em especial a 

escola. Assim o Programa presta assessoria no campo preventivo, atraves de seus 

agentes de prevengao, os educadores sociais do PROERD. Tal trabalho e 
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desenvolvido atraves de palestras aos professores e comunidades locais e tern 

alcangado elevados Indices positivos, como a percepgao por parte de pais e 

professores na diminuigao dos nlveis de agressividade de alunos e dos pr6prios pais 

ou responsaveis, fruto do trabalho realizado com os alunos na concepgao da 

mudanga nas condig6es de ensino na escola. 

Como citado por MORAIS (1989, p. 149), o fil6sofo polones SUCHODOLSKI11 

diz o que a escola deve ter perante as demandas sociais, pois "se quisermos educar 

os jovens para tornarem-se verdadeiros e autenticos artifices de um mundo melhor, 

e necessaria que o educador o ensine a trabalhar para o futuro, e compreender que 

o futuro e condicionado pelo esforgo do nosso trabalho presente". 

Todas as pessoas que se beneficiam do Programa, a saber: alunos das quartas 

e sextas series do ensino fundamental, pais, professores e o vasto entorno social 

das escolas, atraves dos currlculos de aplicagao do PROERD, que sao realizados 

em curso regular, bern como outras atividades pontuais como palestras, feiras, 

workshops, e outros. 

FIGURA 8- ALUNOS ATENDIDOS NO ESTADO DO PARANA, ATE 0 PRIMEIRO 
SEMESTRE DO ANO DE 2006 
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FONTE: Coordenagao Estadual do PROERD. 

0 Grafico 1, representa a formagao de alunos desde o segundo semestre do 

ano de 2000, e apresenta a tendencia de crescimento em fungao da formagao de 

novos Educadores Sociais do PROERD. Observa-se o aumento de 24,07°/o na 

formagao de alunos das quartas series do ensino fundamental que participaram do 

PROERD. lsso se da em razao das polfticas adotadas pela Coordenagao do 

11 A pedagogia e as grandes correntes filos6ficas, p. 120. 
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PROERD, na formagao de policiais-militares nos Cursos do Programa e pelo 

trabalho mais aproximado nas comunidades escolares. 

Em pesquisa realizada no perfodo de maio a junho de 2006 pela 

Coordenagao Estadual do PROERD, em que participaram 150 pais ou responsaveis 

de duas escolas da Regiao Metropolitana de Curitiba, das quais, uma escola publica 

municipal e uma escola particular, buscou-se verificar qual a concepgao que os pais 

tem acerca do policial-militar que atua no PROERD e qual o papel que esse 

desempenha perante seus filhos. 

Questionados acerca de qual papel o policial-militar que atua no PROERD 

desempenha, os pais ou responsaveis responderam em maior percentual, que veem 

o policial militar do PROERD como educador, conforme Figura 9, o que comprova a 

eficacia do Programa na condigao de agao de Polfcia Comunitaria no ambito 

Preventive. 

FIGURA 9- CONCEP<;AO DOS PAIS SOBRE 0 PROERD REFERENTE AO 
NIVEL DE SATISFA<;AO CONSOANTE OS OBJETIVOS 
PROPOSTOS 

Educador Policial militar 

FONTE: Coordena<;ao Estadual do PROERD. 

Prestador de 
informac;6es 

preventivas sobre 
drogas 

Os pais ou responsaveis, ainda na mesma pesquisa, admitem que o 

PROERD e uma agao da Polfcia Militar em parceria com a escola, que reduz os 

Indices de uso de substancias psicoativas, a demanda de drogas e a violencia, 

conforme o nfvel de satisfagao apontado no Grafico .... 

Eles concebem, ainda, que as propostas preventivas devam ser destinadas 

nao apenas a prevenir o uso indevido de drogas, mas a resgatar toda uma dimensao 
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humana desrespeitada. Reputam, ainda que seja uma tarefa diffcil e complexa, pois 

envolve o ato de restabelecer sentidos para a vida social, devolvendo valores e 

normas eticas baseadas no respeito a pessoa e as suas diferenc;as, bern como ao 

ambiente e as tradic;oes culturais, religiosas e hist6ricas. 

FIGURA 11 - CONCEP<;AO DOS PAIS SOBRE 0 PROERD REFERENTE 
AO NlVEL DE SATISFA<;AO CONSOANTE OS OBJETIVOS 
PROPOSTOS 

FONTE: Coordenagao Estadual do PROERD. 

2.5.2 OS PRINCIPAlS PROJETOS DE REFERENCIA NO CAMPO SOCIAL 

2.5.2.1 0 Servic;o de Assistencia Social da PMPR 

Nessa etapa de discussao serao abordados os principais aspectos de alguns 

dos servic;os no campo social realizados pela Polfcia Militar do Parana. 

0 primeiro programa abordado sera o Servic;o de Assistencia Social - SAS da 

PMPR, que esta estruturado em Setor Social, que tern como objetivo abordar e 

encaminhar, ap6s diagn6stico social, o pessoal que necessita de intervenc;ao ou 

apoio psicol6gico, medico, jurfdico, de clfnicas especializadas, programa de apoio 

alimentar e outros. 

0 Setor Psicol6gico que visa identificar problemas que necessitam de 

intervenc;ao, avaliagao e acompanhamento de Policiais-Militares envolvidos em 

ocorrencias de alto risco, programa de recuperac;ao de dependentes qufmicos e 

alcoolistas, acompanhamento da Justiga Terapeutica (o C6digo Penal Militar 
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considera o alcoolismo crime e nessas condena<;6es a auditoria da Justi<;a Militar 

tern aplicado medida de seguran<;a com acompanhamento do SAS/DP). 0 Projeto 

Vida (banco de sangue), o Projeto Bern Viver, cujo objetivo e realizar trabalho 

voltado para inativos e pensionistas; o Grupo Resgate, que e voltado para refor<;o no 

tratamento de pessoas dependentes de alcool e outras drogas; a Clfnica de 

Atendimento Psicossocial que realiza atendimento multidisciplinar; o Programa 

Trabalhando o Estresse que e voltado para pra<;as da Corpora<;ao e, cuja atividade 

principal e constitufda com tecnicas de relaxamento, dinamicas de grupo, 

acompanhados com passeios em parques e bosques onde sao desenvolvidas todas 

as atividades. 

Ainda e realizado o treinamento gerencial com habilidades sociais (projeto 

piloto desenvolvido para oficiais da Corpora<;ao); Cultos Ecumenicos e Grupo de 

Alco61icos Anonimos. 

Para compreender de maneira concreta as a<;6es e a necessidade da 

implementa<;ao dessas, serao abordados alguns assuntos referentes e que tangem 

a comunidade miliciana. 

2.5.2.1.1 Considerac;6es Sabre a Prevenc;ao ao Uso de Drogas e os Fatores de Risco 

Associ ados 

Quando se tala em drogas, a maioria das pessoas tern como representa<;ao 

substancia psicoativa para uso ilfcito, que sao alvos de investiga<;6es a a<;6es de 

cunho repressivo. Esquece-se que essas nao sao as mais consumidas no Brasil, 

nem as que mais geram dependencias, obedecendo a uma 16gica intrfnseca (e as 

vezes perversa) ao proprio funcionamento dessa sociedade. 

Ainda, a procura de droga nao esta ao alcance de mecanismos de intimida<;ao 

repressiva e que a questao crucial dos "fatores de risco" na popula<;ao se constituem 

em quest6es de saude publicae de educa<;ao. 
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A partir dos enunciados anteriores, LUZ (1992, p. 98) nos traz que qualquer 

substancia, enquanto produto qufmico e de modo como as pessoas com ela se 

relacionem, possa, ou nao ser consideradas drogas, levando-se em conta aspectos 

de cultura (muitas plantas e substancias sao utilizadas em rituais especfficos e 

mfsticos sem que, em nenhum momento, os historiadores fagam referenda ao uso 

continuo e abusivo, denotando qualquer vinculo de dependencia); de terapia (a 

utilizagao da morfina, por exemplo, com fins medicinais); da legislagao (drogas legais 

e ilegais); do social (drogas "leves" ou drogas pesadas); do misticismo (aguas 

bentas, por exemplo, e que "curam"). 

Segundo a autora (2001, p. 6) "o termo droga, a luz da prevengao, nao 

interessa quando desvinculado de urn sujeito ou grupo social que lhe de significado, 

em fungao de sua disponibilidade para usar droga. lsso tambem se define que a 

prevengao se refere ao abuso de drogas, nao cabendo a educagao proibir o seu 

uso". 

BUCHER (1993) traz a ideia de que qualquer tipo de intervengao relacionada 

a prevengao, deve conter valores humanos que, em especial, no caso da 

intervengao terciaria, possui uma relagao direta com o processo relacional entre os 

atores envolvidos, pacientes e equipe terapeutica, onde diz 

A ideia de preven9ao, qualquer que seja o seu conteudo, seja bern sucedida, 
encontre receptividade na popula9ao alvo e surta efeitos tanglveis, e fundamental 
que as suas a96es sejam norteadas por ideias construtivas, por valores humanos 
claramente pensados e enunciados, por objetivos baseados em uma concep9ao 
humana do humane do homem, em suma, balizas bern definidas, que levem em 
conta as caracterlsticas psicol6gicas e sociais do ser humane sobre o que se quer 
intervir. 

A OMS (1992, p.17), traz que as interveng6es no campo da prevengao em 

saude publica sao tradicionalmente caracterizadas em tres nfveis: a prevengao 

primaria, secundaria e terciaria: 

- Preven9ao primaria: caracterizada pelo conjunto de a96es que procura evitar o uso 
de drogas, visando diminuir a probabilidade de novas pessoas come9arem a usar; 
- Preven9ao secundaria: conjunto de a96es que procura evitar a ocorrencia de 
complica96es para as pessoas que fazem o uso ocasional de drogas; 
- Preven<;ao terciaria: conjunto de a96es que, a partir de um uso problematico de 
drogas, procura evitar prejufzos adicionais e/ou reintegrar na sociedade os indivlduos 
com problemas mais series. 
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De acordo com NOTO (2004, p. 64) a literatura internacional aponta a urn 

outro tipo de classificagao, em que estao implfcitos os conceitos de fatores 

associados a protegao e ao risco, considerando-se a multiplicidade de fatores 

envolvidos no uso abusivo e na dependencia de drogas. Essa classificagao e 

denominada de "interveng6es universais, seletivas e indicadas". 

Enquanto a classificagao tradicional (primaria, secundaria e terciaria) o foco e o grau de 
envolvimento do indivfduo com a droga, ou seja, em um escalonamento progressive, a 
presente classificagao centra-se nas caracterfsticas do indivfduo ou na populagao: 

- lnterveng6es universais: programas destinados a populagao em geral, 
supostamente sem qualquer fator especffico associado ao risco; 

- lnterveng6es seletivas: ag6es voltadas para populag6es com um ou mais fatores 
associados ao risco para o uso indevido dessas subst{mcias; 

- lnterveng6es indicadas: incluem interveng6es voltadas especificamente para 
pessoas identificadas como usuarias ou com comportamentos direta ou indiretamente 
relacionados ao uso indevido de subst{mcias. 

GIL VARY (2000, p. 61), nesse modelo deixa implfcita a importancia da analise 

das caracterfsticas da populagao-alvo ao se planejar uma intervengao. Assim, 

programas universais, quando aplicados a populag6es que apresentam varios 

fatores de risco, que demandariam programas seletivos podem ser efetivos ao que 

se prop6e. 

0 uso de substancias psicoativas afeta, diretamente, a cognigao, capacidade 

de julgamento, humor e as relag6es interpessoais, areas que, freqOentemente, ja 

estao comprometidas mesmo na adolescencia normal (MILLER et al, 1991 ). 

De acordo com KANDEL (1982, p. 60), o prejufzo na capacidade de processar 

novas informag6es, juntamente com as alterag6es na capacidade de concentragao e 

retengao podem prejudicar o desempenho no trabalho e outras atividades sociais e 

familiares das pessoas que fazem uso de alcool e/ou drogas. 

Fatores de risco podem estar tambem no domfnio da comunidade e da 

sociedade em geral. Entre eles podemos citar as posturas favoraveis para o uso e 

abuso de drogas, a falta de conhecimento ou consciencia do problema pela 

comunidade, servigos inadequados para profissionais de certas areas ou falta de 

oportunidade para envolvimento social, disponibilidade das drogas, carencia de leis 

ou de controle sabre o uso de drogas, empobrecimento, desemprego e subemprego, 

discriminagao e preconceito. Quanta a familia, esta pode ser urn fator protetor ou de 

risco para o consumo de substancias psicoativas (MCKAY et al., 1991). 
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De acordo com VAN DER BREE et al. (1998), estudos na area da genetica de 

indivfduos filhos de pais dependentes de alcool e/ou drogas apresentam risco quatro 

vezes maior de se tornarem dependentes. 

Esses estudos apontam ainda que fatores ambientais e geneticos interagem: 

a hereditariedade foi maior para o abuso/dependemcia de cocafna, estimulantes, 

maconha, alcool, enquanto que os fatores ambientais contribufram mais para o uso 

inicial e ocasional das mesmas. 

Quanto as regras, crianc;as que crescem em urn ambiente com regras 

definidas, geralmente sao mais seguras e desenvolvem recursos internos para lidar 

com as frustrac;6es. 

0 consentimento ou estfmulo ao uso de drogas, lfcitas ou ilfcitas, pela familia, 

bern como a violemcia domestica ou a manifestac;ao de expectativas irreais de 

desenvolvimento para a crianc;a ou o adolescente, alem da falta de supervisao e 

disciplina familiar, constituem fatores de risco para o consumo indevido de drogas. 

Fatores de risco e fatores de protec;ao estao frequentemente associados ao 

uso (nao-uso) de drogas. Dentre os fatores de carater individual esta a auto-estima, 

a autonomia, a tolenincia a frustrac;ao, a religiosidade, os aspectos cognitivos, entre 

outros. Os sociais incluem quest6es relacionadas a inserc;ao cultural, condic;ao 

socioeconomica, vinculo escolar, vfnculos familiares e/ou estabelecimento de uma 

relac;ao de cuidado com urn adulto de referenda (dentro ou fora da familia), entre 

outros. 

Embora as express6es mais utilizadas sejam "fatores de risco" e "fatores 

protetores", alguns auto res preferem utilizar ''fatores associados ao risco ou a 

protec;ao", pois muitas vezes aquelas express6es sao interpretadas de forma 

equivocadas. Fatores associados ao risco nao podem ser interpretados como 

causais ou determinantes, nem mesmo considerados isoladamente indicativos de 

abuso de substancias, uma vez que essa associac;ao se da por urn somat6rio de 

fatores e/ou circunstancias (des) favoraveis. Estes fatores tambem nao sao 

universais, podendo variar entre as populac;6es e os contextos sociais (NOTO et al., 

2004, p. 27). 

Observa-se, por exemplo, que com o aumento da idade, aumenta a 

probabilidade de consumo abusivo. A associac;ao da idade com o uso de drogas 

tambem e frequentemente constatada entre estudantes (GALDUR6Z et al., 1997). 
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Nessa Corrente, denuncia-se a inadequagao de varias quest6es de 

inadequagao do sistema social, como a situagao de rua entre criangas e 

adolescentes, as condig6es de ensino das escolas, os sistemas familiares, e outros. 

Essas considerag6es nos remetem a uma ampla reflexao acerca das bases 

sociais e contemporaneas, alicergadas, por exemplo, na competitividade e na 

valorizagao do consume. Essas reflex6es, tambem justificam o trabalho preventive, 

cuja preocupagao deve permear todo o corpo diretivo da Corporagao, para o publico 

interne, ou seja, os policiais-militares que apresentam quadro de dependencia 

qufmica. 

0 investimento de recursos financeiros e de pessoal (especialistas e 

formagao adequada) promovera a melhora nas relag6es entre superior e 

subordinado, desenvolvimento profissional desses policiais-militares e maior 

consistencia na vida familiar e social desses sujeitos. 

Conforme citado por WOLTER, OCHELISKI, MODESTI (2002, p. 23}, em 

92 concomitantemente com o advento de Programas de Qualidade Total, Reengenharia, 
Reestruturagao de Empresas, surgem trabalhos de avaliagao confiaveis metodologicamente, 
o objetivo e a prevengao primaria, no que se refere a educagao de um estilo de vida; a 
secundaria, tratando de indivfduos com abuso do alcool sem dependencia; e na terciaria a 
diminuigao do estigma e implantagao de cuidados com o indivfduo facilitando a sua 
reabilitagao. 0 metoda de Qualidade Total facilita a comunicagao e o enfrentamento do 
problema, da condig6es de lidar com o estresse, melhoria de qualidade de vida e 
relacionamento com subordinado e pares. E a questao da dependencia qufmica, entra como 
um dos tantos itens que permeiam a saude do indivfduo. 

RAMOS (1997), citado por WOLTER; OCHELISKI; MODEST! (2002) 

apontam que em todos esses anos de implantagao de programas, verificou-se que 

continua sendo de interesse do servigo social, em que envolvem medicos e recursos 

humanos, que necessitam convencer os diretores da empresa, acerca da 

importancia da utilidade de programas de saude, visando a melhoria da qualidade de 

vida. 

0 autor, ainda, afirma que em relagao aos programas de alcoolismo em 

empresas, muitos tern como cerne do trabalho o desempenho funcional, outros 

veem a dependencia qufmica como doenga e poucos tern a visao de saude global 

do funcionario, prevenindo e tratando problemas de saude, diminuindo custos e 

obtendo melhor produtividade, por exemplo, redugao do absentefsmo. 
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0 autor exemplifica atraves de exemplos de programas realizados com 

empresas: 

REDUC/Petrobras relata que dependentes de alcool e outras drogas faltavam 162 dias por 
ano com atestados medico antes do tratamento e 89 dias por ano ap6s tratamento 
(18meses) com queda de 45,1% do numero de faltas. 
A Cia. Minuano de Alimentos (RS) na pesquisa com 16 alcoolistas, antes e depois do 
tratamento, no perfodo de 1 ano, a redugao de faltas foi de 46%. Como o alcool tern efeito 
depressor no SNC, observa-se no alcoolista Indices de acidentes de trabalho ate 3 vezes 
mais do que em nao alcoolistas. 

Conforme WOLTER; OCHELISKI: MODESTI (2002, p. 25), "a 

REDUC/Petrobras pesquisou grupos de alcoolistas tratados, e verificou-se redugao 

de 80% de acidentes dentro e fora da empresa, quando comparado o ano anterior e 

posterior ao tratamento. A empresa Minuano encontrou em 1993, 34,4% de CAGE+ 

na amostra de empregados pesquisados, sendo que 82% usavam alcool, 23% 

medicamento e 2% outras drogas. 

Outro exemplo na organizagao de programas de prevengao terciaria, citado 

por WOLTER; OCHELISKI: MODEST! (2002, p. 28) esta a Polfcia Civil de Sao Paulo 

onde ha uma Divisao de Prevengao e Educagao - DIPE, que tern por atribuigao o 

relacionamento com o publico externo, visando desenvolver programas e curses de 

prevengao ao uso indevido de entorpecentes ou que determinem dependencia ffsica 

ou psfquica, bern como elaborar convenios e encaminhar dependentes a orientagao 

ou tratamento. 

A agao e realizada por intermedio de urn Servigo Social, que envolve 

assistentes sociais, psic61ogos e voluntaries, age como intermediador entre quem 

precisa de tratamento e os especialistas dessa area. Essas atividades de prevengao 

sao desenvolvidas atraves de cinco programas WOLTER; OCHELISKI: MODEST! 

(2002, p. 29): 

PEDE - Programa de Encaminhamento de Dependentes, cuja finalidade e atender, avaliar e 
encaminhar as entidades terapeuticas os usuarios e dependentes que procurarem ou forem 
encaminhados a DIPE; 
PROFAM - Programa de Orientagao Familiar, que objetiva atender, avaliar e encaminhar as 
entidades e profissionais da area de orientagao, familiares ou responsaveis par usuarios ou 
dependentes qufmicos que procurarem ou forem encaminhados a DIPE; 
PROEPOL - Programa de Orientagao e Encaminhamento de Policiais, que objetiva atender 
policiais envolvidos com dependencia qufmica, que procurarem ou forem encaminhados a 
DIPE, para programas, entidades terapeuticas ou profissionais da area; igualmente, 
encaminhar familiares de policiais envolvidos com dependencia qufmica, para 
aconselhamento em entidades ou profissionais da area; 
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PROAVAL- Programa de Pesquisas e Avalia96es, que tern por finalidade elaborar pesquisas 
na Area de Encaminhamento, atraves de casos atendidos, por entidades e profissionais de 
terapia; 
PROMEM - Programa de Aten9ao aos Menores Desassistidos, uma experiencia-piloto no 
atendimento de menores desassistidos envolvidos com drogas, e que perambulam pelo 
centro velho de Sao Paulo. 

Sobre a profissao policial militar, constata-se que e uma atividade profissional 

muito estressante. Estudos realizados por COOPER citado por SOUZA e GUERRA 

{1996), revelam que a atividade policial e a segunda atividade mais estressante 

entre 117 atividades estudadas. Em seu trabalho diario, o Policiai-Militar convive 

com riscos de morte, vioh3ncia, catastrofes, acidentes e toda gama de tragedias 

humanas, que o deixam vulneravel aos sentimentos de ansiedade e angustia. Alem 

disso, seu trabalho comporta trocas de turnos, exposig6es as diversas intemperies, 

impondo-lhe urn desgaste ffsico, que tambem e fonte de estresse. 

REHFELDT (1989) citado por WOLTER; OCHELISKI: MODEST! (2002) 

designa os fatores de estresse ffsico e mental como causas de prevalencia de 

alcoolismo em categorias profissionais. 

Os autores citam a Pesquisa de Qualidade de Vida, realizada no ano de 2000, 

com policiais-militares representados em todo territ6rio paranaense, com a 

amostragem de 10.632 policiais militares, cujo efetivo geral era de 18.000 

funcionarios WOLTER; OCHELISKI: MODEST! (2002): 

0 publico pesquisado em sua maioria do sexo masculine, variam entre 25 a 29 anos, casado, 
com 2° grau completo, professam a religiao cat61ica, nao moram em casa propria e possuem 
vefculo automotor. Em rela(fao a outra atividade remunerada, a grande maioria nao possui e 
seu conjuge nao trabalha. Atualmente pagam emprestimos pois a renda familiar e 
insuficiente para suprir as necessidades. Nos ultimos seis meses alguns estiveram com 
atestados medicos por problemas de saude. Consideram-se nervosos, de humor oscilante e 
algumas vezes alteram-se desproporcionalmente a situa9ao. Para diminuir o estresse fazem 
atividade ffsica, ouvem musica e conversam com amigos. Uma parte representativa ja pensou 
em suicfdio. Consideram o alcoolismo uma doen9a e a falta de estrutura familiar e psicol6gica 
tambem parece ser fator de risco para o uso ou abuso de bebida. Preferem a cerveja como 
bebida com uso em ocasi6es sociais. Quando bebem e mais facil dizer o que pensam sem se 
preocupar tanto com a opiniao dos outros. Uma pequena fra9ao costuma beber ou usar 
drogas pela manha para diminuir o nervosismo ou ressaca e sentem a necessidade de 
diminuir a quantidade de bebida alco61ica ou droga que ingerem, e ate parar. Quando se 
preocupou em diminuir a quantidade de bebida ou parar com o beber nao buscou ajuda, 
quando o fez, procurou amigos. Atualmente usam alcool e tabaco. Uma parte da amostra 
relata que a atividade policial militar facilita a ingestao de alcool e outras drogas, devido a 
tensao, pressao de superiores e estresse. Tiveram transtornos administrativos em 
decorrencia do uso de alcool e drogas. Na sua cren9a consideram "droga pesada" "crack" e 
"cocafna". Muitos desconhecem o apoio psicol6gico e social na organizagao. 
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2.5.2.1.2 As ag6es Desenvolvidas pelo Servigo de Assistencia Social da PMPR 

Atividade de Prevengao Primaria: 

As ag6es desenvolvidas na PMPR com vista a prevengao primaria focam no 

sentido da precaugao da ocorrencia (profilaxia) bern como desenvolvimento de 

atividades e programas, que visem intervir antes que surja algum problema, no 

sentido de instruir, informar e educar com vistas a manutengao da saude. 

A estrutura do sistema de educagao para a saude, previsto no SAS, atraves 

do programa "Trabalhando o Estresse", e realizado por intermedio de uma equipe 

multidisciplinar, cuja finalidade visa elevar o nfvel de qualidade de vida dos Policiais, 

atingindo com isto uma melhoria efetiva nos servigos prestados a comunidade. 

Como ja foi citada anteriormente, a atividade operacional do policial e muito 

estressante, considerada um fator de risco, que pode acarretar na busca pelo alcool. 

0 Programa de Avaliagao e Acompanhamento de Policiais-Militares 

Envolvidos em Ocorrencia de Alto Risco - PROAAR consiste em um servigo de 

atendimento e apoio aos militares envolvidos, sem considerar posto ou graduagao, 

com oportunidade a uma assistencia biopsicossocioespiritual, buscando seu re

equilfbrio ap6s experiencia traumatica. 

Outra atividade prevista e o treinamento gerencial com desenvolvimento de 

habilidades sociais, como atividade desenvolvida com os Oficiais da Corporagao, 

que e constitufda de varias atividades terapeuticas visando fortalecer 0 equilfbrio do 

Oficial frente as diversidades do dia-a-dia no comando da tropa. 

Prevengao Secundaria na PMPR: 

Nesse nfvel de prevengao e, visando o diagn6stico precoce e o tratamento, 

voltamos a citar as atividades desenvolvidas pelo SAS. 

Pelo setor de apoio psicol6gico e social tem-se: 

A ldentificagfw e diagn6stico do problema, que se materializa quando o 

policial-militar chega ao SAS encaminhada pelo seu Comandante, pelos familiares 

ou levado pela necessidade de tratamento. 0 processo de identificagao ocorre por 

meio dos sinais ( indicadores ) que vao se manifestando com a progressao do beber. 

Quando ha suspeita de alcoolismo, a equipe tecnica faz um levantamento de todos 
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os aspectos da vida do PM. Este procedimento tern por intuito chegar a confirma<;ao 

do diagn6stico e subsidiar a realiza<;ao da abordagem. 

A Abordagem do problema com o Policial, que se procede quando nao existe 

uma rigidez de quem efetua esta atividade, ela e realizada por qualquer membro de 

equipe tecnica. Esta conta, ainda, com a participa<;ao de PM em recupera<;ao 

(GRUPO RESGATE ), a quem cabe fornecer dados de sua experiencia vivida, o que 

facilita a identifica<;ao do abordado com os fatos apresentados. 

0 Encaminhamento do Policial para tratamento, que ocorre quando uma vez 

abordado o problema com o policial-militar, procede-se o encaminhamento para 

tratamento junto aos recursos da comunidade: internamento integral ou hospital dia, 

atendimento ambulatorial (tambem disponfvel na clfnica de atendimento psicossocial 

da PMPR), NAPS e CAPS e grupos de mutua ajuda. 

0 Acompanhamento e monitoramento do tratamento por equipe tecnica, 

recebendo maior aten<;ao a area mais afetada pela doen<;a (organica, emocional, 

funcional ou social). 0 acompanhamento varia desde visitas hospitalares e/ou 

domiciliares, quando ocorre afastamento do trabalho para tratamento, ate o 

acompanhamento direto do PM pelo servi<;o medico, psicol6gico e social da 

Organiza<;ao. Todo o trabalho e subsidiado por contatos peri6dicos com o PM, 

membros de sua famflia e como setor de trabalho. 

Os Grupos de apoio e recomendado para quem nao esteja intoxicado; se 

estiver e encaminhado para internamento, sendo, portanto uma atividade de 

tratamento. 

Preven<;ao Terciaria na PMPR: 

Neste nfvel de preven<;ao, o objetivo primordial e evitar a recafda, buscando 

recursos para reintegrar o PM a sociedade, a volta as atividades policiais bern como 

o retorno ao seio familiar: 

Essa atividade e realizada por meio de: 

Grupos de Apoio, como o AA, NA, ALANOM, Amor Exigente e outros, dentro 

de uma classifica<;ao academica, figuram tanto na preven<;ao secundaria agindo 

como tratamento, como tambem na terciaria com o carater principal de reabilita<;ao. 

Os PM e seus familiares sao encaminhados para os grupos da comunidade, 

onde encontram pessoas em abstinencia, com o intuito de trocar experiencias, 
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discutir seus problemas e, mediante participac;ao no grupo, reaprender regras de 

convfvio social, podendo voltar a bern integrar-se ao trabalho, a famflia e a 
sociedade. 

Os NAPS e CAPS, como nucleos de atenc;ao psicossocial e/ou centros de 

atenc;ao psicossocial, estao presentes nos dois ultimos nfveis de prevenc;ao, 

visando o tratamento e a reabilitac;ao do Policial Militar. 

Vale salientar, de acordo com WOLTER; OCHELISKI: MODEST! (2002), que 

todas as atividades desenvolvidas em prevenc;ao, nos seus nfveis, visam a 

identificac;ao e ao diagn6stico precoce da dependemcia ao uso do alcool, pois se 

entende que quanto manor for o afastamento do policial-militar com problemas do 

seu ambiente natural, melhor o progn6stico. Assim, evitam-se tecnicas de tratamento 

que utilizem altas doses de medicac;ao, longas internac;6es ou afastamento do 

trabalho por perfodos muito longos, s6 recorrendo a asses recursos quando 

estritamente necessaries. 

2.5.2.1.3 0 SAS como Organismo Responsavel pelas Ac;6es e Polfticas de 

Recuperac;ao, Tratamento e lnserc;ao Social da PMPR 

A origem do Servic;o Social na PMPR advem da Cruzada Social Cosme e 

Damiao, criada no Comando do Cel QOPM Orlando Xavier Pombo, no ano de 1962 

que auxiliava a Cruzada Social na elaborac;ao de suas ac;oes visando assistir 

principalmente a famflia do Militar. 

Em razao da Portaria do Comando-Geral da PMPR no 610 de 14 de junho de 

1983, o Servic;o Social desvincula-se da Cruzada Social e passa a ser subordinada a 
Diretoria de Pessoal, e figura como urn 6rgao de apoio tecnico e normative, cuja 

finalidade e promover, orientar, estimular e desenvolver atividades biopsicoss6cio

espiritual, para a melhoria de qualidade de vida. 

0 SAS visa, ainda, proporcionar o bem-estar das inter-relac;6es dos 

integrantes da Polfcia Militar, efetivo ativo e inativo, bern como os seus familiares, 

atraves da sua missao organica, que e a promoc;ao da saude mental dos Policiais

Militares e seus dependentes, na identificac;ao de problemas emocionais que 
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necessitem de pronta intervengao, e no desenvolvimento de ag6es de prevengao 

aos integrantes da PMPR e seus familiares, compreendendo atividades contfnuas e 

eficazes direcionadas a saude. 

Ap6s o exposto e, ao parafrasear NOVOA (1998), no que se refere a 

identidade profissional como sendo uma construgao que tern uma dimensao 

espacio-temporal. 0 autor aponta, ainda, que esta e construfda sobre saberes 

cientfficos e tecnicos como sobre referencias de ordem etica e deontol6gica. E uma 

construgao que as marcas das experiencias feitas, das opg6es tomadas, das 

praticas desenvolvidas, das continuidades e descontinuidades, quer ao nfvel das 

representag6es quer ao nfvel do trabalho concreto, tern que ter uma 16gica organica 

e organizacional, no caso do posicionamento do SAS no interior da estrutura de 

administragao da Corporagao. 

0 autor citado nos permite refletir e interpretar sobre a construgao da 

identidade do SAS, ao Iongo de urn processo hist6rico e, que nesse processo, 

organizou-se em torno das demandas dos publicos internos (policiais-militares e 

dependentes), por intermedio de urn Programa de atividades sociais. 

lsso revela e confirma que o SAS cuja estrutura administrativa e suas 

atividades organicas encontram-se fundamentadas no objeto da sua criagao, sem o 

desvio da sua finalidade primeira, que e a vinculagao e implementagao desta na 

Diretoria de Pessoal, que permitira o suporte legal e administrative, em razao das 

polfticas internas dessa Diretoria e da possibilidade de angariar recursos para a 

implementagao das ag6es desse Servigo Social. 

Por derradeiro, ainda, os servigos no campo social e de ag6es de polfcia 

comunitaria, como ficou clara em discuss6es anteriores, passa ainda nas 

corporag6es Policiais Militares pela desventura do descredito, sem observar seus 

resultados concretos e a eficacia nas comunidades a que sao disponibilizados esses 

servigos. 

Conforme bern aponta a analise do Professor PhD. Belmiro Valverde Jobim 

Castor, da Universidade Federal do Parana - UFPR, em que assinala que: "as 

maquinas publicas sao resistentes as mudangas, a exemplo de organismos vivos, 

qualquer tentativa de perturbar seu equilfbrio interno, gera uma multidao de 

anticorpos que procuram expulsar os agressores da pax burocratica". 
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Destaca, ainda, que e necessaria desenvolver simultanea articuladamente 

tres dimens6es: rever as teorias basicas que guiam as organiza<;6es, modernizar o 

seu aparato tecnol6gico e adaptar suas estruturas organizacionais as novas 

realidades tecnol6gicas e ao novo quadro te6rico. A tecnologia a que se refere o 

professor sao as inova<;6es no conhecimento, que trazem beneffcios para as 

pr6prias organiza<;6es. 

2.5.3 0 Projeto Equoterapia 

Hoje, no Brasil, as universidades tern aberto mais as portas para experiencias 

que queiram comprovar a eficacia da zooterapia. 

Pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinaria, em parceira com a 

Faculdade de Odontologia, ambas da Universidade Estadual de Sao Paulo 

(UNESP), do campus de Ara<;atuba, iniciaram, em 2003, urn projeto de pesquisa 

para investigar as rea<;6es que os animais provocam em crian<;as com necessidades 

especiais, como as que sofreram paralisia cerebral, as portadoras da Slndrome de 

Down e outros comprometimentos. 

Em 1989 a ANDE-BRASIL (Associa<;ao Nacional de Equoterapia) oficializa a 

equoterapia no Brasil e em 1997 conseguiu o reconhecimento, pelo Conselho 

Federal de Medicina, como pratica terapeutica. 0 Brasil faz parte da Federa<;ao 

lnternacional com 26 palses filiados e com associa<;6es legalmente habilitadas a 

conduzir a equoterapia de acordo com parametros internacionais reconhecidos a<;ao 

de Equoterapia da America Latina. 

0 Projeto Equoterapia12
, realizado no Regimento Coronel Dulcfdio, tern como 

objetivo proporcionar ao portador de necessidades especiais o desenvolvimento de 

suas potencialidades, que visa a integra<;ao na sociedade, proporcionando ao 

praticante beneflcios Hsicos, psicol6gicos, educativos e sociais. 0 trabalho e 

12 0 Conselho Federal de Medicina (CFM), aprovou o parecer no 06/07 que reconhece a equoterapia 
como o metoda e tecnica direcionada aos programas de reabilita<;;ao de pessoas com necessidades 
especiais. 
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baseado em tecnicas de equitac;ao, sendo urn tratamento complementar na 

recuperac;ao e reeducac;ao motora e mental. 

0 Nucleo de Equoterapia da Polfcia Militar funciona nas dependencias do 

Regimento de Polfcia Montada Coronel Dulcfdio, e hoje possui a capacidade de 

atendimento de ate 70 pessoas, com mais de 80 crianc;as na lista de espera. 

E urn metodo terapeutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma 

abordagem interdisciplinar, nas areas de saude, educac;ao e equitac;ao, buscando o 

desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiencia e/ou com 

necessidades especiais. 

A pratica da equoterapia objetiva beneffcios ffsicos, psfquicos, educacionais e 

sociais de pessoas portadoras de deficiencias ffsicas ou mentais e/ou com 

necessidades especiais: 

a) deficiencias ffsicas ou mentais causadas por: 

• les6es neuromotoras de origem encefalica ou medular; 

• patologias ortopedicas congenitas ou adquiridas por acidentes diversos; 

• disfunc;6es sens6rio-motoras. 

b) necessidades especiais causadas por: 

• necessidades educativas especiais; 

• disturbios: 

o evolutivos; 

o comportamentais; 

de aprendizagem. 

A equoterapia e aplicada por intermedio de programas especfficos 

organizados de acordo com as necessidades e potencialidades do praticante, da 

finalidade do programa e dos objetivos a serem alcangados, com duas enfases: 

• A primeira, com intenc;6es medicas, com tecnicas terapeuticas, visando a 

reabilitac;ao; 

• A segunda, com fins educacionais e/ou sociais com a aplicac;ao de tecnicas 

psicopedag6gicas, visando a integragao ou reintegragao s6ciofamiliar. 

As areas de aplicagao da Equoterapia sao: 

• Reabilitac;ao, para pessoas portadoras de deficiencia ffsica e/ou mental; 

• Educagao, para pessoas com necessidades educativas especiais e outros; 

• Social, para pessoas com disturbios evolutivos ou comportamentais. 
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Esta atividade exige a participagao do corpo inteiro, contribuindo, assim, para 

o desenvolvimento da forga, tonus muscular, flexibilidade, relaxamento, 

conscientizagao do proprio corpo e aperfeigoamento da coordenagao motora e do 

equilfbrio. 

A interagao com o cavalo, incluindo os primeiros contatos, o ato de montar e o 

manuseio final, desenvolve novas formas de socializagao, autoconfianga e auto

estima. 

T oda atividade equoterapica deve se basear em fundamentos tecnico

cientfficos. 0 atendimento s6 podera ser iniciado mediante parecer favoravel em 

avaliagao medica, psicol6gica e fisioterapica. As atividades devem ser desenvolvidas 

por equipe multiprofissional, que envolva o maior numero possfvel de areas 

profissionais nos campos da saude, educagao e equitagao. 

As sess6es de equoterapia podem ser realizadas em grupo, porem o 

planejamento e o acompanhamento devem ser individualizados. 

A seguranga ffsica do praticante deve ser uma preocupagao constante de 

toda a equipe, tendo em vista: 

• 0 comportamento e atitudes habituais do cavalo e as circunstancias que 

podem vir a modifica-los, como por exemplo, uma bola arremessada ou urn 

tecido esvoagando, nas proximidades do animal; 

• A seguranga do equipamento de montaria, particularmente correias, presilhas, 

estribos, selas e manta; 

• A vestimenta do cavaleiro, principalmente nos itens que podem trazer 

desconforto ou riscos de outras naturezas; 

• 0 local das sess6es onde possam ocorrer rufdos anormais que venham 

assustar os animais. 

E sabido que cada indivfduo, portador de deficiencia e/ou com necessidades 

especiais, tern o seu "perfil", o que o torn a unico. lsto evidencia a necessidade de 

formular "programas personalizados", que levem em consideragao as exigencias 

para aquele indivfduo, naquela determinada fase de seu processo evolutivo. 
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2.5.4 0 Programa Formando o Cidadao 

Outro programa desenvolvido pela Polfcia Militar eo "Formando o Cidadao", 

que tern por finalidade, atraves de seus 6rgaos envolvidos, possibilitarem aos 

participantes do projeto, cidadania plena atraves da insergao social de criangas e 

adolescentes em situagao de rua 13 (meninos), na faixa eta ria de 07 a 18 anos de 

idade, em uma proposta de conviv€mcia e de agao educativa que auxiliem o 

desenvolvimento integral, preparando-o para o exercfcio da cidadania. 

Originalmente, o Projeto foi criado para ser aplicado no ambiente dos quarteis 

da Polfcia Militar do Parana, Corpo de Bombeiros e/ou Unidades do Exercito 

existentes no Estado, com o fim de aproveitar sua estrutura ffsica das instalag6es e 

de pessoal qualificado, para o atendimento de criangas e adolescentes em situagao 

de rua. De maneira sintetica, o Projeto visa trabalhar atraves de atividades de lazer, 

esporte, culturais, oficinas de iniciagao profissional, a complementagao das 

atividades escolares, o resgate da auto-estima e o desenvolvimento psicossocial dos 

participantes. 

0 Projeto iniciou suas atividades no Parana, com a mobilizagao das ag6es via 

Secretaria de Estado da Crianga e Assuntos da Famflia, Secretaria de Estado da 

Seguranga Publica, Ministerio do Execito/5a Regiao Militar/5a Divisao de Exercito e 

Provopar Estadual, que em parceria com as Prefeituras Municipais, Associag6es 

Comerciais e entidades nao governamentais promoveriam o atendimento supra 

citado. 

Atualmente, o Governo do Estado do Parana, atraves da Secretaria de Estado 

da Seguranga Publica e a Secretaria da Crianga e Assuntos da Famflia, o municipio 

interessado atraves de sua Secretaria Municipal que trata de assuntos relativos a 

13 De acordo com GREGORI (2000), a expressao criangas e adolescentes em situagao de rua e fruto 
de uma evolugao conceitual que partiu de termos populares como menores abandonados. Estudos 
realizados, especialmente ao Iongo da decada de 1980, mostraram que na verdade, grande parte 
dessa populagao nao estava "abandonada" como ate entao se imaginava. Ao contrario, muitos 
mantinham ainda mantinham os vinculos familiares, utilizando a rua como fonte complementar da 
renda da familia ou ate mesmo como alternativa de lazer. Nesse sentido essa parcela da populagao 
passou a ser denominada na rua, restringindo o termo de rua aquelas criangas e adolescentes que 
haviam rompido os vinculos familiares. 0 terno em situagao de rua passou a englobar as duas 
populag6es: "de rua" e "na rua". 
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crianga e o adolescents, celebram convenio com as atribuig6es inerentes de cada 

parte. 

Para a cidade de Curitiba, fazem parte ainda, a Associagao Comercial do 

Parana, lnstituto Pr6-Cidadania e a 1 a Vara da lnfancia e da Juventude de Curitiba. 

No interior do Estado, o convenio e celebrado entre o Governo Estado do Parana e o 

municipio, ficando a criteria de cada Unidade o previa acordo para a realizagao de 

convenio com os 6rgaos assemelhados, e a participagao da Junta Comercial local e 

as organizag6es nao governamentais. 

0 Programa Formando Cidadao, na cidade de Curitiba e gerido pela 

Fundagao de Agao Social - FAS e foi implantado em margo de 199S na unidade 

militar Regimento de Polfcia Montada Coronel Dulcfdio, da Polfcia Militar do Parana. 

Hoje, o Formando Cidadao esta em funcionamento nas unidades do 

Regimento de Polfcia Montada Coronel Dulcfdio, 13° Batalhao de Polfcia Militar, 

ambas unidades da Polfcia Militar do Parana, sa Cia Com, so Blog, 27° Blog e so 
GACAP, unidades do Exercito Brasileiro. 

As ag6es do Formando o Cidadao sao realizadas no interior dos quarteis, com 

acompanhamento de profissionais da area da educagao, psicologia e educadores 

sociais das prefeituras municipais e a coordenagao da Polfcia Militar local. 

0 projeto visa a implementagao dos servigos de atendimento social frente a 
populagao de rua, ou criangas, adolescentes e idosos vitimizados nos domicflios. 

0 projeto Formando o Cidadao na cidade de Curitiba/PR, foi ampliado e com 

o trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, atraves da Fundagao 

de Agao Social criou-se o Projeto da Central de Resgate Social, que concentra o 

Programa Crianga em Seguranga, as ag6es integradas especiais para prevengao a 
exploragao sexual infanto-juvenil e o SOS Crianga, que serao abordados na 

sequencia. 

0 projeto Formando Cidadao tern como meta garantir aos meninos em 

situagao de rua, o exercfcio e o acesso a cidadania, por intermedio de ag6es 

s6cioeducativas que visem o seu desenvolvimento integral. 

Tern, ainda, como objetivos secundarios, o incentivo e acompanhamento do 

educando ao retorno do convfvio familiar, uma vez que a situagao de rua pode ter 

sido ocasionada pela quebra do contrato familiar. 
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Objetiva, ainda, oferecer complementagao alimentar, atraves de tres refeig6es 

diarias, uma vez que ha uma diretividade na relagao desempenho escolar e grau de 

nutrigao, bern como proporcionar o reingresso e permanencia na escola, para a 

garantia do sucesso escolar. A isso, par ocasiao de convenio firmado entre o 

Governo do Parana, com as Secretarias de Estado afiliadas, a Prefeitura local e a 

Associagao Comercial do municipio, a possibilidade de bolsa-auxflio ofertada aos 

meninos, par ocasiao dessas parcerias. 

Outras ag6es previstas para a ampla proposta de trabalho e o conhecimento 

de atividades cfvicas, a iniciagao de atividades profissionais para a insergao no 

mercado de trabalho, a adogao como meio educative do lazer atraves do esporte 

para a emancipagao da consciencia preventiva, a educagao para a saude (atraves 

de habitos de higiene), e a realizagao de atividades artfsticas. 

Ainda e previsto no projeto o encaminhamento dos meninos aos servigos 

disponlveis na comunidade, quando necessaria. 

0 projeto preve no maximo o atendimento de 20 meninos em situagao de rua, 

par quartet nos municlpios. 

A operacionalizagao do projeto Formando Cidadao fica a criteria do interesse 

de implantagao par cada municipio e, no diagn6stico para a instalagao deste, deve

se observar a demanda de atendimento de meninos em situagao de rua, a estrutura 

disponlvel e adequada da Polfcia Militar, Corpo de Bombeiros e Exercito, bern como 

a existencia, disponibilidade e interesse de Associag6es Comerciais e entidades nao 

governamentais para a composigao de parcerias. 

Ao municipio cabe a capacitagao de educadores sociais de rua para a 

abordagem de rua a ser adotada para o ingresso do menino no projeto, assim como, 

a definir com profissionais da area da educagao e de promogao social, as ag6es 

programaticas, observando-se rigorosamente o Estatuto da Crianga e do 

Adolescents - EGA. 

As Unidades de Polfcia Militar no Estado onde o projeto Formando Cidadao 

encontra-se em funcionamento, sao realizadas no contraturno escolar, e devem 

estar em conformidade com as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da 

Crianga e do Adolescents- CMDCA. 

Atualmente, o projeto Formando Cidadao atende 20 meninos na faixa etaria 

de 12 a 18 anos que, alem do retorno a escola, o projeto proporciona aos 
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adolescentes a possibilidade de frequentarem cursos e atividades como: curso de 

informatica, educagao ffsica, musica, nog6es militares, reforgo escolar, cuidado com 

hortas, nog6es de primeiros socorros, ensino religiose e ainda palestras com temas 

diversos proferidas por policiais-militares e profissionais voluntaries. 

Urn dos tantos objetivos do projeto e tambem conscientizar os adolescentes 

sobre os perigos do envolvimento com drogas e como crime, contribuindo para que 

tenham uma nova postura de vida e com isso possam ter urn futuro melhor. 

Urn dos referenciais no Estado do Projeto e o realizado na cidade de Ponta 

Grossa, na area do 1° BPM, e encontra-se estruturado da seguinte maneira. 

Servigo Social: proporciona a continuidade aos trabalhos de preparo e 

formagao dos adolescentes, integrando-as as suas famflias, a comunidade locale a 

sociedade em geral, promovendo o envolvimento entre adolescente, familia, 

instituigao e sociedade, atraves da autoconscientizagao, valorizagao e elevagao da 

auto-estima, independente das dificuldades e problemas encontrados, 

desenvolvendo projetos na area do Servigo Social como: 

- Projeto "Cidadao do Futuro" que vern em auxflio as necessidades do 

Projeto "Formando Cidadao", propondo uma agao em defesa dos valores 

integrais dos adolescentes atendidos, voltando-se para o incentive, para a 

auto-realizagao e para o desenvolvimento das potencialidades dos 

adolescentes como urn todo, cujas ag6es s6cioeducativas proporcionarao 

uma alternativa de ocupagao do tempo livre; 

- 0 Projeto "Abrindo horizontes" tern como objetivo geral oportunizar aos 

adolescentes do Projeto Formando Cidadao, urn processo de formagao, 

favorecendo-lhes o acesso a atividades culturais, educacionais e de lazer, 

que promovam o desenvolvimento da autoconfianga e auto-estima, 

contribuindo assim para o desenvolvimento de suas personalidades e 

potencialidades enquanto cidadaos. 

Aulas de reforgo escolar: que tern por objetivo implementar conhecimentos 

para os participantes do Projeto. 

lnstrugao de Educagao Ffsica: realizado no Campus da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, onde foi disponibilizada pelo departamento de Educagao 

Ffsica, a utilizagao da piscina para aulas de natagao uma vez por semana, com a 
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orientagao de urn estagiario daquele setor. Tambem realizam atividade ffsica uma 

vez por semana. 

Nog6es Militares: as orientag6es militares servem para a orientagao das 

ag6es de cidadania, atraves de instrug6es de ordem unida e conhecimentos diversos 

sobre temas sociais. 

Curso de informatica: Disponibilizado gratuitamente, uma vez por semana em 

razao do convenio com a Associagao Comercial local e com a possibilidade de 

emprego. 

Ensino religiose: realizado com duas voluntarias para ministrarem aula de 

musica, para formagao de urn coral. 

Aula de musica: ministrada por urn policial-militar (Maestro) em parceria como 

Nucleo Regional de Educagao, que seleciona urn aluno de cada escola da rede 

estadual com interesse em participar de fanfarra. 

Palestras com temas diversos: o trabalho objetiva buscar temas atuais para a 

discussao entre os participantes, com o foco em educagao preventiva, tais como: 

doengas sexualmente transmissfveis, cancer, sobre drogas, auto-estima, respeito ao 

idoso, todos com enfase na valorizagao a vida. 

Atividades diversas: 

- Visitas a instituig6es como empresas, escolas especiais, asilos; 

- confraternizagao de Pascoa, aniversarios; 

- participagao em solenidades militares, em desfiles e recepgao de 

autoridades; 

- participagao como apoio as formaturas do PROERD; 

- Outros eventos promovidos pela sociedade; 

No municipio de Ponta Grossa/PR foi criado o programa "Selo Social", atraves 

da Lei Municipal no 7 .193, que certifica as empresas e 6rgaos governamentais da 

cidade, que estejam de acordo com a legislagao vigente e em dia com suas 

obrigag6es fiscais, assim como, pratique a Responsabilidade Social lnterna e a 

Responsabilidade Social Extern a". 

No que se refere ao trabalho de marketing, a participagao do 1 o Batalhao no 

programa Selo Social, vern ao encontro com princfpios do Policiamento Comunitario, 

em que a Polfcia Militar interage de maneira proativa com a sociedade, com o apoio 

no combate ao crime, atraves das denuncias e na prestagao concomitante da 
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Corporagao na atividade de prevengao, atraves de palestras educativas e outras 

ag6es que levam ao conhecimento da comunidade as diversas atividades 

desenvolvidas pela Polfcia Militar. 

0 projeto Formando Cidadao, que em Ponta Grossa iniciou suas atividades 

no ano e 2002, recebeu no ano de 2005 o "Selo Social", em fungao dos servigos 

prestados a comunidade, por perceber que uma instituigao como a Polfcia Militar, 

que tern seu legado hist6rico pautado na repressao, percebe a necessidade que a 

sociedade possui em desenvolver programas de atendimento a adolescentes em 

situagao de risco social e pessoal, em face das suas demandas. 

2.5.5 0 Projeto Resgate Social 

Nas ultimas decadas, a populagao trabalhadora vern cada vez mais se 

pauperizando em consequemcia de uma crise mundial que e agravada pela recessao 

e baixos salarios. Associando-se a fatores scioeducacionais, esta mesma populagao 

tern ocupado novos setores, criando subempregos e/ou as diversas formas de 

sobrevivencia, ocupando os lugares publicos. 

Dentre estas formas encontradas, esta a exploragao do trabalho de criangas e 

adolescentes que vao para esses espagos acompanhados de adultos ou nao, para a 

venda de produtos de facil aquisigao, para "guardarem" carros, esmolarem, e outros, 

em busca de geragao de renda para complementagao ou manutengao do orgamento 

familiar. 

0 resgate da cidadania e a superagao de situag6es de risco vividas por 

criangas e adolescentes nas ruas, depende do entendimento de suas 

determinag6es. 

Sabe-se, de modo geral, que esses vao as ruas para engrossar o orgamento 

familiar, buscar satisfagao de suas necessidades pessoais e refugio de violencia 

domestica severa, sofrida na familia. 

Tem-se verificado como produto desse processo, concentragao de 

adolescentes com idade entre 12 a 17 anos, morando na rua, assim como, o 
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aumento do numero de mocos na regiao central e a intensificagao do uso de drogas, 

passando da cola e inalantes para o crack (NOTO, 2004). 

A compreensao dos motivos particulares e a verificagao dos vfnculos que 

cada crianga ou adolescente apresenta com a propria famflia e com a rua e condigao 

para qualquer atendimento adequado. 

0 primeiro contato com a crianga ou adolescente geralmente ocorre em 

espago aberto, sendo os encaminhamentos iniciais denominados abordagem. 

Este e urn momento decisivo que pode determinar o sucesso ou dificuldades futuras, 

inclui tanto a necessidade de agoes firmes de retirada de criangas e adolescentes de 

situagoes de risco pessoal ou social, quanto agoes educativas baseadas na escuta 

diante da constatagao de que posturas meramente repressivas nao resolvem. 

Toda a agao voltada a essa populagao que ainda mantem vfnculos familiares, 

escolares e comunitarios, tern carater preventivo, pois potencialmente podera tornar

se populagao cr6nica de rua. 

Sob esta perspectiva foi estruturado o processo de abordagem nos 08 

Nucleos Regionais da Secretaria Municipal da Crianga, envolvendo varios agentes 

sociais, entendendo que somente atraves de uma agao compartilhada entre varios 

orgaos governamentais e comunitarios, seria possfvel enfrentar esta problematica. 

De acordo com informagoes dos educadores de rua, que desenvolvem o 

trabalho em conjunto com a Polfcia Militar em Curitiba, atualmente estima-se a 

presenga de 508 criangas e adolescentes/mes, das quais 350 sao oriundas de 

Curitiba e 158 da Regiao Metropolitana. 

0 processo de abordagem de criangas e adolescentes em situagao de rua e 

na rua desenvolvido no municipio de Curitiba, pela Secretaria Municipal da Crianga. 

0 Projeto teve infcio pouco depois da criagao da propria Secretaria em 1992, apos o 

surgimento da fungao de Educador Social, foi implantado o Projeto Brincando na 

Rua, buscando aprender quem e esse menino I menina. 

Da "paquera pedag6gica" a implantagao de Programas e Unidades que pudessem 

atender de fato essa populagao nos anos seguintes, houve a compreensao que mais 

do que saber quem ele e, como vive, o que pensa e como age na rua. 0 

compromisso da Secretaria Municipal da Crianga e o de resgatar com ele urn Iugar 

onde possa viver, pensar e agir como pessoa, indivfduo e cidadao. A partir de 1992, 

a Prefeitura Municipal de Curitiba amplia a rede de atendimento em Unidades de 
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Abrigos, Casas de Apoio e Republicas atraves de parcerias com Organizagoes Nao 

Governamentais. 

Em 1995, o processo de abordagem da Secretaria Municipal da Crianga engajou-se 

a urn projeto tecnico polftico mais amplo. Juntamente com a Fundagao de Agao 

Social, instituiu-se o Programa FAS SOS, como objetivo de atender a populagao de 

rua e na rua de uma maneira geral, envolvendo adultos, criangas e adolescentes, 

servindo como grande centro de triagem e atendimento. 

Em 1997, a Secreta ria Municipal da Crianga, descentralizou o atendimento a 

criangas e ao adolescente em situagao de risco nas ruas, com o objetivo de atender 

a populagao de/na rua, atraves da vinculagao com educadores sociais nas 

comunidades, conforme preconiza o Estatuto da Crianga e do Adolescente, em seus 

capftulos Ill e IV, implantando os Programas da Rua Para a Escola e Formando 

Cidadao. 

0 processo de atendimento descentralizado tern permitido aos educadores a 

interfen3ncia precoce nos processos de vinculagao das criangas e adolescentes ao 

universo da rua. 

0 projeto visa desenvolver urn trabalho sistematico de abordagem a criangas 

e adolescentes em situagao de rua e na rua, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos, 

atraves de uma agao integrada entre 6rgaos governamentais e nao governamentais, 

dentre eles a Polfcia Militar do Parana, dando encaminhamentos as situagoes de 

urgencia e de emergencia, propiciando superagao das situagoes de risco a partir de 

processo educativo e de promogao social. 

0 acesso ao servigo se da da seguinte forma: 

- Acionamento dos Educadores de Rua e o Programa SOS Crianga; 

Procura espontanea da crianga ou do adolescente; 

- Condugao atraves de outros servigos que prestam atendimento a criangas e 

adolescentes na rua ou em situagao de rua; 

- Abordagem de rotina dos educadores sociais da Secretaria Municipal da 

Crianga e Programa FAS/SOS; 

- Encaminhados pelo Conselho Tutelar. 
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2.5.6 Dilemas dos Projetos Sociais na Polfcia Militar 

Observa-se nas Unidades de Polfcia Militar, o preconceito proveniente do 

desconhecimento do teor do Projeto por parte de alguns policiais-militares. 

De acordo com a declaragao de policiais-militares que desenvolvem o Projeto, 

com a convivencia entre policiais e adolescentes observa-se a mudanga de atitude e 

de postura em alguns policiais-militares que, por vezes, em razao da necessidade de 

realizarem estagio e serem obrigados a trabalhar com os adolescentes, passam a 

entender os prop6sitos do trabalho. 

0 projeto Formando Cidadao e uma agao social governamental da antiga 

Secretaria de Estado da Crianga e Assuntos da Famflia - SECR e mais alguns 

parceiros, entre eles a Polfcia Militar do Parana e Prefeituras Municipais. 

0 Projeto original previa a participagao da SECR que se efetivaria atraves da 

viabilizagao de material de vestuario (calgado e uniforme), assessoramento tecnico e 

capacitagao relativa ao Estatuto da Crianga e do Adolescente aos educadores 

sociais e outros envolvidos no projeto. Salienta-se que os materiais citados e outras 

ag6es foram disponibilizados apenas no inicio do projeto, sendo que atualmente o 

principal parceiro e a Prefeitura Municipal dos municfpios onde se encontra 

implantada. 

Como alternativas e propostas acredita-se na busca de novas parcerias com 

diferentes segmentos da sociedade, como as associag6es comercial e industrial dos 

municfpios, clubes dos diretores lojistas, clubes de servigo e outros segmentos que 

possam contribuir para a insergao no mercado de trabalho para esses adolescentes, 

bern como descobrir novas estrategias de agao, para continuar a promover a 

garantia de qualidade e participagao social destes. 

Tais aliangas, uma vez firmadas, deverao ser constitufdas por intermedio de 

acordos formais, como os convenios, devidamente condicionado as atribuigoes das 

partes envolvidas. Essa concepgao se da, em fungao do pressuposto que a Polfcia 

Militar do Parana tern a responsabilidade no campo preventive de seguranga 

publica, o dever de articular ag6es com Prefeituras Municipais e outros organismos 

sociais, na contribuigao da paz social, e na condigao de melhoria de vida dos 

cidadaos. 
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2.5.7 Articulagao de Ag6es de Polfcia Comunitaria e social na Polfcia Militar: 

exemplos trazidos das Coirmas 

2.5.7.1 0 Nucleo de Articulagao de Agoes Estrategicas da Polfcia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro 

A Polfcia Militar do Estado do Rio de Janeiro adotou a partir de maio de 2001 , 

atraves da aprovagao das "lnstrugoes Provis6rias para o funcionamento do Nucleo 

de Articulagao de Agoes Estrategicas- EMG/NAAE", urn nucleo de articulagao para 

maior aproximagao entre a Polfcia Militar e a Comunidade. 

0 Nucleo tern por finalidade assessorar o Comandante-Geral acerca do 

planejamento e desenvolvimento de programas ou execugoes de carater preventivo 

ou repressivo, visando, especificamente determinadas praticas de delito que 

requeiram posturas estrategicas que complementem a atuagao do policiamento 

ostensivo, ou venham a adequar o emprego institucional as mudangas sociais. 

De acordo com a norma, o NAAE integra o Estado-Maior-Geral da PMERJ e e 

subordinado diretamente ao Chefe do Estado-Maior da Corporagao. 

Ao NAAE compete elaborar e propor normas tecnicas para a Corporagao nos 

campos julgados estrategicos pelo Comando-Geral, tais como programas de 

prevengao e repressao ao uso e trafico de drogas, outras atividades repressivas 

diversas, policiamento comunitario, programa de recuperagao de dependentes 

qufmicos, de valorizagao ambiental, dentre outros. 

0 Nucleo ap6ia, ainda a Diretoria de Ensino e lnstrugao nos assuntos 

estrategicos. Assessora o Comando-Geral nos protocolos de cooperagao com outras 

entidades relacionadas aos seus assuntos estrategicos. Cumpre ainda a tarefa de 

exercer agao doutrinaria, normativa e fiscalizadora em obediencia a legislagao em 

vigor. 

Outra tarefa prevista e a de fazer tramitar documentos e o cumprimento de 

procedimentos entre os Programas e as segoes, de modo a propiciar entrosamento, 

celeridade, controls e fiscalizagao das agoes. 

De acordo com a Figura 12, a estrutura organica, o NAAE e constitufdo de: 

- Chefe; 



- Coordenadoria administrativa; e, 

- Coordenadoria tecnica. 

FIGURA 11 - ORGANOGRAMA DO NAAE DA POLfCIA MILITAR DO 
EST ADO DO RIO DE JANEIRO 

Fonte: lnstru<fao Provis6ria- 39 (EMG/NAAE) 
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A fungao de Chefe do EMG/NAAE e privativa de Oficial Superior, bern como 

as fungoes de Coordenador administrativo e Coordenador tecnico. Ja a fungao de 

Secretario e de Oficiallntermediario. 

Quanta as fungoes de Coordenador Tecnico, cabe a responsabilidade pelo 

planejamento, coordenagao, orientagao, execugao e controle das atividades tecnico

cientfficas. 

A norma preve que qualquer implantagao de Programa ou Projeto deve 

passar por urn colegiado, ou seja, urn grupo de estudos definido pelo Chefe do 

Estado-Maior-Geral da PMERJ, para analise de propostas e viabilidade de sua 

implantagao. 

Observa-se, ainda, que na estrutura organica do NAAE, o PROERD, as 

atividades de Polfcia Comunitaria e outros Projetos e Programas encontram-se no 

mesmo nfvel de trabalho, entendendo-se que todas as atividades estrategicas, hoje 

demandam e tern a essencia da concepgao comunitaria. 
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2.5.7.2 A Gerencia Geral de Articulagao e lntegragao lnstitucional e Comunitaria da 

Secretaria de Defesa Social de Pernambuco 

0 Manual de Servigos da Secretaria de Defesa Social do Estado do 

Pernambuco, atraves do Decreto no 26.998/2004, consolida a organizagao 

administrativa da citada Secretaria e, preve o detalhamento sua estrutura basica e 

competencia de suas unidades, dentre as quais a Gerencia Geral de Articulagao e 

lntegragao lnstitucional e Comunitaria. 

A Secretaria de Defesa Social - SDS e urn 6rgao da administragao 

centralizada, integrante do Nucleo Estrategico da Administragao, por forga do 

contido na Lei Complementar no 49, de 31 de janeiro de 2003, e tern como atribuigao 

institucional promover a defesa dos direitos do cidadao e da normalidade social, 

atraves dos 6rgaos de seguranga publica, integrando as agoes do governo. 

No Manual, sao previstas as lnstrugoes de Servigo - IS, baixadas pelas 

Secretarias de Administragao e Reforma do Estado, da Fazenda e do Planejamento, 

como 6rgaos centrais das atividades meio do Poder Executivo, e as lnstrugoes de 

Servigo lnterno- lSI, baixadas pela Secretaria de Defesa Social para normatizar os 

processos internos de sua competencia. 

A estrutura basica, por sistemas, e representada pela Secretaria Executiva de 

Coordenagao, Secretaria Executiva de Ressocializagao, Polfcia Civil, Polfcia Militar, 

Corpo de Bombeiro Militar, gerencias e superintendencias administrativamente 

subordinadas ao Secretario de Defesa Social e, no caso das superintendencias, 

vinculadas tecnicamente em sua atuagao, as Secretarias de Planejamento, da 

Fazenda e de Administragao e Reforma do Estado. 

A Secretaria de Defesa Social possui tres Gerencias de apoio ao Secretario 

Estadual, das quais a "Gerencia Geral de Articulagao e lntegragao lnstitucional e 

Comunitaria" esta estruturada de acordo com o organograma contido na Figura 12. 
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FIGURA 12- ORGANOGRAMA DA GERENCIA GERAL DE 
ARTICULAQAO E INTEGRAQAO 
INSTITUCIONAL E COMUNITARIA 

Fonte: Manual de Servi~os da Secretaria de Defesa Social. 

A Gerencia Geral de Articula9ao e lntegra9ao lnstitucional e Comunitaria tern 

por finalidade promover a articula9ao e planejar a96es visando a atua9ao integrada 

dos 6rgaos constitutivos da Secretaria de Defesa Social. 

Assim, a Gerencia-Geral possui as seguintes atribui96es que, alem de 

coordenar, operacionalizar, acompanhar e avaliar o processo de gestao comunitaria, 

acompanha as a96es de cria9ao e implementa9ao de projetos e programas de 

preven9ao, convenios, contratos, educa9ao corporativa, gestao do conhecimento, 

forma9ao, desenvolvimento, treinamento, capacita9ao continuada, instru9ao, 

intercambio, pesquisa e produ9ao cientffica, formulando polfticas, propondo normas 

de certifica96es de competencias profissionais e de valida9ao de currfculos de 
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cursos e capacitag6es para policiais, bombeiros e agentes penitenciarios, para 

homologagao. 

2.5.7.3 Nucleo lntegrado de Seguranga Comunitaria: uma experiencia social 

A proposta da Polfcia Comunitaria no Estado de Pernambuco, em seu projeto 

de gestao operacional, em implantagao pela Secretaria de Defesa Social, preve a 

criagao de Nucleos lntegrados de Seguranga Comunitaria compostos por tres 6rgaos 

operativos de Seguranga publica: Polfcia Civil, Polfcia Militar e Corpo de Bombeiros 

Militar. 

0 trabalho baseia-se na descentralizagao do processo decis6rio e na 

cooperagao em conjunto de estrategias de policiamento mais adequadas a cada 

comunidade, dentro de princfpios democraticos de co-participagao e 

responsabilidade. 

0 Projeto de Gestao Operacional Comunitaria que concebe os Nucleos de 

Seguranga Comunitaria e os Nucleos lntegrados de Seguranga Comunitaria, em 

fase de implantagao, esta promovendo uma mudanga estrutural e cultural nas 

lnstituig6es Policiais de Pernambuco. 

Como pressuposto basico, trabalha-se a Defesa Social como conceito de 

maior abrangencia que o de seguranga publica, pois ela preocupa-se com a 

multicausalidade do crime propondo-se a intervir nas rafzes dessas causas para 

controlar a incidencia do fato criminoso, vai, pois alem do fato criminoso, alcangando 

a pessoa sujeito do crime e sua insergao na ambiencia criminosa. 

Ja a Seguranga Publica trabalha repressivamente o fato ocorrido, lhe 

atribuindo jufzo de valor que implica em punigao. 

Com a criagao da Secretaria de Defesa Social - SDS, com a missao de 

promover a defesa dos direitos do cidadao e da normalidade social, atraves dos 

6rgaos de Seguranga Publica, integrando as ag6es do governo, surgia uma estrutura 

favoravel para a implantagao de urn projeto de polfcia comunitaria. 
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No conjunto de programas e metas de defesa social, destaca-se o projeto de 

"Gestao Operacional Comunitaria", e encontra-se apoiado em tres pilastras: a 

Concepc;ao, a Capacitac;ao, Estruturac;ao eo Gerenciamento. 

Com o foco na capacitac;ao, que tern por objetivo habilitar o policial para o 

exercfcio dessa concepc;ao, busca o aprimoramento e desenvolvimento pessoal, ao 

repassar conhecimentos te6ricos e praticos, para a aquisic;ao de habilidades basicas 

do policiamento tradicional. Em Pernambuco, essa capacitac;ao tern sido realizada 

em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, mais precisamente pelo 

Centro de Ciencias Sociais Aplicadas, e tern promovido o infcio da integrac;ao dos 

Orgaos Operativos, visto que a maioria das turmas e formada por Polfcias-Militares, 

Policiais Civis e Bombeiros Militares. 

A Estrutura Organizacional sao as bases fixas de gerenciamento que 

possibilita a descentralizac;ao operacional, a aproximac;ao com a comunidade e, no 

caso dos Nucleos lntegrados, a interac;ao dos 6rgaos Operativos. 

0 Projeto preve que os Batalh6es se transformem em Comandos 

Operacionais de Areas (COAS), que serao divididos em 12 areas, 12 Nucleos de 

Seguranc;a Comunitaria, e para cada 12 dos NSC, havera 2 Nucleos lntegrados de 

Seguranc;a Comunitaria (NISC). 

Os criterios de instalac;6es dos Nucleos de Seguranc;a no Estado de 

Pernambuco sao a prevenc;ao e a investigac;ao do ato delituoso, competencias que 

sao distintas, porem, complementares. 

0 Sistema de Gerenciamento diz respeito, entre outros, a responsabilidade 

por area delimitada e a autonomia para resoluc;ao de problemas com a comunidade 

a que se vincula. 

Alem da mudanc;a estrutural que consolida a descentralizac;ao operacional, o 

Projeto de Gestao Operacional Comunitaria consolida os "Conselhos Comunitarios 

de Defesa Social". 

Para viabilizar o projeto e iniciar a integrac;ao dos 6rgaos operativos, atraves 

da divisao de responsabilidade por areas delimitadas, foi editado o Decreta no 

24.210/2002, que altera os limites territoriais das areas de atuac;ao da polfcia civil e 

da polfcia militar, tornando comuns os limites geograficos de responsabilidade 

territorial. Esse Decreta respalda juridicamente a implantac;ao do Sistema de 

Geomapeamento, ligac;ao em rede de todas as Unidades Policiais e para isso cria as 
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areas de circunscric;ao de seguranc;a da capital (CSC), nas quais havera urn mesmo 

6rgao da polfcia militar e urn mesmo 6rgao da polfcia civil responsaveis 

solidariamente pelo controle da criminalidade e pela integrac;ao da polfcia com a 

comunidade. 

A Comunidade: neste modelo, a comunidade e urn pressuposto basico, e a 

mediac;ao entre a participac;ao comunitaria e feita pelos conselhos comunitarios de 

Defesa Social. 0 decreto no 21.478, de 11 de junho de 1999, do governo do Estado, 

ativa o Sistema de Coordenac;ao e Apoio dos Conselhos Comunitarios de Defesa 

Social - CCDS, sob a coordenac;ao da Diretoria de Relac;6es Comunitarias e Sociais 

- DIRCS da SDS. Os CCDS tern o objetivo de instituir urn modelo participativo de 

gestao do Sistema de Defesa Social, conjugando, coordenando e estimulando as 

forc;as disponfveis no Estado e na sociedade civil, visando a elevar a qualidade de 

vida na area de seguranc;a. 

Em analise final, observa-se que tanto o Nucleo de Articulagao de Ag6es 

Estrategicas - EMG/NAAE, subordinado ao Chefe do Estado-Maior e vinculado ao 

Estado-Maior-Geral da PMERJ, como a Gerencia Geral de Articulac;ao e lntegrac;ao 

lnstitucional e Comunitaria da PMPE como 6rgao de apoio vinculado a Secretaria de 

Defesa Social realizam a intervenc;ao estrategica nos espac;os da sociedade e de 

interesse a Secretaria de Estado vinculada e concomitantemente a Polfcia Militar 

correspondents. 

As ag6es tern por fim proporcionar a alavancagem das polfticas e estrategias 

de cada Corporac;ao, atraves da articulac;ao em setores especfficos criados para 

criar e/ou realizar benchmarkin das melhores praticas no setor. 

lmporta, ainda, salientar que na analise comparativa dos objetivos do Nucleo 

de Articulac;ao e da Gerencia Geral, que ambos trabalham como conceito de "polfcia 

comunitaria" e, tern o PROERD no mesmo nfvel de ac;ao do policiamento 

comunitario, assim como outras ac;6es preventivas e as de cunho social das 

Corporag6es, conforme especificados. 

Assim, as duas estruturas organizacionais citadas como exemplos, vern ao 

encontro das necessidades da Polfcia Militar do Parana, no que se refere ao 

repensar e reconceptualizar os atuais modelos de "Polfcia Comunitaria" e das 

demais ag6es sociais praticadas na Corporagao. De acordo com autores ja citados, 
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a populac;ao deseja respostas que tenham identidade com as suas demandas locais, 

comunitarias. 

Nao se pode pensar mais em uma Polfcia Militar, Civil ou Corpo de Bombeiro 

que esteja descolado do discurso social e comunitario. 

Na sequencia serao apresentados dois trabalhos que julga-se importantes 

para o desenvolvimento lnstitucional, no ambito da educac;ao corporativa e o olhar 

dos dirigentes na busca da melhoria da qualidade de vida dos policiais-militares, 

realizado atraves de urn estudo com soldados da Polfcia Militar de Santa Catarina. 

2.5.7.4 A Polfcia Militar de Santa Catarina: a Formac;ao de Seu Efetivo nas Bases 

Curriculares da SENASP 

No campo da educac;ao, a elaborac;ao do Projeto de lmplantac;ao das Bases 

Curriculares para a Formac;ao dos Profissionais da Area de Seguranc;a do Cidadao 

no Ensino da Polfcia Militar de Santa Catarina, que teve como ponto de partida as 

bases curriculares elaboradas pelo Ministerio da Justic;a, por intermedio de sua 

Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica (SENASP). 

Nesse projeto, foi designado urn grupo de estudo, de diversos campos do 

conhecimento, para elaborac;ao do projeto. A pesquisa buscou caracterizar o novo 

projeto que, como proposta, preve a adoc;ao de medidas para o atual contexto que 

aponta para a necessidade de mudanc;a do modelo atual de formac;ao policial, 

adotado pelo Estado de Santa Catarina. 

Ha o apoio do Ministerio da Justic;a, por intermedio da Secretaria Nacional de 

Seguranc;a Publica, utilizando recursos estaduais e do Fundo Nacional de 

Seguranc;a Publica para a readequac;ao do ensino na PMSC, tendo como referencia 

o documento publicado pelo Ministerio da Justic;a em 2000, denominado "Bases 

Curriculares Para Formac;ao dos Profissionais de Seguranc;a do Cidadao", a tftulo de 

recomendac;ao para as Polfcias Estaduais e Federais. 

Os resultados indicam que a aprendizagem e o ensino sao processos 

interdependentes que devem se potencializar mutuamente para que ocorra uma 
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pratica efetiva de ensino e uma aprendizagem significativa por parte do profissional 

em formagao, e envolvem princfpios pedag6gicos e dimens6es de conhecimento. 

0 trabalho realizado visa otimizar a capacitagao dos recursos humanos da 

PMSC por meio da implementagao das Bases Curriculares Para a Formagao dos 

Profissionais da Area de Seguranga do Cidadao no ensino da corporagao, visando 

formar profissionais tecnicamente mais bern preparados e adequados a nova 

realidade social. 

Assim, tem-se como metas a elaboragao e implementagao do Projeto 

Pedag6gico do Ensino na PMSC para a implementagao das Bases Curriculares Para 

a Formagao dos Profissionais da Area de Seguranga do Cidadao, vigente em Santa 

Catarina. 

Para a realizagao dessas metas, houve a necessidade de requalificar e 

desenvolver no corpo docente permanente, a dedicagao exclusiva as atividades de 

ensino, pesquisa e extensao na PMSC, visando a implementagao das metas 

estabelecidas. Houve, ainda, a necessidade da readequagao do espago ffsico e 

administrative da Academia Estadual de Polfcia, assim como a criagao da Academia 

Estadual de Polfcia para a educagao, formagao e treinamento dos profissionais com 

a enfase social em polfcia comunitaria. 

Ainda como meta, a criagao de urn Institute multidisciplinar de seguranga 

publica para estudo e pesquisa da atividade policial e divulgagao de trabalhos 

cientfficos, por meio de publicag6es peri6dicas (de carater cientffico), relativas a 

formagao dos profissionais da area de seguranga do cidadao. 

Tal mudanga na concepgao por parte dos dirigentes da PMSC procedeu-se em 

fungao de que apenas o esforgo do aparelho policial estatal nao tern produzido 

resultados significativos na hist6ria da dissuasao da criminalidade crescente, apesar 

dos tfmidos esforgos empreendidos para melhorar as condig6es de seguranga para 

o cidadao. 

A partir daf, para a Polfcia Militar, polftica criminal passou a significar sinonimo 

de polftica social e fazer policiamento, integrar-se na comunidade e ser parceira em 

suas angustias e necessidades, busca da seguranga e do sentimento de seguranga. 

Apesar da importancia da mudanga da polftica de gerenciamento das quest6es 

relativas a seguranga publica, ha urn grande deficit epistemol6gico de o novo atuar, 

bern como quanto a suas possibilidades de mudanga de perfil do policial. 
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0 novo perfil de formagao tern em vista o desafio de desenvolver urn esforgo 

que conduza, nao somente, a uma compreensao mais integrada do fenomeno da 

violencia e da seguranga urbana, senao tambem com relagao a analise de polfticas 

praticas das diferentes estrategias que se tern adotado. 

Assim e que no sistema policial, o seu paradigm a 14 orientador exige mudangas 

frente aos desafios das atribuig6es constitucionais, o aumento dos Indices de 

violencia e o apelo da populagao pela aplicagao plena dos seus direitos, num foco 

voltado, neste novo contexto, para a seguranga, orientagao e protegao do cidadao. 

2.5.7.5 Perfil da qualidade de vida dos policiais-militares: urn estudo realizado com 

soldados da Polfcia Militar de Santa Catarina- PMSC 

A proposta do estudo realizado na Polfcia Militar de Santa Catarina - PMSC 

foi tragar urn perfil da qualidade de vida dos policiais-militares (soldados) que servem 

nas Organizagoes Policiais Militares - OPM, envolvidos no servigo operacional, de 

policiamento ostensivo preventivo e especial na cidade de Florian6polis, avaliando a 

sua qualidade de vida atraves dos seguintes fatores: 

a) habitos de saude; 

b) percepgao da qualidade de vida; 

c) nfvel de estresse; 

e) condig6es socioeconomico-culturais. 

De uma populagao de 860 policiais (742 homens e 118 mulheres), com idade 

variandoentre 18 e 42 anos, foi obtida uma amostra de 382 soldados atraves de 

conglomerados e posterior selegao voluntatia. 

0 instrumento utilizado para coleta de dados foram questionarios adaptados 

de: BLAIR (1994), LIPP & ROCHA (1994), NAHAS (1994), ROBERTS (1989) e 

WOODRUFF (1992). Composto de quest6es abertas e fechadas, de forma a 

14 Para Thomas Kuhn "paradigmas sao realizact6es cientfficas universalmente reconhecida que 
durante algum tempo torneceram problemas e soluct6es modelares para uma comunidade de 
praticantes de uma ciencia". ( ... )"0 paradigma e aquilo que os membros de uma comunidade 
cientffica partilham e, inversamente, uma comunidade cientffica consiste em homens que partilham 
urn paradigma". (A estrutura das revoluct6es cientfficas. Tradugao de Beatriz Vianna Boeira e Nelson 
Boeira. Sao Paulo: Editora Perspectiva, 2000, pp. 13 e 219) 
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investigar as dimens6es biopsicossocioculturais. A analise estatfstica dos dados foi 

feita atraves do program a estatfstico "SAS". 

Os resultados sugerem que o policial-militar possui uma boa percepgao de 

qualidade de vida nos aspectos vida pessoal e familiar. Com relagao a parte 

profissional, esta bastante insatisfeito com sua remuneragao, condig6es de trabalho 

e reconhecimento por seu comandante. 

Envolve-se sem maiores problemas no aspecto social. Seus habitos de saude 

sao de satisfat6rios para bons e no ambito da aptidao ffsica apresenta 

caracterfsticas sedentarias (VELHO, 1994). 

Diariamente a agao policial exige uma versatilidade de atitudes e 

comportamentos, tendo normalmente de lidar com as mais variadas situag6es, 

sendo em urn momento o mediador de conflitos conjugais, em outro perseguindo 

traficantes; muitas vezes sua viatura serve de maternidade auxiliando parturientes, 

no proximo cruzamento pode atender a urn acidente de transito. 

Segundo TELES (1994), o homem possui inumeras necessidades, sendo a 

maior parte delas aprendidas no convfvio social, incluindo como basicas: o afeto, o 

contato, a aprendizagem, o espiritual, prestfgio, aprovagao, e outros. 

KAPLAN & BUSH (1982) introduziram o termo "qualidade de vida relacionado 

a saude" para separar os efeitos da saude, da satisfagao no emprego, o meio 

ambiente e outros fatores que influenciam a percepgao da qualidade de vida. 

BERGNER (1989) expressou seu desapontamento sobre a maneira como o 

conceito de qualidade de vida tern sido utilizado na literatura medica. Ela verificou 

que a grande maioria das medidas foi designada para avaliar o estado atual de 

saude e notou que a utilizagao do termo "fndice de condigao de saude" seria mais 

apropriada. Contudo, ela admite que o termo "qualidade de vida relacionada a 
saude" tern obtido aceitagao geral. 

Num estudo de PEARLMAN & UHLMANN (1988), geralmente os pacientes 

em idade madura com doengas cronicas comuns consideravam sua qualidade de 

vida boa, sem maiores queixas. Porem, na percepgao dos medicos, a qualidade de 

vida de seus pacientes era pior do que a dos pr6prios pacientes. 

Esta exposigao sintetica da grande variabilidade de ocorrencias que 

caracterizam o dia-a-dia do policial-militar, aliada a inexistencia de pesquisas nesta 

populagao, conforme levantamento bibliogratico dos ultimos 29 anos, realizado por 
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SILVEIRA; DUARTE; FONSECA (2005) leva ao interesse de investigar o que todo 

este acumulo de emog6es: ansiedades, frustrag6es, alegrias, tristezas, medos, tern 

provocado na qualidade de vida do policial-militar; como ele tern administrado seu 

tempo nos momentos em que nao se encontra no quartet no intuito de integrar-se 

socialmente, aliviar tens6es e buscar a felicidade. 

Observaram-se nas classes socioeconomicas dos policiais-militares, que na 

classe "A" estao concentrados apenas 04 sujeitos, na classe "B" 82 sujeitos, a 

predominancia na classe "C" com 220 sujeitos, que representam 57.6% do total da 

amostra, e finalmente na classe "D" encontraram-se 76 sujeitos. 

Com relagao as medias do tempo de servigo, dos policiais militares da cidade 

de Florian6polis, a seguinte distribuigao foi observada: 29,32% estao situados entre 

1 e 4 anos de servigo; 26,70% estao entre 5 e 8 anos; 23,82% encontram-se entre 9 

e 12; 12,57% situam-se entre 12 e 16 anos de servigo e finalmente restando uma 

frequencia bastante pequena de 4,97% com mais de 16 anos. 

Conforme o dado apresentado, pode-se concluir que 53,66% dos policiais que 

trabalham no servigo de policiamento ostensivo preventivo e repressivo, tern ate 12 

anos de servigo, ou seja, sao relativamente jovens na carreira. 

A percepgao que o policial-militar possui a respeito do reconhecimento por 

parte de seu comandante, da qualidade do servigo que esta realizando foi: 23,9% 

dos PM respondentes consideram que seus comandantes nunca reconhecem seu 

trabalho e outros 33,9% afirmam que isto ocorre raramente, perfazendo nestas 2 

respostas urn total de 57,8% de policiais-militares, que percebem este estfmulo 

como ausente ou raro. ldentificou-se tambem 23% dos policiais que acreditam que 

algumas vezes tern o reconhecimento dos seus com andantes, enquanto 10,2% 

sentem que sao muitas vezes reconhecidos e finalmente 8,3% concordam que seus 

comandantes sempre reconhecem seu servigo. Para uma boa qualidade de vida no 

trabalho. 

Percebeu-se a intensao dos policiais-militares em trocar de ocupagao. Do 

total de PM avaliados 16,7% nunca pensam nesta possibilidade; 14,0% raramente 

pensam nisso; 32,8% algumas vezes pensam em trocar de profissao e finalmente 

19,0% estao sempre com este pensamento. Acredita-se que para uma pessoa nao 

ser levada a pensar frequentemente em trocar de profissao, a precisa preencher 

alguns requisitos. 
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Segundo FERNANDES (1993), a satisfagao no trabalho esta relacionada com 

a percepgao do trabalhador em conseguir satisfazer suas necessidades pessoais, ou 

seja, sobreviver com alguma seguranga, interagir com os outros, ser reconhecido por 

suas realizagoes e ter oportunidade de melhorar sua habilidade e conheci mento. 

0 perfil da percepgao subjetiva das atividades ffsicas diarias do policial-militar 

apresentou a seguinte caracterfstica; 28,4% afirmam passar a maior parte do tempo 

sentado, quando muito caminham de urn lado para o outro; 52,5% caracterizam suas 

atividades diarias como moderadas, como: caminhar rapido, executar tarefas que 

requerem movimentagao e 19,0% denominam suas atividades diarias como 

intensas, com Iongo tempo de duragao, incluindo trabalhos pesados, esportes, e 

outros. 

Num estudo longitudinal de 4 anos desenvolvido por TSAI at all (1987), para 

identificar os aspectos positivos proporcionado pelo "Corporate Fitness', ou seja, 

Atividade Ffsica na Empresa, aplicados a empregados que participavam do 

"turnovef', que sao OS turnos continuados, constatam que OS praticantes das 

atividades tinham mais expectativas de permanecer no emprego e maior disposigao 

para as atividades profissionais. 

Nos resultados obtidos pela investigagao do repouso, mais especificamente o 

sono, percebeu-se que 80 policiais sempre dormem bern; 183 conseguem dormir 

bern na maioria das vezes; 67 tern dificuldade para dormir bern e 44 raramente 

dormem bern. Somando, entao, encontrou-se o seguinte aproximadamente 30% de 

policiais com problemas de sono, o que prejudica sobremaneira o repouso e a 

recuperagao organica. 

SILVA et alii (1993) comenta que fungoes e atividades do homem sao 

realizadas a base de energia nervosa produzida pelo cerebro e distribufda pelo 

sistema nervoso. Esta energia e seus condutores se consomem e se desgastam 

com as atividades. Para repor e proporcionar as fungoes de restauragao do 

organismo, o homem necessita de oito horas de sono diariamente. 

Quanto a atividade que OS policiais tern desenvolvido na tentativa de obter 

alfvio das tensoes, que se acumulam no dia-a-dia, 169 policiais, ou seja, 52% 

"nunca" praticam nenhum tipo de relaxamento; 141 policiais (38%) afirmam que 

"algumas vezes" buscam algum tipo de relaxamento e 34 policiais (9,2%) dizem que 

"geralmente" buscam algum tipo de relaxamento para aliviar as tensoes, 
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restabelecendo o humor, sendo este efeito correspondente a uma caminhada a uma 

velocidade de 6 Km/h, JIN (1991 ). 

Constatou-se que 0 nfvel de estresse e grande em quase todos OS batalh6es 

e bastante semelhante entre eles, entretanto, no caso da Companhia de Polfcia 

Feminina, os valores foram invertidos, nao se possui subsfdios para inferir urn 

parecer sobre este fato. HARRISTON (1993), que desenvolve estudos na area do 

estresse policial, afirma que atualmente, com a modernidade eo tipo de cultura que 

vemos nas ruas, as press6es sobre o policial nunca foram tao fortes. 

As percepg6es do policial a respeito de sua qualidade de vida sao boas nos 

aspectos de vida pessoal e familiar, satisfat6ria no aspecto profissional com ressalva 

para o reconhecimento por parte de seu comandante. Os policiais elegeram o salario 

e as condig6es de profissionais, como relevantes para melhorar sua qualidade de 

vida. 

0 estilo de vida refere-se a forma de comportamento que a pessoa adota para 

as disponibilidades no contexto de suas circunstancias de vida. Essa e uma forma 

de vida caracterizada pela percepcao da maneira de comportar-se, que reflete 

atitudes pessoais e preferencias, urn aspecto de escolha pessoal WANKEL et alii. 

(1994). 

Apesar das limitagoes que a presente pesquisa apresentou, consideramos 

relevante por tratar-se de urn estudo que servira de ponto de partida para estudos 

posteriores, principalmente em razao da escassez de referencias bibliograficas, que 

abordem a relagao entre o profissional de seguranga publica e a situagao da sua 

qualidade de vida. 

Nas duas ultimas praticas trazidas da experiencia da Polfcia Militar de Santa 

Catarina, a primeira na area da educagao corporativa, necessaria a adequada 

qualificagao dos policiais-militares, e a ultima que versa sobre a importancia da 

qualidade de vida para esses profissionais, e o que faz da Corporagao uma 

instituigao voltada para o futuro e com o compromisso com o resultado. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 FUNDAMENTANDO A BUSCA 

A proposigao da presente investigagao e fundamentar algo que ate a presente 

data, ap6s alguns ensaios pouco consistentes de pesquisa, ainda nao foi 

devidamente esclarecido na Corporagao, ou seja, esclarecer qual o papel social e 

fundamentado em que cultura organizacional esta o modo de fazer polfcia. 

A PMPR completa 153 anos de existencia neste ano de 2006, uma 

Organizagao que por razoes culturais nao tern o habito de fazer pesquisas ou se 

apropriar de resultados de outros pesquisadores. 

Entender concretamente esse aspecto nos remete a necessidade formativa 

dos policiais-militares para atuarem como policiais comunitarios, para captarem os 

valores intrfnsecos, seus olhares acerca das questoes socais, seus anseios e ate 

mesmo suas angustias que emergem diariamente pela agao- de sua pratica social 

nas comunidades. 

Esse e o fator que trouxe para essa pesquisadora a motivagao para o estudo 

de uma gama de demandas existentes na lnstituigao Polfcia Militar do Parana, 

dentre as quais o que o policial-militar que esta imbricado nas atividades de policia 

comunitaria e social pensa sobre seu trabalho, a Corporagao e os resultados perante 

as comunidades. 

0 estudo sobre o assunto trouxe a luz muitos hiatos e mitos que 

cotidianamente tenho observado e vivido na Corporagao Policial Militar, que traz na 

sua formagao hist6rica paradigmas organizacionais e pre-conceitos acerca da 

questao "polfcia preventiva", seja no objeto propriamente dito ou em seus agentes 

que atuam nesse trabalho. 

Alguns entendem que a pesquisa consiste em urn trabalho de apenas coletar 

dados e realizar urn mosaico de informagao, que por mais que estejam coerentes, 

nao caracterizam logicamente o objetivo cientffico ou social da busca, ou seja, a 

coleta de informagoes, sistematizagao e descrigao da realidade, de acordo com 

DEMO (1995, p. 11 ). 
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Assim, tem-se a concep<;ao de que fundamentalmente, lidamos com pessoas, 

e como tal nao se pode manter separados destas quando no momento da pesquisa, 

deve-se considerar suas prefer€mcias, ideias e valores que influenciam seu ato de 

conhecer e nao apenas considera-las como objeto de pesquisa. 

Como apontado por LUDKE e ANDRE (1986, p. 11) "ocupo-me com os 

processes e fico atento aos significados que as pessoas dao as coisas e a vida". 

A isto, a pesquisa como atividade humana e social, carreia consigo a carga de 

conhecimento hist6rica do pesquisador, que reflete diretamente na qualidade do 

resultado da investiga<;ao. 

Como afirma LUDKE e ANDRE (1986, p. 3), o objeto de pesquisa em tela, 

configura-sa como fenomeno social, pois foi desenvolvido no interior das 

comunidades, com todos os atores envolvidos, que aqui configuraremos como uma 

das variaveis desse processo. Nao podemos, entao, analisar esse policial-militar 

como urn fato isolado do contexto, diante do quadro aqui exposto. 

Assim, pode-se observar que essa questao deveria ser tratada de maneira 

analftica, mesmo se considerarmos a complexa questao do fenomeno social. 

A partir do momento que foi proposto investigar o policial militar que atua nas 

atividades de polfcia comunitaria ou social, observou-se que a pesquisa estava em 

busca de uma realidade nao documentada, no que se refere ao assunto proposto, 

ou seja, ensaios que pudessem balizar o comportamento deste frente ao seu desafio 

do ambiente escolar, sua forma<;ao e principalmente as consequencias desta, 

especificamente na PMPR. 

3.2 PERFIL DA POPULAQAO A SER ESTUDADA 

3.2.1 Escolha da Popula<;ao de Estudo 

A popula<;ao estudada foi a de policiais-militares que atuam nas atividades de: 

a) Polfcia Comunitaria: 

- Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia -

PROERD; 
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- Projeto POVO; 

- Patrulha Escolar Comunitaria - PEC. 

b) Projetos Sociais: 

- Formando Cidadao; 

- Equoterapia; 

- Resgate Social (PMPR e Prefeitura de Curitiba). 

c) Servi<;o de Assistencia Social- SAS. 

A pesquisa foi aplicada aos policiais-militares que atuam em Curitiba e Regiao 

Metropolitana. A coleta de dados foi realizada com esses profissionais tomando 

como referenda geogratica esses dois locais para melhor homogeneiza<;ao da 

amostra, tanto no que se referem aos policiais-militares que atuam nas a<;6es 

citadas, como outros fatores tais como comunidades, escolas, fatores econ6mico e 

social, dentre outros. 

A defini<;ao da escolha da popula<;ao-alvo para o estudo deveu-se a duas 

situa<;6es: a primeira tern uma estreita rela<;ao com a experiencia da pesquisadora 

com os policiais-militares que atuam no PROERD mais especificamente e, na 

percep<;ao de que esses necessitam na melhora de sua pratica !aboral, algo que os 

pr6prios educadores empiricamente observaram de si mesmos. 

3.3 TIPO DE PESQUISA A SER REALIZADA 

3.3.1 A Pesquisa Explorat6ria 

A metodologia escolhida para realizar a pesquisa proposta, e conhecida como 

estudo explorat6rio, pois, o tema referente a produ<;ao social e a integra<;ao destes 

se constitui inedito na Polfcia Militar do Parana. 

0 presente tipo de pesquisa foi escolhido por nao encontrar estudos 

consistentes sobre o objeto proposto acerca dos profissionais que atuam na PMPR 

nas praticas de policiamento comunitario e social, como a base epistemol6gica dos 
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projetos pedag6gicos de cada ac;ao descrita, a indicac;ao de quais conteudos sao 

necessarios a formac;ao desses profissionais, suas expectativas, e outros. 

Assim, ideias nao estudadas e ideias vagamente vinculadas ao problema de 

investigac;ao remetem a necessidade de se iniciar com urn estudo explorat6rio 

SAMPIERI (1998, p. 69). 

De acordo com DANKHE (1986), esse tipo de estudo serve para preparar o 

terreno, e ordinariamente antecedem os estudos descritivos, correlacionais e 

explicativos. 

Os estudos explorat6rios, conforme especifica DANKHE, citado por 

SAMPIERI (1998, p. 59), "servem para nos familiarizarmos com fenomenos 

relativamente desconhecidos, obter informac;oes sobre a possibilidade de levarmos a 
cabo uma investigac;ao mais completa sobre urn contexto particular da vida real, 

investigar problemas do comportamento humano que considerem cruciais aos 

profissionais de determinada area, identificar conceitos ou variaveis promissoras, 

estabelecer prioridades para investigac;oes posteriores ou sugerir afirmac;oes". 

Essa classe de estudos fornece condic;oes de avaliar o comportamento, as 

concepgoes, o olhar sobre si, do policial militar que atua no PROERD, sobretudo 

nessa situac;ao em que ha poucas informac;oes. 

Conforme DANKHE, citado por SAMPIERI (1998, p. 59), estudos explorat6rios 

poderao determinar tendencias de estudos, assim como, identificarem relac;oes 

potenciais entre variaveis e estabelecer o tom de investigac;oes posteriores mais 

rigorosas. 

De acordo com o autor, a metodologia e caracteristicamente mais flexfvel 

ampla e dispersa, comparando-se com outros tipos de estudos. Porem, encerra 

maior risco e requer mais paciencia, serenidade e receptividade por parte do 

investigador SAMPIERI (1998, p. 60). 

Nesse sentido, verificou que pesquisa-se esses fenomenos de polfcia militar, 

como ''fenomenos sociais", como e o caso da relagao desses profissionais com a 

sua formac;ao inicial e seu processo hist6rico de desenvolvimento, para desvenda

los e proporcionar respostas apropriadas. 

Assim, justifica-se a busca de uma metodologia que, considerando tambem o 

contexto do fenomeno social que se estuda, privilegia a pratica e o prop6sito 
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transformador do conhecimento que se adquire da realidade que se procura 

desvendar em seus aspectos essenciais e acidentais. 

BOGDAN e BIKLEN citado por LUDKE e ANDRE (1986, p. 11 ), descreve 

cinco caracterfsticas da pesquisa qualitativa: 

A pesquisa qualitativa tern o ambiente natural a sua fonte de direta de dados eo pesquisador 
como o seu principal instrumento; os dados coletados sao predominantemente descritivos; A 
preocupac;ao com o processo e muito maior do que com o produto; o significado que as 
pessoas dao as coisas e a sua vida sao focos e atenc;ao especial do pesquisador; a analise 
dos dados tende a seguir um processo indutivo, ou seja, a busca de evid€mcias que 
comprovem hip6teses definidas antes do infcio dos estudos. 

A intrincada rede de comportamentos pessoais no cotidiano, bern como as 

estruturas de significado de cada urn dos sujeitos no quadro referendal de seus 

pr6prios pensamentos, sentimentos e agoes pediam os procedimentos da pesquisa 

qualitativa, sob enfoque etnografico. 

3.4 COLETA DOS DADOS 

0 processo da pesquisa qualitativa nao admite visoes isoladas, parceladas e 

estanques, mas desenvolve em uma interagao dinamica retroalimentando-se, 

reformulando-se constantemente, de forma que na coleta de dados, num instante 

deixa de ser tal e passa-se a analise de dados, e este e em seguida urn vefculo para 

nova busca de informagoes. 

Para que a coleta de dados se proceda, a pesquisa qualitativa admite alguns 

tipos de caminhos, que foram utilizados na presente investigagao, como o 

questionario semi-estruturado (Anexo 1 ), analise documental e observagao direta, 

especificamente da agao docente do educador social do PROERD na sala de aula. 

0 questionario no formato semi-estruturado teve seu desenvolvimento e 

definigao a partir da observagao preliminar desta pesquisadora acerca das 

necessidades encontradas pelos policiais-militares que atuam nas atividades de 

polfcia comunitaria e social da Corporagao. 

Nesse sentido, para a construgao do questionario, conforme apontado por 

MAY, buscou-se transformar conceitos apropriados de te6ricos em indicadores 
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claros, de modo que tanto a pesquisadora quanto o respondente tivessem clareza 

sobre os significados que eles tern (2001, p. 123). 

0 autor, ainda, esclarece que o questiom1rio formulado necessita ter urn teste

pHoto em uma subamostra antes de ser aplicado a amostra (MAY, 2001, p. 123). 

Esse teste-piloto visa saber se o questionario realmente funciona e se a 

diagramac;ao, terminologia e desenho carecem de mudangas. 

Seguindo a orientagao do autor, os questionarios foram testados em 20% da 

amostra, ou seja, dos policiais-militares investigados. 

Com aplicagao inicial do questionario, algumas terminologias adotadas e 

aspectos de diagramac;ao do instrumento de coleta de dados citado teve de sofrer 

pequenas alterag6es. 

Em seguida foi estabelecida uma parcela significativa de indivfduos a serem 

estudados, conforme criterios estabelecidos na "escolha da populagao de estudo", 

que se constituem suficiente o instrumento para a coleta e analise dos dados. 0 

questionario foi elaborado com 17 quest6es que continham 77 itens de respostas. 

De acordo com FINK citado por MAY {2001, p. 114), "uma amostra e uma 

porgao ou subconjunto de urn grupo maior denominado de populagao. A populagao 

eo universe a ser amostrado. ( ... ) Uma amostra boa e uma versao em miniatura da 

populagao". 

Ap6s termos definido os itens acima descritos, surge a necessidade de 

selecionarmos formas de investigarmos esse objeto. 

DEMO citado por MINAYO (1993, p. 51), "observa que o cientista em sua 

tarefa de descobrir e criar necessita em urn primeiro momento, questionar. ( ... ) 

Definido bern o nosso campo de interesse, e posslvel partirmos para urn rico dialogo 

com a realidade. Assim o trabalho de campo deve estar ligado a uma vontade e a 

uma identificac;ao com o tema a ser estudado, permitindo uma melhor realizac;ao da 

pesquisa proposta.". 

Assim, alem do questionario semi-estruturado, a pesquisa utilizou-se como 

fonte de informag6es as modalidades de observac;ao participante e analise de 

conteudo. 
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3.5. OBSERVAQAO PARTICIPANTE 

Nessa tecnica, de acordo com MINAYO (1994, p. 58) se realiza atraves de 

contato direto do pesquisador com o fenomeno observado, "para obter informag6es 

sobre a realidade dos atores sociais em seus pr6prios contextos." Cita, ainda, que 

observagao participants e uma estrategia de campo que combina simultaneamente a 

analise documental, a entrevista de respondentes e informantes a participagao e a 

observagao direta e a introspecgao. 

A autora aponta a possibilidade nesta modalidade de pesquisa, de 

encontrarmos dois p61os, duas variag6es, relacionadas com diferentes situag6es de 

observagao participants por ele desejada. A primeira nos aponta acerca da 

"participagao plena, caracterizada por urn envolvimento por inteiro em todas as 

dimens6es de vida do grupo a ser estudado. Noutro, observamos urn distanciamento 

total de participagao da vida do grupo, tendo como prioridade somente a 

observagao." (MINAYO, 1993, p. 60). 

Nesse sentido, ficou claro para o grupo observado de dois policiais-militares 

que atuam no PROERD, conforms roteiro de observagao em anexo (Anexo 4), que o 

papel desta investigadora participante ficou restrito a tarefa de coleta de informag6es 

por intermedio da observagao das ag6es desses policiais militares, nos eventos do 

dia-a-dia. 

A importancia dessa tecnica comprova o que MINAYO (1994) diz sobre o 

contato direto com o fenomeno observado, que tern por fim "obter informag6es sobre 

a realidade dos atores sociais em seus pr6prios contextos". lsso nos permite captar 

uma variedade de situag6es e fenomenos que nao sao obtidos por meio de 

perguntas e possibilita ao pesquisador captar situag6es que seria possfvel apenas 

no cenario do cotidiano do trabalho do policial militar que atua em uma das 

atividades de policia comunitaria e, nesse caso, em sala de aula. 

Na analise do conteudo da observagao participante, que foi realizada no 

perfodo de oito meses ininterruptos, em duas escolas distintas da cidade de 

Curitiba!PR, adotaram-se como base as experiencias de trabalho de campo de 

BOGDAN e BIKLEN (1982) citado por LUDKE e ANDRE (1986, p. 15), que 

apresentam uma parte descritiva e uma parte reflexiva. 
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A parte descritiva compoe os quesitos necessaries do que existe no campo, 

que sao a descrigao dos educadores do PROERD, reconstrugao dos dialogos em 

sala de aula, descrigao dos locais de atuagao (sala de aula, escola), descrigao das 

atividades desenvolvidas no momenta da aplicagao das aulas do Programa e outros 

comportamentos observados. 

Quanto a parte reflexiva, inclui anotagoes pessoais do observador realizadas 

durante o processo de coleta de informagoes e, podem ser de varias formas: 

reflexoes analfticas, metodol6gicas, dilemas eticos e conflitos, mudanga na 

perspectiva do observador e esclarecimentos necessaries, segundo o adotado na 

pesquisa e apontado por BOGDAN E BIKLEN (1982). 

lmportante salientar, que os pesquisadores LOFLAND e LOFLAND citado por 

MAY (2001, p. 188) apontam que quanto maior o envolvimento emocional e o 

conhecimento sobre o tema, por parte do pesquisador, maior possibilidade de 

sucesso no resultado final. lsso repercute no fortalecimento da empatia desenvolvida 

entre o participante observador e observados, que pode constituir fator de seguranga 

entre as partes. 

Esse tipo de coleta de informagoes, de acordo com MAY (2001 ), constitui-se 

em urn processo continuo de reflexao e alteragao do foco de observagao de acordo 

com os desenvolvimentos analfticos, e que permite na pesquisa, presenciarem as 

agoes das pessoas em situagoes diferentes, como questiona-las de suas agoes. 

3.6 ANALISE DE CONTEUDO 

Como ja apontado anteriormente, na pesquisa social procura-se nao acumular 

uma visao isolada das partes do estudo, pois no decorrer de fundamentagao te6rica 

o investigador podera apoiar-se em ideias que surgem no decorrer da investigagao. 

Assim, ressalta-se que o pesquisador, orientado pelo enfoque qualitative, 

possui ampla liberdade te6rico-metodol6gica, conservando-se uma estrutura 

coerente, consistente, original com nfvel de objetivagao capazes de merecer a 

aprovagao dos cientistas num processo intersubjetivo de aprovagao. 

Desta forma, de acordo com MORAES (1999, p.2) a "analise de conteudo 

constitui uma metodologia de pesquisa usada para interpretar toda a classe de 
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documentos e textos fornecendo informag6es complementares ao leitor crftico de 

uma mensagem. Funciona como uma ferramenta, urn guia pratico para a agao". 

DEMO (1991) descreve a analise de conteudo como uma ferramenta que nao 

fica apenas nas fichas, nos relat6rios, nas gravag6es, porque sabe que isto e 

instrumento, vestimenta, aparencia. Diz, ainda, que e necessario que o investigador 

va alem das evidencias, que saboreie as entrelinhas, porque o que se encontra nas 

linhas e exatamente 0 que nao se queria dizer. 

Analisar os dados qualitativos no dizer de LUDKE e ANDRE (1986, p. 44) 

significa "trabalhar'' todo o material, obtido durante a pesquisa, tarefa que inicia na 

organizagao de todo o material, dividindo-o em partes "relacionando essas partes e 

procurando identificar nele tendencias e padr6es relevantes. Num segundo 

momento, esses padr6es sao reavaliados, buscando-se relag6es e inferencias num 

nfvel de abstragao mais elevado". 

Outro aspecto importante da analise de conteudo, de acordo com SAMPIERI 

(1998, p. 43) esta na capacidade da analise de conteudo "gerar novas interrogag6es 

e descobertas". Relaciona a analise de conteudo com analise de significados, 

embora possa ser tambem uma analise de significantes, que congrega no seu bojo 

analise lexical e de procedimentos. 

Nesse sentido, FRANCO (1986, p. 9) ressalta que a analise de conteudo 

busca os sentidos de urn texto, de uma mensagem. 0 ideal, de acordo com o autor e 

buscar sentidos em urn texto, na mensagem procedida pelo interlocutor. 

No que se refere a analise documental, foram avaliados diversos tipos de 

documentos achados importantes e de relevancia para a pesquisa, como materiais 

hist6ricos referentes ao Programa e da Polfcia Militar do Parana, em que foram 

encontrados outros elementos que propiciarao outras investigag6es, que julgo 

importante para o desenvolvimento social da propria Organizagao. Outros tipos de 

documentos como os de uso corrente pelos policiais-militares em sua rotina de seu 

trabalho diario. 

De acordo com PHILLIPS (1974, p. 187) "sao considerados documentos 

quaisquer materiais escritos que possam ser como fonte de informaqao sobre o 

comportamento humano". 
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Assim ECO (1995, p. 185) aponta que "qualquer conteudo pode, por sua vez, 

tornar-se uma nova expressao, suscetfvel de ser interpretada, ou substitufda por 

nova expressao". 

4 RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 DADOS GERAIS DA POPULAQAO ESTUDADA 

De acordo com MINAYO (1994, p. 42), a "pesquisa qualitativa nao se baseia 

no criterio numerico para garantir sua representatividade. Uma pergunta importante 

nesse item sao quais indivfduos sociais tern uma vinculagao mais significativa para o 

problema a ser investigado? A amostragem boa e aquela que possibilita abranger a 

totalidade do problema investigado em suas multiplas dimens6es.". 

Para a pesquisa, foram investigados 69 sujeitos das atividades descritas no 

item 3.2.1. 

Ap6s a construgao do questionario, foi aplicado a uma subamostra composta 

por 14 policiais-militares (ou seja, 20, 29% do total da populagao prevista), que 

atuam nas atividades descritas no item 3.2.1, com o fim de ser testado. 

Ap6s, realizadas as alterag6es necessarias, o instrumento de coleta de dados 

foi aplicados aos outros 69 policiais-militares educadores sociais do PROERD. 

lmporta salientar que o restante dos policiais-militares das atividades descritas no 

item 3.2.1 nao foram pesquisados em fungao do exfguo tempo para a coleta, 

sistematizagao e analise dos dados de pesquisa, sendo entao estipulada uma 

amostra que buscou homogeneizar os resultados da investigagao. 

Quanto a algumas caracterfsticas gerais da populagao, pode-se citar que 

72,46% sao do sexo masculino e 27,54% feminino. Tal caracterizagao se da em 

fungao de fatores como a limitagao legal em 6% das vagas para o ingresso de 

mulheres na Polfcia Militar do Parana, de acordo com a Lei n° 12975/006.471/71, 

corrigida pela Lei n° 14804/05 e que hoje preve a inclusao de ate 50% de vagas para 

o sexo feminino na Corporagao, e que de forma probabilfstica diminui a populagao 

de mulheres na Corporagao. 
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Quanta a idade, o maior percentual encontra-se entre 26 a 40 anos de idade, 

conforme Figura 13. 

FIGURA 13 - IDADE DOS POLICIAIS-MILITARES QUE ATUAM NAS 
ATIVIDADES DE POLICIA COMUNITARIA E SOCIAL DA 
PMPR 
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No que se refere ao perfodo de atuagao 15 na Polfcia Militar do Parana a 

contar de seu perfodo desde o ingresso na Corporagao, a Tabela 2 nos mostra que: 

TABELA 1 - PERIODO DE ATUA<;AO DO POLICIAL-MILITAR, A CONTAR DE SEU 
INGRESSO NA CORPORA<;AO 

PERIODO DE TEMPO NUMERO 

10 
15 
18 
15 
7 
3 
1 

PERCENTUAL (o/o) 

14.49 
21,74 
26,08 
21,74 
10,14 

4,34 
1,45 

Na observagao direta realizada com os policiais-militares que atuam no 

PROERD, declararam que ingressaram no Programa por terem afinidade com 

atividades comunitarias e que ja terem realizado trabalhos em escolas. A Diretriz 

006/2000, preve, como requisito para ingresso no Programa, que o policial-militar 

15 0 "perfodo de atuaffao" refere-se ao tipo de atividade laboral caracterizada em tempos distintos na 
Corpora{fao Policial Militar. Para esse estudo, foram utilizadas as terminologias: perfodo desde o 
ingresso na Corpora{fao. 
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que desejar ingressar no PROERD, devera ter dois anos de atividade na 

Corporac;ao. 

Nessa analise, apenas 2,7°/o nunca desempenharam atividades operacionais 

de repressao ao crime. Estes trabalharam exclusivamente em servic;o administrative 

na Corporac;ao. 

Dos policiais-militares que realizaram apenas atividades operacionais, ou 

seja, atividade de repressao constitui 77,31 °/o da amostra, sendo que dos 

investigados na faixa de 0 - 5 anos 33,33°/o, na faixa de 5 - 10 anos 36,11 °/o, na 

faixa de 10 - 15 e de 15 a 20 anos 15,27°/o. 

Outros policiais-militares, que perfazem 19,99°/o dos pesquisados, realizaram 

em tempos distintos o servic;o operacional e o administrative, dos quais na faixa de 0 

-5 anos, 51 ,42°/o, na faixa de 5- 10 anos 40,00o/o, na faixa de 10- 15 anos 5,71°/o 

e na faixa de 20 a 25 anos 15,27o/o. 

Acerca da escolaridade, constatou-se que 17,39o/o da populac;ao investigada 

possuem ensino medic, 23, 18°/o possuem curse superior incomplete e 44,92°/o 

possuem curse superior complete. Quanta a p6s-graduac;ao, 13,04°/o possuem p6s

graduac;ao Jatu sensu e 1 ,45°/o p6s-graduac;ao strictu sensu. 

FIGURA 14- GRAU DE ESCOLARIDADE DOS POLICIAIS-MILITARES 

• Media 

• Sup. lncomp. 

23o/o D Sup. Comp. 

o P6s-Grad. 

As areas de graduac;ao, dos policiais-militares que tern o curse conclufdo sao: 

-licenciatura em pedagogia, portugues e ingles, normal superior, letras, 

geografia, ffsica, filosofia hist6ria e educac;ao ffsica; 
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- bacharelado em economia, formagao de oficiais da Polfcia Militar do 

Parana, direito, teologia, psicologia, administragao, contabilidade e sociologia. 

Quanto aos cursos de p6s-graduagao latu sensu, foram levantados 

psicopedagogia, gestao escolar, ingles, dependencia qufmica e gestao de pessoas. 

Strictu sensu cita-se os cursos de auditoria e perfcia contabil. 

4.2 SOBRE A ATUAQAO EM ATIVIDADES DIVERSAS 

4.2.1 0 Que Fazia Antes de ingressar na Atividade Atual 

No quesito atuagao profissional antes de ingressar na Polfcia Militar, 

observou-se que dos 69 policiais-militares respondentes, 39 apontaram que 

realizaram algum tipo de atividade, 16 nao apontaram e 14 nao realizavam nenhum 

tipo de atividade antes de ingressar na Corporagao. 

Observou-se que destes, 41 policiais-militares desempenhavam algum tipo de 

atividade vinculado aos campos da educagao e em areas sociais diversas, como 

professores de educagao especial e educagao infantil de series iniciais e outras 

areas da educagao e de insergao social. 

Podem-se apontar atividades desenvolvidas nos campos tecnol6gicos, e o 

caso de metalurgia, laborat6rio de tratamento de agua, eletricista, operador de 

maquinas. Outras areas como as vinculadas a empresas, contabilidade, assistente 

de administragao, auxiliar de produgao, diagramagao, desenhista, secretaria, e 

outros. 

TABELA 2- ATIVIDADES SOCIAlS QUE DESEMPENHAVA 

ATIVIDADE SOCIAL 
Palestra nas escolas 
Palestra de transito nas escolas 
Programa Formando o Cidadao 
Guarda Mirim 
Patrulha Escolar 
Professor de educagao infantil 
Professor de educagao fundamental de 
series iniciais 
Outras atividades 

NUMERO 
14 
04 
03 
03 
03 
05 
03 

18 

PERCENTUAL 
26,41 

7,50 
5,66 
5,66 
5,66 
9,43 
5,66 

33,96 
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4.2.2 Atividade que Atualmente Oesempenha 

Quanto a atuagao profissional desempenhada atualmente pelos policiais

militares respondentes que atuam na polfcia comunitaria e em ag6es sociais na 

PMPR, foi observado que 19 sao Oficiais e 50 Pragas. Desses, um e 

Subcomandante de Unidade de Polfcia Militar em Curitiba, cinco sao Comandantes 

de Companhia de Polfcia Militar, tres trabalham na coordenagao de Projetos de 

Polfcia Comunitaria, oito sao Oficiais de Ligagao de Projetos de Polfcia Comunitaria 

e dois trabalham em projetos sociais da Corporagao. 

Quanto aos Pragas respondentes, sao em numero de 50, os quais se 

encontram distribufdos em projetos de polfcia comunitaria e social da Polfcia Militar. 

4.3 CONCEPQOES SOBRE A POLfCIA MILITAR 

Para este estudo sera adotado o termo "concepgao", pois ha a dificuldade do 

estudo das representag6es, pois, de acordo com DEL VAL (2001, p. 50) "sao muito 

escorregadias, nao podem ser estudadas diretamente, e com frequencia nao sao 

formuladas de uma maneira explfcita, motivo pelo qual os sujeitos nao sao 

conscientes delas, e muitas vezes, vao detalhando-as quando precisam resolver um 

problema ou encontrar uma explicagao." 

Assim, torna-se mais seguro, de acordo com o autor limitar-se a descrever as 

"concepg6es" sobre uma determinada parcela da realidade, sem tentar encontrar 

mecanismos comuns nelas (2001, p. 50), sendo entao a razao por que foi escolhido 

este metodo para a pesquisa com esses policiais-militares. 

4.3.1 Como Voce Concebe a Polfcia Militar 

Esse primeiro questionamento tern como finalidade saber como os policiais

militares envolvidos em suas atividades observam os programas existentes na 

Polfcia Militar. 

Desta forma, apontaram os seguintes itens contidos no questionario: 
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TABELA 3- CONCEPc;AO DOS POLICIAIS-MILITARES SOBRE OS PROGRAMAS DA 
POLfCIA MILITAR DO PARANA 

CONCEP((AO 
Polfcia que desenvolve programas de governo planejados para a 
resolwtao de problemas sociais 
Polfcia que desenvolve programas institucionais (da propria PMPR) 
planejados para a resolugao de problemas sociais 
Polfcia que apresenta apenas programas de governo descolados dos 
problemas sociais 
Polfcia de cunho repressive e sem uma identidade com as quest6es 
sociais 
Nao tenho opiniao formada sabre o assunto 

PERCENTUAL 
51,92 

34,61 

7,69 

3,84 

1,92 

A maioria dos policiais-militares tern consciencia de que os programas 

desenvolvidos pela Polfcia Militar possuem a finalidade de auxiliar na resoluqao de 

problemas sociais. Esse entendimento e fruto da consciencia de que os problemas 

nas comunidades sao produzidos pela aqao direta de causas primarias, que sao 

provenientes das necessidades sociais basicas e elementares dos indivfduos 

sociais. 

Urn percentual de 34,61% acredita que esses programas estao restritos a 
Corporaqao, ou seja, como aq6es lnstitucionais e estanques aos planejamento sem 

o olhar social para os sujeitos que sao os beneficiarios dos serviqos da Corporaqao. 

Somados, 11 ,53% ou acreditam que os programas processados nas 

comunidades sao atos governamentais descolados da necessidade da populaqao ou 

sem conformidade com as quest6es sociais existentes. 

4.3.2 Como Voce Entende o Trabalho de Polfcia Comunitaria ou Social 

Nessa etapa, serao auferidas as concepq6es sobre a responsabilidade dos 

trabalhos de polfcia comunitaria e social da PMPR, de acordo como apontado: 

A maior parte dos policiais-militares acredita no processo de 

compartilhamento de responsabilidade. 
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TABELA 4- CONCEPQAO DOS POLICIAIS-MILITARES SOBRE A RESPONSABILIDADE 
DOS PROGRAMAS NA CORPORAQAO 

CONCEPC(AO 
Algo de responsabilidade da PMPR e de outros setores sociais e do 
Estado; 
Algo de responsabilidade da PMPR apenas 

Algo que nao e de responsabilidade da PMPR 

Nao tenho opiniao formada sobre o assunto 

PERCENTUAL 
95,83 

4.16 

0,00 

0,00 

Nesse sentido, ha o princfpio basico que aproxima essas novas formas de 

articula9ao como a parceria (SANTOS, 1998), no qual as entidades envolvidas 

atuam em rede, tendo como foco urn problema especffico. Entende-se por parceria a 

rela9ao estabelecida, considerando-se a igualdade de valores das especificidades e 

das diferen9as de cada componente, aspectos que contribuem para a consecu9ao 

dos objetivos comuns. 

lsso corresponde ao entendimento sobre "rede", que compreende no 

entrela9amento de rela96es entre indivfduos (identificaveis e identificados nas 

institui96es e nos grupos), inexistindo hierarquia, mas havendo igualdade e 

complementaridade. Trata-se, portanto, de rela96es pessoais e institucionais com 

carater determinado, rompendo-se as concep96es mecfmicas de intera96es rfgidas e 

hierarquicas, possibilitando uma melhor resposta para os problemas. 

4.3.3 0 Trabalho no Campo de Polfcia Comunitaria, Educativa ou Social na PMPR 

Possibilita: 

Serao analisadas as concep96es que os policiais-militares possuem sobre 

altera96es comportamentais observadas por estes atores por ocasiao da realiza9ao 

das atividades nas comunidades. lmportante ressaltar que todos os policiais

militares pesquisados, assinalaram as op96es contidas no questionario. 
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TABELA 5 - MUDANQAS PRODUZIDAS NAS COMUNIDADES PELA INCLUSAO DE 
PROJETOS DE POLfCIA COMUNITARIA E AQOES SOCIAlS DA PMPR 

Conscientizagao 
Mudanga de habito 
Responsabilidade social 
Desenvolvimento 
Mudanga social 

CONCEPCAO PERCENTUAL 
22,55 
21,57 
19,60 
18,62 
17,84 

Da analise dos questionarios, apenas tres policiais-militares assinalaram a 

opgao "caso queira justificar'', dos quais foram captadas as falas: 

(1) "Percebi mudan9as para com a responsabilidade das crian9as, uma melhora em 

seu futuro, e consequentemente para toda a sociedade." (cinco anos no PROERD - p6s

graduaf(fio). 

Observa-se que o instrutor do PROERD percebe mudangas significativas nos 

alunos, no ambito comportamental com a tomada de consciencia de sua 

responsabilidade como futuro cidadao. 

Nas observag6es realizadas em sala de aula, por vezes foi possfvel constatar 

que alunos testemunham nos momentos proporcionados pelas atividades contidas 

em cada ligao, acerca da mudanga comportamental que os pr6prios pais ou 

responsaveis pelos alunos tern em decorrencia dos conhecimentos compartilhados 

por estes em seus lares. Essas mudangas trazem consigo desenvolvimento no modo 

de pensar desses alunos e ate mesmo a famflia, que passam agora, a se envolver 

em projetos de valorizagao a vida. 

Muitas sao as situag6es descritas por alunos, atraves de urn recurso utilizado 

em sala de aula durante as aulas do Programa, denominado de "caixinha de 

perguntas" onde o educador do PROERD realiza a leitura, de forma aleat6ria, de ate 

tres perguntas, que podem versar sobre qualquer assunto. 

Em muitas ocasi6es sao sorteadas perguntas que denunciam situag6es de 

maus tratos a famflia, casos de depend€mcia qufmica com familiares, abuso sexual 

dos pr6prios alunos, trafico de drogas promovido pelo pai ou algum parentes, dentre 

outros. 

(2) "Desgaste e desmotiva9fio da tropa." (dez anos na PMPR e dois anos no Projeto 

POVO -graduaf(fio). 
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(3) "E importantfssimo, contudo usar o mesmo efetivo existente para resolver todos 

os problemas sociais, fechar todas as lacunas sociais e demagogia. Falta investimento 

humano e de recursos ." (onze de anos no PMPR e um ano e meio no Projeto POVO

gradua9ao). 

A ideia de desmotivagao nao e de exclusividade desse profissional, isso 

ocorre por causas multifatoriais. Percebe-se nas declarag6es, alem da 

desmotivagao, a necessidade requerida de maior investimento nas ag6es atraves da 

contratagao de policiais-militares para recompletar o quadro do efetivo que se 

encontra defasado em fungao da permanente evasao desses profissionais (reserva 

remunerada, solicitagao de baixa, e outros) 

A proposta do policiamento comunitario, entretanto, e a do auxflio ao 

desenvolvimento social por intermedio de agao integrada entre a Polfcia Militar e a 

sociedade. Porem, conforme descrito nas inserg6es, podem ocorrer sobrecarga de 

trabalho, na medida em que a Corporagao alcangar outros meios de trabalho sem 

que haja uma previsao da expansao do efetivo e qualificagao adequada e 

permanente. Tambem e, possivelmente, tal sentimento esteja diretamente aliado ao 

modo de tratamento do corpo dirigente com os executores das tarefas de 

policiamento comunitario e das ag6es sociais na PMPR, no sentido da valorizagao e 

busca de novas perspectivas de recursos para o adequado desempenho do 

trabalho. 

4.3.4 Como Voce Caracteriza a lnstituigao Polfcia-Militar do Parana 

Buscou-se questionar nessa etapa como os policiais-militares caracterizam a 

lnstituigao Polfcia Militar do Parana, no que se refere a aplicagao/implantagao da 

atividade de polfcia comunitaria ou social. 

TABELA 6- CARACTERIZAQAO PELOS POLICIAIS-MILITARES DOS PROGRAMAS E 
AQOES SOCIAlS DA PMPR 

CONCEPyAO 
Uma organiza<;ao que se encontra em processo de abertura para o 
campo social 
Uma organiza<;ao que mantem suas portas abertas para a sociedade 
Que mantem suas portas fechadas para a sociedade 
Nao tenho opiniao formada sabre o assunto. 

PERCENTUAL 
68,08 

27,65 
2,12 
2,12 
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A maioria dos policiais-militares acredita que a Corporagao encontra-se ainda 

em processo de abertura e insergao social, entretanto, a parcela de 27,65% acredita 

que a Policia Militar ja se encontra inserida nas comunidades e a proporcionar 

respostas as demandas existentes. 

(1) "E urn trabalho a Iongo prazo, a sociedade nfw esta acostumada em ver urn pm 

conversar com a populac;ao." (dez de anos no PMPR e dois anos na PEG- graduac;ao). 

De acordo com PEDROSO FILHO (1995. P. 117) 

0 Policial compromissado com a comunidade da area vai ter na seguran<;:a um papel 
semelhante ao do Pronto-socorro no setor da Saude. As pessoas querem ser atendidas, 
entretanto, poucos sao os casos que demandam um encaminhamento ao Hospital. No 
policiamento, a maioria dos casos, devem ser resolvidos na base, nao exigindo 

• encaminhamentos aos distritos policiais e a Justi<;:a. Muitos casos sao resolvidos com simples 
orienta<;:ao. Esse contesto faz aumentar a credibilidade na organiza<;:ao, aliviando a 
sobrecarga de custos desnecessarios com os deslocamentos de vefculos policiais, o morador 
tem a certeza de encontrar um policial amigo, conhecido e confiavel. 

lsso caracteriza urn novo modo de pensar e fazer policia, de acordo com o 

principia basico dessa concepgao, em que a comunidade auxilia a Policia Militar nas 

ag6es de seguranga publica. Para tanto, ocorre a necessidade de policiais-militares 

bern preparados, o que alcanga a preocupagao do profissional, supracitada. 

4.3.5 A PMPR Deveria lnvestir em Outra Area Ainda nao Alcangada pela Atividade 

de Policia Comunitaria, Educativa ou Social 

Essa questao tern como finalidade saber como os policiais-militares, uma vez 

envolvidos em suas atividades de policia comunitaria e em ag6es sociais, observam 

a possibilidade e o potencial da Corporagao com o foco nas demandas existentes, 

para a extensao dos programas voltados para o social. 
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FIGURA 15- CONCEP<;OES SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS SOCIAlS AINDA NAO 
ALCAN<;ADOS PELA PMPR 

Sim Nao Talvez Naotenho 
opiniao 

form ada 

Nessa analise, percebe-se que 77 ,08°/o dos policiais-militares acreditam que a 

Corpora(fao deveria investir mais em outras areas de domfnio comunitario. Eles tern 

a clara percep<fao de que os problemas sociais, antes de serem transformados em 

demandas de repressao policial, devem ter uma rela<fao com a a(fao de polfcia 

preventiva, comunitaria, e nao apenas de controle (conten(fao) ou repressiva. 

Alguns apontamentos foram inseridos pelos policiais-militares: 

(1) Area voltada para a terce ira ida de (po/icial-militar com 12 a nos de PMPR); 
(2) Deve fazer direito o que ja e feito (policial-militar com 8 anos de PMPR e urn ano 

e meio de PEG); 
(3) lnvestir mais nas ja existentes (policial-militar com 7 anos de PMPR e dois anos 

e meio de PEG); 
(4) Desde que voltada para sua missao, em conformidade com a Gonstituir;ao 

Federal (policial-militar com 11 anos de PMPR e dois anos de Projeto POVO). 

Observa-se a preocupa<fao dos policiais-militares, no que se refere as falas 

2,3 e 4, em que se referem a manter o que ja e realizado, mas com qualidade para a 

melhoria continua dos resultados, e a possibilidade de implementa(fao dos servi<fOS 

comunitarios realizados pela PMPR, mas com previsao legal. A ultima declara(fao se 

refere a nao desvincula(fao do foco constitucional previsto para as Polfcias Militares, 

tal como a preven9ao realizada por setores da Corpora(fao que devem ter a 

interven(fao no ambito da seguran(fa publica e nao focada nos setores de educa9ao 

ou saude, pois poderia causar 0 desvio de finalidade institucional, frente as 

necessidades comunitarias. 
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4.3.6 Voce Tern Conhecimento do que e Trabalho em Rede 

Os policiais-militares apontaram apenas se sabem o que e trabalho em rede e 

como se procede a sua articulagao social. 

TABELA 7- CONHECIMENTO SOBRE TRABALHO EM REDE 

Sim 
Nao 
Talvez 

CONCEPyAO 

Nao tenho opiniao formada sabre o assunto. 

PERCENTUAL 
60,41 
29,16 

6,25 
4,16 

De acordo com as analises acerca de redes sociais de DAVID (1982, p. 82), o 
qual diz que 

Los estudios sobre organizaciones en Ia perspectiva de las redes sociales han sido muy 
abundantes: clases escolares y escuelas, despachos, bandas o grupos, clubs sociales, 
laboratorios u otros lugares de trabajo. Los individuos son tratados como nodos. La ventaja es 
que se ofrecen lfmites claros dada Ia posibifidad de enumerar de individuos. Tambien se han 
dado estudios de organizaciones de mas embergadura: liderazgos de elites de comunidades; 
redes en Ia economfa nacional; redes de cientfficos en una disciplina profesional; relaciones 
internacionales. Dentro del marco organizacional y/o institucional las redes han tratado las 
relaciones de poder y autoridad sobre todo en organizaciones complejas formales p.e. redes 
que indican derechos y ob/igaciones de actores. En este sentido hay que sefJalar tambien las 
redes entre empresas a partir de Ia presencia en consejos de administraci6n. 

0 autor se refere as redes sociais como estudos realizados nas organizagoes 

ja ha bastante tempo. Com o atual avango social, nao se admite mais que certas 

atividades organizacionais trabalhem de maneira isolada ou estanque, por isso, o 

nao-conhecimento da possibilidade de parceria ou o trabalho articulado e em rede 

transformaria qualquer atividade administrativa ou de gestao em uma agao 

organizacional inadequada. 

4.3.7 0 Trabalho Desenvolvido em Rede Pode Proporcionar a Melhora no 

Resultado no Campo da Polfcia Comunitaria, Educativa ou Social 

Essa pergunta remete ao pensamento sobre os resultados que se pode 

auferir com o trabalho em rede. 
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TABELA 8 - CONCEPQAO SOBRE A MELHORA QUE 0 TRABALHO EM REDE PODE 
PROPORCIONAR NAS ATIVIDADES DE POLfCIA MILITAR 

CONCEPC(AO 
Sim 
Nao tenho opiniao formada sabre o assunto. 
Talvez 
Nao 

PERCENTUAL 
59,57 
31,91 

6,38 
2,12 

A teoria de redes nos aponta que todo ator social que participa de urn sistema 

social e que esta imbricado com outros atores que sao pontos de referencia 

significante nas decisoes mutuas. As relagoes que os atores mantem com os outros, 

podem afetar as agoes, percepgoes e comportamentos do sistema. 

lsso caracteriza o que o resultado contido na Tabela 10, a melhora no 

resultado dos trabalhos, uma vez articulado em rede, e certo. Tanto a articulagao 

das agoes existentes na Corporagao, como os Projetos e Programas interligados no 

sistema de redes sociais, com outros subsistemas, proporcionarao o que a teoria 

aponta. 

A descrigao apontada por RITZERT (1992, p.122), do modelo atomista 

descontextualizado pode reforgar o descrito: 

El actor o agente, Ia unidad de ami/isis, es descrito o disefiado en una perspectiva 
individualista o bien tomando decisiones de acci6n o emitiendo opiniones 
independientemente de los otros, o bien realizando una acci6n intencional basada en calculos 
racionales de maximaci6n de utilidades, o bien como sujeto de motivaciones predeterminadas 
por causas antecedentes constrifientes y asumidas que explican las acciones individua/es. En 
general no se consideran los contextos sociales en los que e/ actor social esta implicado o 
inmerso o simplemente se le descontextualiza. En los ana/isis individualistas raramente 
interacci6n del individuo con Ia estructura social es vista como foco explfcito de investigaci6n. 

Percebe-se o percentual de 31,91% dos policiais-militares que nao acreditam 

que o trabalho em rede pode trazer resultados positives. Dos Oficiais respondentes, 

84,2% acreditam que a agao de integragao em redes pode surtir efeitos positives. 

4.4 0 AMBIENTE SOCIAL 

4.4.1 0 Que o Policiai-Militar Observa que Falta no Ambiente para o Trabalho 

Nessa etapa sao apontados pelos policiais-militares alguns aspectos de 

ordem material ou relacional que acreditam faltar para o adequado desenvolvimento 

de seu offcio. 



FIGURA 16-0 QUE FALTA NO AMBIENTE DE TRABALHO PARA 0 ADEQUADO 
DESEMPENHO DA ATIVIDADE 
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No espa<fo destin ado "caso queira justificar'', foram registradas 12 inser<(6es 

que fazem men<(ao a necessidade de forma<(ao continuada para os policiais-militares 

que participam, especificamente, dos trabalhos da Patrulha Escolar Comunitaria, 

Projeto Povo e PROERD. As solicita<(6es permeiam desde a melhora na forma<(ao 

inicial para o desempenho da atividade, af citados PEC e Projeto POVO e as 

atualiza<(6es permanentes para as tn3s a<(6es de Polfcia Comunitaria citadas. 

0 maior percentual de solicita<(6es recursos esta na distribui<(ao coerente de 

viaturas para os policiais-militares que atuam no PROERD, que desempenha seu 

trabalho nas escolas publica do Estado e dos municfpios, bern como em escolas 

particulares e sem realizar a acep<(ao de comunidade escolar. 

4.4.2 Se o Trabalho no Campo de Polfcia Comunitaria, Educativa ou Social, 

Desenvolvido na Comunidade, Cria Espa<fo de Mudan<(a Significativa 

Nessa etapa, os policiais-militares apontaram suas percep<f6es se ocorre 

mudanga ou nao nos varios ambientes da comunidade, onde os trabalhos de polfcia 

comunitaria e de a<(ao social sao aplicados. 

Observa-se que a maio ria dos policiais-militares, ou seja, 85,1 0°/o, acreditam 

que ocorre a mudan<(a significativa no trabalho comunitario, caracterizado pelo 

processo de mudanga significativa. 



FIGURA 17 - 0 TRABALHO NO CAMPO DE POLiCIA COMUNITARIA E 
SOCIAL NA PMPR E A CRIAQAO DE ESPAQO DE 
MUDANQA SIGNIFICATIVO 
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{1) ucria espar;o de mudanr;a, mas nao significativo, pais ap6s 0 tim do Programa, OS 

instrutores perdem todos os vfnculos com os alunos." (quatro anos no PROERD - p6s

graduar;ao). 

{2) uo Programa nas escolas precisa de continuidade." (dais anos no PROERD -

nfve/ media). 

As_ frases dos policiais-militares que atuam no PROERD aqui citadas (1 e 2), 

apontam que ha a necessidade de continuidade do Programa, em algum nfvel 

escolar ap6s a aplicac;ao deste. 0 ambiente ideal na aplicac;ao de um programa de 

prevenc;ao, em se tratando de temporalidade, e que tenha continuidade e renovac;ao 

permanente dos conhecimentos, dentre outros fatores. 

0 instrutor na primeira frase acredita que os espac;os de mudanc;a nao sao 

significativos, pois ha a perda de vfnculo com o aluno ap6s o termino das aulas do 

Programa. Devemos observar que em qualquer processo educative, em algum 

memento os docentes e discentes perderao contato pessoal. 0 que torna 

significativa a relac;ao educativa e a qualidade da relac;ao estabelecida entre o 

professor (educador), a qualidade da transposic;ao didatica e do conteudo e outros 

fatores secundarios. 

(3) uoesde que a comunidade insira a discussao em outras areas e envolvam a 

familia no processo." (Policial-militar da PEG com cinco anos na PMPR- nfvel media). 
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Para qualquer trabalho no campo da prevengao, seja primaria, secundaria ou 

terciaria, ha a necessidade de que as partes envolvidas, e no caso do PROERD, a 

familia trabalhe junto com os instrutores do PROERD inseridos na escola. 

4.5 FORMAQAO E IDENTIDADE DO PROFISSIONAL 

4.5.1 Concepgao do Policiai-Militar sobre Sua Formagao para o Desempenho da 

Atividade 

Os policiais-militares, quase totalidade, 97,95°/o, apontaram que a formagao e 
importante para o desempenho de sua atividade. 

FIGURA 18 - A IMPORTANCIA DA FORMA<;AO PARA 0 TRABALHO DO 
POLICIAL-MILITAR 

2,04% 

(1) "Quando me formei instrutor eu estava cursando o segundo ano de 

pedagogia, sendo que o curso contribuiu para desenvolver a pratica em sa/a de 

aula." (quatro anos no PROERD- curso superior completo). 

(2) "Fa9o facu/dade de geografia e tenho muita faci/idade com crianr;as." (dois 

anos e meio na PEG- curso superior incompleto). 

Os policiais-militares, ainda, apontaram em suas declarag6es que, como a 

PMPR nao proporciona o investimento em educagao formal, para formagao 

continuada, pode ser observado que esses profissionais buscam fora da Corporagao 
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esses recursos para algar seus objetivos pessoais e contribuir, conseqOentemente, 

em seu labor diario. 

Fica claro, entao, conforms apontado nas frases 1 e 2 que o conhecimento 

adquirido por esses policiais-militares, nao contem somente o saber-fazer, mas 

tambem o saber-pedag6gico, que contribui para os esquemas praticos e que inclui 

conhecimentos te6ricos e conceituais, construfdos por esses profissionais quando 

ingressam nos cursos de formagao citados. 

Percebe-se tambem uma "components de autonomia" na aprendizagem 

desses profissionais, que possibilita a esses sujeitos adultos adquirirem novas 

ideias, competencias, atitudes devido ao fato de terem consciencia na 

responsabilidade da sua aprendizagem para a agao docente. A educagao autonoma 

e urn dos conceitos basicos da educagao de adultos. Alguns autores defendem a 

necessidade de desenvolver a capacidade de inteligencia crftica, de pensamento 

independents e de analise reflexiva. 

A pratica na agao auto-educativa desses profissionais, de acordo com as 

declarag6es selecionadas, contribuiu significativamente para seu trabalho. lsso 

contribui para o desenvolvimento de habilidades, tanto de condutas como cognitivas, 

sendo que nessas incluem capacidades de avaliagao, resolugao de conflitos, analise 

do contexto, e outras. 

As diversas caracterizag6es desenham urn perfil de profissional que deseja 

ser flexfvel e aberto as mudangas, capaz de analisar a sua agao, auto-crftico e com 

a ampliagao do domfnio de competencias cognitivas e relacionais. 

4.5.2 Como os Policiais Militares de Outras Atividades o Veem 

Sera tratada nessa etapa a identidade do policial-militar. Como esse 

profissional e percebido por seus companheiros que desenvolvem outras atividades 

na Corporagao. 
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TABELA 9 - COMO OS OUTROS POLICIAIS-MILITARES VEEM OS PROFISSIONAIS 
QUE TRABALHAM COM POLICIA COMUNITARIA E SOCIAL NA PMPR 

CONCEPC(AO 
Urn profissional respeitado por desempenhar sua func;ao (independente 
de qual area de trabalho) 
Urn agente de mudanga no meio em que trabalha 
Policial militar menos preparado, pois nao trabalho como policial 
repressivo 
Nao tenho opiniao formada sobre o assunto 

PERCENTUAL 
59,57 

21,27 
10,64 

8,51 

Tal analise serve para medir a percepgao de seu grau de importancia social 

diante dos olhares dos atores que participam da Corporaqao. 

Assim, pode-se perceber que, de acordo com a Tabela 11, 80,84% sentem-se 

respeitados e na condigao de agentes de mudanga social. Os outros 10,64% 

preocupam-se com a relagao policial-militar preventivo ou repressivo, sem fazer 

mengao na importancia de seu trabalho na comunidade. 
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5 CONCLUSAO 

0 tema proposto para o desenvolvimento da investigagao, encerra a 

problematica observada no decorrer do processo hist6rico desta pesquisadora, 

desde a formagao ate os dias atuais. 

Assim, buscou-se responder nessa pesquisa como melhorar a relagao e 

entrosamento dos projetos e programas que a Polfcia Militar do Parana possui 

frente as demandas sociais crescentes, com o apontamento de possfveis caminhos 

que se para alcangarem-se resultados mais eficazes na pratica dessas ag6es. 

Conforme ja explicitado, a Polfcia Militar do Parana possui urn forte aparato 

que proporciona condig6es de desenvolvimento para a implantagao, implementagao 

e manutengao de projetos e programas comunitarios e sociais. 

A pesquisa objetivou, entao, analisar alguns projetos e programas existentes, 

que trouxeram consigo seu dilemas de integragao na Corporagao e no meio social. 

Para a elaboragao deste trabalho, foi necessaria a construgao de urn marco 

te6rico que, ap6s a busca de varios autores foi tornado por base as teorias de Marx 

e Piaget, por julgar que esses dois te6ricos melhor justificam a hip6tese de que os 

sujeitos envolvidos nos trabalhos nas areas de polfcia comunitaria, educagao 

preventiva e atividades sociais na Corporagao, sao sujeitos epistemicos. 

Os autores trazem a relagao entre o sujeito e o objeto, sendo que o primeiro e 

o agente transformador, construtor de sua existencia, sujeito epistemol6gico, na 

medida em que percebem as concepg6es da sociedade em suas necessidades de 

suporte social. 

Para termos a certeza de que esses autores traduzem bern esses postulados 

da produgao social, as teorias de ambos sao correspondentes do ponto de vista 

cientffico e hom61ogo enquanto teoria social e psicol6gica. 

Tal insergao comprova que os sujeitos possuem condutas que os destinam a 

serem agentes sociais, nesse sentido, os autores indicam em suas teorias duas 

especies de interagao: sujeito-objeto e sujeito-sujeito. Esta formulagao equaciona a 

analise dos processes sociais de forma convergente com Marx, que afirma as 

relag6es, compreendidas tambem como agao, indivfduo-natureza e indivfduo-
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indivfduo, ambas mediadas pelo modo de produc;ao, como basicas do 

desenvolvimento hist6rico. 

Assim, entende-se que esta e a relac;ao que deve ser construfda na analise 

das configurac;6es dos ambientes organizacionais. 

0 conceito marxista de modo de produc;ao oferece instrumentos importantes 

para analise da vida social contemporfmea. 

Como a ac;ao dos indivfduos tern uma relac;ao direta nas suas 

representac;6es, como sujeitos pouco estimulados ainda no processo formativo e, 

tambem na sua atividade !aboral, terao necessariamente, dificuldades no 

desempenho das tarefas sociais, fato comprovado na pesquisa realizada com 

policiais-militares. Assim, nao s6 as representac;6es sociais, simb61icas e racionais 

retroagem sobre a ac;ao, definidas em seu carater implicativo, mas nas estruturas 

sociais ha implicac;6es emergentes. De acordo com os autores, isso e o que 

proporciona uma produc;ao social de qualidade. 

Os autores usam o conceito de tecnologia que tern o sentido de meio de 

produc;ao, ou seja, instrumentos de trabalho que, na contemporaneidade, objetiva a 

racionalidade cientffica e social. 

Quando o autor fala de racionalidade, ele se refere ao raciocfnio formal, que e 

caracterfstico das pessoas adultas, como qualidade do pensar com qualidade nos 

resultados e tambem no sentido da utilizac;ao inteligente dos recursos simb61icos e 

materiais de cada indivfduo. 

lsso remete mais uma vez a qualidade de formac;ao que e destinada aos 

policiais-militares pertencentes a Organizac;ao, e isso tern reflexo direto no repensar 

a formulac;ao de currfculo. 

A tecnologia tern uma diretividade com instrumentos, que e uma composic;ao 

passfvel de uma demarcac;ao no tempo/espac;o de sua ocorrencia. Se pensar em 

educac;ao como instrumento emancipat6rio e desenvolvimentista na Corporac;ao, 

sera necessaria reconceptualizar o ensino praticado nos Centros de formac;ao da 

PMPR. 

Assim, as analises levam as considerac;6es sobre OS processos de produc;ao 

social, conhecimento e tecnologia e que, a compreensao de que as atividades dos 

indivfduos em suas interac;6es com os objetos e outros indivfduos nao ocorrem num 
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ambiente social nulo e de apropriagao de uma tecnologia neutra, mas pelas 

interag6es, que se desenvolvem em espagos estruturados. 

Piaget traz que a genese do conhecimento em torno das interag6es sociais 

deve ser realizada pelo caminho da cooperagao, isto e, operag6es efetuadas em 

comum entre varios indivfduos. 

Esse estudo serve para apontar que em qualquer meio social, a cooperagao 

deve ser absoluta, integral. A cooperagao nao e apenas concreta, tambem e formal, 

isto e nao ocorre apenas no plano da agao, mas tambem no da consciencia. 0 

conceito de interagao em Piaget e uma superagao do senso comum, pois interagao e 

uma sfntese, num patamar superior, que agrega as teorias das estruturas inatas no 

sujeito e as teorias que veem o conhecimento como resultante das interag6es com o 

meio ambiente, ou seja, na relagao entre o policial-militar e a comunidade. 

Ainda nesse estudo, foram realizadas algumas reflex6es sobre a maneira 

atual do pensamento organizacional, sua pratica cotidiana e relacional atraves das 

teorias p6s-crfticas da identidade, diferenga, relag6es de poder e as formas de 

superagao desses aspectos intrfnsecos a cultura vigente. 

Observou-se que existe a perspectiva de diferentes grupos (culturais) na 

Corporagao com a segregagao que parte atraves das diferentes concepg6es de 

mundo. Essas nog6es deixam intactas as relag6es de poder que se encontram na 

base da produgao da diferenga. 

0 Erving GOFFMAN (2005), psic61ogo-social, cita ainda que essa modalidade 

de instituigao apresenta tendencias de fechamento, que chama de instituigao total, e 

que caracteristicamente, sao locais onde ocorrem atividades de determinado tipo, 

como servigos de corrente continua e, com urn conjunto menos mutavel de 

participantes, que eo caso da Polfcia Militar. 

Mais uma vez, o caminho sugerido para a superagao desses princlpios deve 

passar pelo currfculo multiculturalista baseado nas ideias de toler€mcia, respeito e 

convivencia harmoniosa entre as diferengas na Organizagao. 

SILVA (2001) percorre esse caminho e aponta que as diferengas estao sendo 

produzidas e reproduzidas, o que se deve focalizar sao precisamente as relag6es de 

poder que presidem sua produgao. A perspectiva p6s-estruturalista aponta para a 

desconstrugao dos inumeros binarismos de que e feito 0 conhecimento lnstitucional 

e, que constitui o currfculo de formagao, como a questao de genero 
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masculino/feminino, gordo/magro, branco/negro, policial-militar 

preventivo/repressivo, educador/repressor, comunitario/de radio-patrulha, dentre 

outros. 

A criminalidade na sociedade brasileira tern produzido diversos efeitos 

negatives para o pals. Os seus impactos transcendem as vftimas diretas, gerando 

gigantescas perdas economicas e sociais. 

A violencia urbana tern causado perdas intangfveis decorrentes das profundas 

mudangas na qualidade e no estilo de vida dos brasileiros, sobretudo dos moradores 

de medias e grandes cidades. Assim, a criminalidade violenta produz urn conjunto de 

vftimas indiretas que encontram nas taxas criminais, em conversas e nos meios de 

comunicagao bases para o calculo subjetivo de probabilidades de vitimizagao. 

De acordo com LIMA (2000), os cidadaos se transformam em cidadaos 

defensives, que passam a evitar certos pontos da cidade, e sao extremamente 

desconfiados de tudo e de todos. 

A escola, como urn microcosmo social, por exemplo, pode protagonizar 

ambiente propfcio e apresentar situag6es favoraveis ao uso de drogas, entre as 

quais, a falta de senso comunitario e condig6es pedag6gicas que nao atendam as 

dificuldades de aprendizagem, propiciando o insucesso escolar. 

E nesse sentido que a Polfcia Militar adotou a estrategia de Polfcia 

Comunitaria. 

E importante reconhecer o potencial que a comunidade pode oferecer as 

Organizag6es responsaveis pela seguranga publica na resolugao de problemas que 

afetam diretamente a vida de ambos: comunidade e Polfcia. A contribuigao pode 

variar desde a identificagao de problemas ate o planejamento de uma agao para 

combater e solucionar os problemas de seguranga publica, em seu sentido mais 

amplo. 

Algumas considerag6es acerca do policiamento comunitario serao discutidas, 

como a perspectiva da Defesa Social, e nao apenas da Seguranga Publica. 0 

primeiro conceito e mais abrangente do que o segundo que se limita a trabalhar 

repressivamente com a atribuigao de punigao. A defesa social preve uma tomada de 

consciencia acerca de necessidades sociais e eticas novas, em face das antigas 

estruturas e tradig6es obsoletas. 
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As ultimas pesquisas sobre o policiamento comunitario preveem a teoria do 

"Patrocfnio Normativo" que defende que a maioria das pessoas tern boa vontade e 

irao cooperar com as outras para facilitar a construgao de urn consenso. A outra 

teoria e a "Communnity Involvement Glencoe", cuja teoria coloca que para que uma 

comunidade desenvolva uma iniciativa, devera refletir sobre os padr6es basicos 

desta comunidade e a teoria "Social Crftica", que responde como e por que as 

pessoas se juntam para corrigir e superar os obstaculos. 

Todas as tres teorias mantem pontos comuns em sua episteme, que e o 

trabalho que a Polfcia Militar deve realizar no ambito da prevengao, e todo trabalho 

nesse sentido requer conhecimento pedag6gico, pois trabalha com a 16gica do 

conhecimento, conforme preve DEMO (1991 ). 

Essas teorias envolvem a analise crftica dos problemas da comunidade, a tim 

de que os policiais-comunitarios e cidadaos possam ser esclarecidos, e depois 

dotados de poder e, finalmente emancipados para se tornarem completamente 

eficazes no trabalho conjunto de resolugao de problemas. 

As analises de policiamento comunitario, como ag6es voltadas para o 

desenvolvimento social, carecem de planejamento objetivado e com racionalidade 

crftica. Assim sao apresentadas algumas alternativas viaveis para a implantagao do 

trabalho na PMPR: 

a) planejamento adequado do policiamento para enfatizar os servigos nao 

emergenciais e para organizar e mobilizar a comunidade para participar da 

prevengao do crime; 

b) promogao de maior autonomia aos comandos de policiamento de area e 

suas subdivis6es, no sentido de buscar maior relacionamento entre os problemas de 

seguranga da sociedade com resultados eficazes; 

c) organizar o controle da criminalidade e as atividades de educagao 

preventiva com enfoque nas necessidades comunitarias; 

d) inclusao da participagao de pessoas civis no planejamento, execugao, 

monitoramento e/ou avaliagao das atividades de policiamento. 

e) envolvimento permanents do grupo dirigente da Polfcia Militar, em trabalho 

multidisciplinar, para as ag6es de polfcia de controle (contengao) e de educagao 

preventiva, atraves de planejamento permanents, que proporcionara a efetiva 

diminuigao do crime; 
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f) criagao de mecanismos de motivagao permanente para os policiais-militares 

envolvidos com o policiamento comunitario; 

g) busca de apoio da comunidade, do governo e da mfdia para consecugao 

dos trabalhos, realizados atraves de urn planejamento de gestao de relacionamento 

e de marketing. 

Todas essas sugestoes sobre o pensar polfcia comunitaria deve superar a 

cultura tradicional em que a Polfcia Militar encontra-se imbricada, a limitagao de 

recursos que a polfcia dispoe para se dedicar ao atendimento a populagao, pela falta 

de projetos adequados a sua necessidade e, voltados para o futuro. 

Pode-se citar, ainda, a centralizagao da autoridade que pode gerar a falta de 

capacidade da diregao, monitoramento e avaliagao do trabalho das Unidades e dos 

setores de planejamento. 

Observa-se no Parana, que ha o risco de que o policiamento comunitario se 

torne mais uma atividade especializada, urn r6tulo na Organizagao, atribufda a 

unidades e a profissionais especializados, pouco integrados as unidades 

responsaveis pelo patrulhamento, atendimento a ocorn3ncias apenas. 

Ou ainda, que as unidades policiais, quando passam a ter a responsabilidade 

de fazer o policiamento comunitario, deem menos valor as atividades de 

policiamento comunitario do que as atividades tradicionais de polfcia. Essas duas 

preocupagoes foram apontadas na pesquisa realizada com os policiais-militares que 

desempenham as atividades de polfcia comunitaria e as agoes sociais na 

Corporagao. 

A PMPR tern sua missao estabelecida atraves da Diretriz Geral de 

Planejamento e Emprego da PMPR (DIRETRIZ N.0 004/2000- PM/3), a qual diz que 

a " ... Polfcia Militar assume papal de relev€tncia na preservagao da ordem publica, 

prevenindo ou inibindo atos anti-sociais, atuando repressivamente na restauragao da 

ordem publica, adotando medidas de protegao e socorro comunitarios ou atuando 

em apoio aos 6rgaos da administragao publica no exercfcio do poder de polfcia que 

lhe couber." 

Assim, uma das concepgoes de policiamento ostensive empregado na PMPR, 

e o "Policiamento Comunitario", materializado na forma do "policiamento ostensive 

geral". 
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Os conceitos de policiamento comunitario adotado na PMPR concebem como 

princfpio o policiamento ostensivo e "entendido como a conjugagao" de todas as 

forgas vivas da comunidade, sob a coordenagao de policiais especialmente 

designados, no sentido de preservar a seguranga publica, prevenindo e inibindo os 

delitos ou adotando as providencias para a repressao imediata. 

E sabido e discutido entre os principais te6ricos sociais, que a educagao 

preventiva e a mais eficaz para a erradicagao dos problemas nas comunidades, 

conforme ja citado por autores neste trabalho. 

Como ja discutido, a previsao da ''filosofia", que deve ser mudada para 

"concepgao", de polfcia comunitaria na Corporagao compreende apenas os projetos 

PEG e POVO, que transitam na repressao e controle social. 

Se o princfpio fundamental de Polfcia Comunitaria e a prevengao a 

criminalidade, e o seu auge esta cristalizado no trabalho de agao de educagao 

preventiva, o PROERD, entao, alcanga esse outro conceito, que e antecipar atraves 

da educagao os males sociais que sao os geradores das demandas em seguranga 

publica. 

0 Programa possui policiais-militares devidamente qualificados para trabalhar 

prevengao as drogas e a violencia em escolas publicas e privadas, com o numero de 

dez visitas por Curso do PROERD ministrado, que sao realizadas, pelo menos, em 

18 turmas a cada trimestre por policial-militar. 

Como se pode observar na Figura 4, a PEG possui uma frota de viaturas que 

supriria a demanda de deslocamento dos policiais-militares que atuam no PROERD 

e, que proporcionaria maior agilidade de deslocamento e cumprimento do 

cronograma de trabalho, alem do policiamento conjugado que sera realizado. 

De acordo com urn planejamento estrategico adequado, o numero de escolas 

podera ser aumentado em ate dois tergos do atendimento por turno de servigo dos 

policiais-militares que trabalham na PEG, trabalho esse que seria realizado com os 

pr6prios policiais-militares que atuam no PROERD. 

Melhor resultado podera ser alcangado por intermedio de capacitagao 

conjugada para o desenvolvimento da atividade de patrulha escolar e, os policiais

militares da PEG que possuem perfil para atuarem como lnstrutores do PROERD, 

tambem poderao passar por processo de formagao. 
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Essa concepgao tern por base a crenga de que os problemas sociais terao 

solug6es cada vez mais efetivas, a medida que haja a participagao da populagao na 

sua identificagao, analise e discussao a partir de problemas comuns. 

Outro aspecto importante da pesquisa, foi verificar que os policiais-militares 

que responderam ao questionario semi-estruturado pensam sabre a situagao das 

ag6es sociais da Corporagao. Observou-se a maioria deles apontaram, no item 

"caso queira justificar'', que os dirigentes oferecem pouco apoio no que se refere a 
qualidade de vida do policial-militar, 

Ainda nessa sfntese integrativa das ag6es, buscaram-se referenciais te6ricos 

sabre a teoria de redes e sabre redes sociais, e verificou-se que a estrutura deve-se 

comportar como urn sistema de elos, uma estrutura sem fronteiras, uma comunidade 

nao geografica, urn sistema de apoio ou urn sistema ffsico que se comporte como 

uma arvore ou uma rede. 

0 trabalho em rede e uma forma de organizagao humana presente em nossa 

vida cotidiana e nos diferentes nfveis de estrutura das instituig6es modernas. Desta 

forma, toma-se conta que a polfcia social nao se apresenta neutra e nao se faz 

somente com saberes e praticas tecnicas, ainda que necessite destes para 

constituir-se como urn trabalho social em dada sociedade, reconhecido por ela e 

intervindo nela. 

A insergao da teoria de redes se deu em fungao da necessidade de se discutir 

a integragao das ag6es no interior da Polfcia Militar, tanto de Polfcia Comunitaria 

quanta os das ag6es sociais na Corporagao, como a necessaria criagao de 

alternativas viaveis de integragao do PROERD e da PEC e da estruturagao do 

"Nucleo de Assuntos Comunitarios e de Relag6es lnterinstitucionais da Polfcia Militar 

do Parana- NACRI/PMPR" (Apendice). 

Prop6e-se tal 6rgao na Corporagao para que tenha como atributos principais, 

a coordenagao das ag6es de polfcia comunitaria, subdividida nos tres grandes 

Programas que PMPR possui: o PROERD, Projeto Povo e a Patrulha Escolar 

Comunitaria. As ag6es de cunho social serao divididas entre o Servigo de 

Assistencia Social, Formando Cidadao, Resgate Social e o acompanhamento de 

projetos esparsos da PMPR. 

Prop6e-se, ainda, a agao de controle, integragao e articulagao entre as forgas 

municipais de apoio a Polfcia Militar e Corpo de Bombeiro, na mesma estrutura de 
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trabalho de polfcia comunitaria e a articulagao das polfticas entre a Polfcia Militar e 

6rgaos publicos e da iniciativa privada, que sera denominada de "relag6es 

interinstitucionais". 

lmporta ressaltar que em defesa de trabalhos sociais, antes de mais nada, o 

que importa sao interveng6es que achem seu espago nas comunidades e produzam 

resultados positivos. Projetos ou programas, institucionais ou governamentais, quer 

repressivo, de controle ou educacional preventivo, devem ter o compromisso da 

agao integrativa na Organizagao, pois o compromisso e para com a comunidade e 

devem pautar na qualidade. A pesquisa cientffica deve ter seu espago para 

dilacerar os paradigmas existenciais e para comprovar a necessidade de 

implementag6es, construg6es e desconstrug6es necessarios ao atendimento das 

demandas das comunidades. 

Como dizia Joao Cabral de Melo Neto, em sua obra "A ligao de pintura": 

"Quando nenhum esta acabado, disse o pintor, se pode sem fim continua-lo, 

primeiro ao alem de outro quadro que, feito a partir de tal forma, tern na tela, oculta, 

urn a porta que da a urn corredor, que leva a outra e a muitas outras". 



165 

REFERENCIAS 

ABRAMOVAY, M. et al. Violt~ncia nas escolas. Brasilia UNESCO, 2002. 

ALBUQUERQUE, C.F.L. Escola de bravos: cotidiano e currfculo numa Academia 
de Polfcia Militar. Dissertagao de Mestrado. Universidade Federal da Bahia. 
Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas. Salvador, 1999. 

ALVES, R. Caracterizac;ao dos adolescentes internados por alcool e outras 
drogas na cidade de Curitiba. Dissertagao de Mestrado. Curitiba: Universidade 
Federal do Parana, 2001. 

ANCEL, M. Pollcia e sociedade. Rio de Janeiro: Revan, 1991. 

ANDERSON, D. S. Novas tendencias de formac;ao de professores: aquisigao de 
uma identidade profissional. Paris: OCDE, 1983 

ALTVATER, E. Os desafios da globalizac;ao e da crise ecol6gica para o 
discurso da democracia e dos direitos humanos. In: SOUSA SANTOS, B.; 
CHESNAIS, F. A crise dos paradigmas em ciencias sociais e os desafios para o 
seculo XXI. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. 

ANTON, A. Uma polftica de educac;ao ffsica e desporto. Monografia. Sao Paulo: 
Universidade de Sao Paulo, 1984. 

AQUINO, J. G. A indisciplina e a escola atual. In Revista da Faculdade de 
Educacaoo, USP, Sao Paulo, v.24, n.2, p.181-204, jul.ldez.1998. 

BANDURA, A. Modificaci6n de Ia conducts. Ami/isis de Ia agresividad e Ia 
delincuencia. Mexico: Trillas, 1997. 

BAPTISTA, I. Educador social - especialista de maos vazias. Artigo a pagina da 
educagao. Universidade Portucalense. Porto. Em: www.apaqina.pt/arquivo, 2005. 

BARROS, M.B.A. A utilizac;ao do conceito de classe social nos estudos dos 
perfis epidemiol6gicos: uma proposta. Rev. Saude publica. Sao Paulo, 2000. 

BAUDRILLARD, J. Tela total: mitos e ironias da era do virtual e da imagem. Porto 
Alegre: Sulina, 1996. 

BAYLEY, D.H.; SKOLNICK, J.H. Nova Polfcia: inovag6es nas polfcias de seis 
cidades norte-americanas. Tradugao de Geraldo Gerson de Souza. Sao Paulo: 
Editora da USP, 2001. 

BEATO, C. Polfticas publicas de seguranc;a: equidade, eficiencia e countability. 
Belo Horizonte: FAFICH, 1997. 



166 

BERGNER, M. Health status as a measure of health promotion and disease 
prevention In: Proceedings. Houston: Foxtrot, 1989. 

BLAIR, S. The aerobics longitudinal study. Dallas, 1994 . 

BOGDAN, R. e BIKLEN, S. K. Qualitative research for education. Boston: Allyn 
and Bacon, 1982. 

BONDARUK, R. L.; SOUZA, C. A. Policia Comunitaria: Polfcia cidada para urn 
povo cidadao. Curitiba: Associagao da Vila Militar- Publicagoes Tecnicas- 1. Ed., 
2003. 

BUCHER, R. Drogas e drogadic;ao no Brasil. Porto Alegre: Artes Medicas, 1992. 

CALDEIRA, T.P. do R. Cidade de Muros. Sao Paulo, Edusp, 2000. 

CANDAU, V.M.F. Pluralismo cultural, cotidiano escolar e formac;ao de 
professores. In: CANDAU, V.M.F. (Org.), Magisterio: Construgao cotidiana, 
Petr6polis: Vozes, 1997, p. 237-250. 

CANEN, A.; MOREIRA, A.F.B. Reflexoes sabre o multiculturalismo na escola e 
na formac;ao docente. In: CANEN, A.; MOREIRA, A.F.B. (Orgs.), Enfases e 
omiss6es no currfculo (2002). Campinas: Papirus, 2001. 

CANO, I. Letalidade da Ac;ao Policial no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: lser, 
1997. 

CAPRA, Fritjof. 0 Ponto de Mutac;ao: a Ciencia, a Sociedade e a Cultura 
emergente. 22 ed. Sao Paulo: Cultrix, 1999. 

CARDIA, N. A violencia urbana na escola. IN: GUIMARAES, Eloisa; PAIVA, 
Elizabeth (Orgs). Violencia e vida escolar. Contemporaneidade e Educagao: Revista 
semestral de Ciencias Sociais e Educagao. Rio de Janeiro: IEC,1997. 

CARVALHO, D. C. B.; MIRANDA, D. A. C. Legislac;ao e politicas de seguranc;a 
publica e a politica nacional antidrogas. In 1 o Curso de Capacitagao Sobre 
Redugao da Oferta e da Demanda de Drogas. Brasilia: SENAD/USP, 2004. 

CASTRO, E. A. e orgs. Educando para o pensar. Sao Paulo: Pioneira, 2002. 

CHARLOT, B. Da relac;ao como saber. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

CHAVIGNY, P. Definindo o papel da policia na America Latina. In: PINHEIRO, 
P.S. et al. (Orgs.). Democracia, violencia e injustiga. 0 nao Estado de Direito na 
America Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

COLONOMOS, A.l (org.) Sociologie des reseaux transnationaux: communautes, 
entreprises et individu,: lien social et systeme international. Paris: I'Harmattan, 1995. 



167 

CRUZ, A. R. Educar para prevenir el abuse de las drogas. Rio de Janeiro: Ed. 
Universidade de Santa Ursula, 1991. 

DANKHE, G. L. lnvestigaci6n y comunicaci6n. Mexico: McGraw-Hill, 1976. 

DEGENNE, A, FORSE, Mi. Les reseaux sociaux: une analyse structurale en 
sociologie. Paris: Armand Colin, 1994. 

DELAFRANCE, B. La violence a /'ecole. Paris: Syros, 1998. 

DELLASOPPA, E. Violencia, direitos civis e demografia no Brasil na decada de 
80: o caso da area metropolitana do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Ciencias 
Sociais, Sao Paulo, v. 14, n. 39, 1999. 
DEMO, P. Pesquisa: princfpio cientffico e educativo. Sao Paulo: Cortez, 1991 

DERRIDA. J. Positions. Chicago: University of Chicago Press, 1981. 

EGO. H. Como de faz uma tese. Sao Paulo: Perspectiva, 1995. 
Editora Revista dos Tribunais. 

ELIAS, N. 0 processo civilizador. Sao Paulo: J. Zahar, 1999. 

ERIKSON, E. H. lnfancia e Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

ESTRELA, M. T. Relac;ao Pedag6gica, disciplina e indisciplina na aula. Portugal: 
Porto Editora, 1997. 

FELIX, S. A. Geografia do crime: interdisciplinaridade e relevancias. Marflia: Unesp 
Marflia Publica, 2002. 

FERNANDES, E. C. Qualidade de vida no trabalho: a renovac;ao das empresas 
para o desenvolvimento. Sao Paulo: Zahar, 1993. 

FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Novo Aurelio Seculo XXI: o dicionario da 
lfngua portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

FINK, A. How to sample in surveys. Thousand Oaks: Sage, 1995. 

FIORI, J. L. Os moedeiros falsos. Petr6polis: Vozes, 1997. 

FOUCAULT. M. Antioedipus: capitalism and eschizophrenia. Prefacio a edic;ao 
em lingua inglesa de Gilles Deleuze e Felix Guatarri. Nova York: Viking Press, 1977. 

FRANCO, M. L. P. B. 0 que e analise de conteudo. Cadernos de Psicologia da 
Educac;ao. Sao Paulo: PUCSP, n. 7, p. 1-31, ago. 1986. 

FREUD. S. El malestar de Ia cultura. Madrid: Biblioteca Nueva, 1973 



168 

FRIGOTTO, G. Trabalho, educac;ao e tecnologia: Treinamento polivalente ou 
formagao politecnica? In: SILVA, T. T. (org). Trabalho, Educagao e Pratica Social. 
Porto Alegre: Artes Medicas, 1991. ' 

FURLAN, A. Problemas de lndisciplina en las escuelas de Mexico: el sl1encio de 
Ia pedagog fa. In: Perspectivas: revista trim estral de educaci6n comparada, · vol. 
XXVIII, no 4. Mexico: 1998. 

GALDUROZ, J. C.; NOTO, A. R. IV Levantamento sobre o uso de drogas entre 
estudantes de 1 o e 2° graus em 10 capita is brasileiras. Sao Paulo: CEBRID, 
1997. 

GILVARY, E. Substance abuse in Young people. New York: Journal Child 
Psycological Psychiatric: 2000. 

GOFFMAN, E. Manicomios, prisoes e conventos. Sao Paulo: Perspectiva, 2001. 

GOLDMANN, L. Recherches dialectiques. Paris: Edition Gallimard, 1959. 

GORZ, A. Los caminhos del paraiso. Barcelona: Laia, 1983. 

GRANJEIRO, L. H. F. A academia vai a academia. Uma experiencia de formagao 
para policiais. Fortaleza: Edig6es Dem6crito Rocha, 2001. 

HALL, S. A identidade cultural na p6s-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

HARRISTON, K. Trabalho na "Zona de Combate" faz vltimas na pollcia. Revista 
UFES, n° 2, 3a ed. Vit6ria, 1993. 

HARVEY, D. A condic;ao p6s-moderna. Sao Paulo: Ed. Loyola, 1996. 

HOLANDA. A. B. Dicionario da lingua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1995. 

ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da crianc;a e do adolescente: doutrina e 
jurisprudencia, 2 ed. Sao Paulo: Atlas, 2000. 

JARES, J. Cultura de Paz. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

JIN, P. Efficacy of tai chi, brisk walking, Meditation, and reading in reducing 
mental diseases. New York: Pioner, 1992. 

KAHN, T; BARBOSA, C. Medindo a criminalidade: urn panorama dos principais 
metodos e projetos existentes. In: Encontro brasileiro do projeto polfcia e sociedade 
democratica, Centro de estudios del desarollo (CEO). Viva Rio. Sao Paulo, 2000. 

KAPLAN, R.M.; BUSH, J.W. Health-related quality of live measurement for 
evaluation. New York: McNamara, 2000. 



169 

LA TAILLE.Y. A indisciplina eo sentimento de vergonha. In: AQUINO, Julio Groppa 
(Org.). A indisciplina na escola: alternativas te6ricas e praticas. Sao Paulo: 
Summus, 1996. 

LARROSA, J. 0 enigma da inffmcia ou o que vai do imposslvel ao verdadeiro. 
ln:LARROSA, J., LIMA, R. Conflitos sociais e criminalidade urbana: uma literatura. 
Boletim lnformativo e Bibliografico de Ciencias Sociais. Rio de Janeiro, 1998. 

LATERMAN, IIana. Violencia e incivilidade na escola: nem vftimas, nem culpados. 
Florian6polis: Letras Contemporaneas, 2000. 

LIPP, M.; ROCHA, J. C. Stress, Hipertensao Arterial e Qualidade de Vida. Sao 
Paulo: 1994. 

LOFLAND, J.; LOFLAND, L. Analysing social settings: a guide to qualitative 
observation and analysis. Belmont: Wadsworth, 1984. 

LUDKE, M; ANDRE, A. D. E. M. Pesquisa em educa~ao: abordagens qualitativas. 
Sao Paulo: EPU, 1986. 

LUKACS, G. Trabalho e teleologia. In: Revista Novas Rumos, Sao Paulo, Editora 
Novas Rumos, Ano 4, n.123, 1989. 

LUZ, A. A. Educa~ao e preven~ao ao abuso de drogas: limites e possibilidades. 
Sao Paulo, 2000. Tese (Doutorado em Educagao). Faculdade de Educagao da 
Universidade de Sao Paulo. 

MARX, K. Para a crltica da economia polltica; Salario, prego e Iuera; 0 rendimento 
e suas fontes; a economia vulgar. lntrodugao: Jacob Gorender. Os Economistas, 
Sao Paulo: Abril Cultural, 1982. 

____ Manuscritos de 1844. Paris: Editions Sociales, 1975. 

MAY, T. Pesquisa social: questoes, metodos e processos. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 

MCKAY, J.R.; MURPHY, R.T.; RIVINUS, T.R.; MAISTO, S.A. Family dysfunction 
and alcohol and drus use in adolescent psychiatric inpatients. Los Angeles: 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1991. 

MIETHE, R. D.; HUGHES, M.; MCDOWALL, D. Change and crime rates: an 
evaluation of alternative theoretical approaches. Social Forces, v. 70, 1991. 

MINAYO, M. C. S. (Org.) Pesquisa social: teoria, metoda e criatividade. Petr6polis: 
Vozes, 1994. 

MORAIS, R. Cultura brasileira e educa~ao. Campinas: Papirus, 1989. 



170 

MORIN, E. Cultura de Massas no Seculo XX. Rio de Janeiro: Forense 
Universitaria, 1990. 

MOSCOVICI. F. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. Rio de 
Janeiro: Jose Olympia, 1997. 

NAHAS, M. V. (1994) Projeto habitos de saude e aptidao fisica. Nucleo de 
pesquisa em NASCIMENTO, Maria das Gragas. Violencia e Escola: o que pensam 
os professores. Rio de Janeiro: 2000. 

NETO, P. M. Policiamento comunitario e prevenc;ao do crime: a visao dos 
coroneis da Polfcia Militar. Sao Paulo: Perspectiva. vol.18, n°.1, 2004. 

NOTO, A. R. e col. Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas entre 
Crianc;as e Adolescentes em Situac;ao de Rua nas 27 Capitais Brasileiras -
2003. Sao Paulo: CEBRID, 2004. 

NOVOA, A. e orgs. Vidas e professores. Porto: Porto Editora, 1998. 

OSORIO, L. C. Agressividade e violencia: o normal e o patol6gico. In: SANTOS, 
Jose Vicente Tavares dos (Org.). Violencias no tempo da globalizac;ao. Sao 
Paulo: Hucitec, 1999. 

OLIVEIRA, R. A. Caracterizac;ao institucional do Programa Educacional de 
Resistencia as Drogas e a Violencia. Monografia (Especializagao em Gestao 
Estrategica). Curitiba. Associaqao Distrital da Escola Superior de Guerra, 2003. 

PAIXAO, L. Crimes e criminosos em Belo Horizonte, 1932-1978. In: PINHEIRO, 
P. Crime, violencia e poder. Sao Paulo: Brasiliense, 1983. 

PEARLMAN, R.A. & UHLMANN R.F. Quality of Live in Chronic Diseases. Los 
Angeles, 1988. 

PHILLIPS, B.S. Pesquisa social. Rio de Janeiro: Agir, 1974. 

PIAGET, J. 0 possivel eo necessaria. Porto Alegre: Artes Medicas. 1985. 

REHFELDT, K. H. G. Alcool e Trabalho Prevenc;ao e Administrac;ao do 
Alcoolismo na Empresa. Sao Paulo: EPU, 1989. 

ROBERTS, S. W. Health Wei/ness: an introductory approach. San Diego: Gorz, 
1989. 

RODRIGUES, M. V. C. (1994) Qualidade de vida no trabalho. Petr6polis, 
RJ:Vozes. 

SAMPIERI, R. H. et at. Metodologfa de Ia investigaci6n. Mexico: McGraw-Hill, 
1998. 



171 

SAMPSON, R. J.; GROVES, W. B. Community structure and crime: testing social
disorganization theory. American Journal of Sociology, v. 94. Chicago: 1989. 

SANTANA, B. G. C. Nucleo lntegrado de Seguranc;a Comunitaria: 
uma Experiencia. Monografia. Recife, Universidade Cat61ica de Pernambuco, 2002 

SANTOS, Jair Ferreira dos. 0 que e p6s-moderno. 17 ed. Sao Paulo: Brasiliense, 
1997. 

SCHAF, A. A sociedade informatica. Sao Paulo, UNESP/Brasiliense, 1991. 

SILVA, R et al. Saude: naturalmente. Sao Paulo, Projeto Saude Brasil, 1993. 

SILVA. T. T. ldentidade e diferenc;a: a perspectivas dos estudos culturais. 
Petr6polis: Editora Vozes, 2003. 

SILVEIRA, J. L. G.; DUARTE, M. F. S.; FONSECA, J. L. Qualidade de vida do 
policial militar da cidade de Florian6polis. I Encontro Africa - Brasil de Ergonomia 
V Congresso Latino - Americano de Ergonomia. Florian6polis, 2005. 

SANTOS, B. A crftica da razao indolente: Contra o desperdfcio da experiemcia. 
Sao Paulo: Cortez, 2000. 

SINGER, P.l. Dominac;ao e desigualdade: estrutura de classes e repartigao de 
renda no Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1981. 

SOUZA, A.; GUERRA, D. S. L.; SILVA, F. A. L. Alcoolismo entre policiais 
militares: correlagao com a disciplina institucional. CAO/PMMG, Belo Horizonte, 
1996. 

SPINK, M. P. Construc;ao social do risco na sociedade contemporanea. 
Conferencia no Seminario Cultura, Saude, Doen9a. Londrina, Parana. 17-19 de ago., 
2000. 

STOER, S.R.; CORTESAO, L. Levantando a pedra: Da pedagogia 
inter/multicultural as polfticas educativas numa epoca de transnacionalizagao. Porto: 
Afrontamento, 1999. 

SUGAR, J. M. in Formac;ao de multiplicadores de informac;oes preventivas 
sobre drogas. Florian6polis: UFSC, 2002. 

TAVARES DOS SANTOS, J.V. Os Matuchos. Exclusao e Luta. Do Sui para 
Amazonia. Petr6polis: Vozes, 1997. 

TELES, M. L. S. 0 que e psicologia. Brasilia: Editora Brasiliense, 1994. 

TIGRE, M. G. E. S. Violencia na Escola: analise da influencia das mudangas 
socioculturais. Ponta Grosa: UEPG- Sociologia da Educagao /n.14, 2004. 



172 

UNESCO, 2003. Disponfvel em: http//www.unesco.org.br/programas/index.html. 
Acesso em fevereiro de 2006. 

VASSILEV, J. La pedagogie par project. France: Editions Sciences Humaines, 
1998. 

VELHO, N. M. Diagn6stico de aptidao flsica geral dos policiais militares do 
estado. Sao Paulo: 1994. 

WAISELFISZ, J. J .. Juventude, violencia e cidadania: os jovens de Brasilia. Sao 
Paulo: Cortez, 1998. 

WARNER, B. D.; PIERCE, L. Reexamining social disorganization theory calls to 
the police as measure of crime. Criminology, v. 31. Chicago: 1993. 

WOLTER, C. V. C.; OCHELISKI, J. F. A.; MODEST!, M. Programa de prevenc;ao 
ao alcoolismo. Monografia. Curitiba: Universidade Cat61ica do Parana, 2002 

WOODRUFF, S.l. & CONWAY, T.L. Perceived Quality of Life and Health-related. 
New York: MNF, 1990. 

ZALUAR, Alba (Org.). Violencia e Educac;ao. Sao Paulo: Livros do Tatu/Cortez, 
1992. 



APENDICE- PROJETO DE TRABALHO EM REDE NA PMPR: ALTERNATIVA 
DE INTEGRACAO 



APENDICE 

UM PROJETO DE TRABALHO EM REDE NA PMPR: ALTERNATIVA DE 
INTEGRA<;AO 

Nessa etapa, serao realizadas algumas analises do que foi exposto ate o 

memento, com base na teoria social de redes, por intermedio de dados 

relacionais (WASSERMAN e FAUST, 1994; HANNEMAN, 2000), ou seja, 

dados que expressam relac;6es (conex6es ou lagos) entre objetos (n6s, 

indivfduos, grupos) diversos, mais precisamente, 0 objeto de estudo que e a 

produc;ao social na PMPR e a analise de suas conex6es. 

Assim, o foco da analise e deslocado dos atributos individuais 

(abordagem tradicional nas ciencias sociais) para as relac;6es que os sistemas 

que atualmente desenvolvem-se de maneira isolada, que e o caso do 

policiamento comunitario e das ac;6es sociais desempenhadas na Corporacao. 

lmporta relembrar, que as redes tern a singularidade de atuarem como 

estruturas emergentes, ou seja, pr6prias de sistemas complexes e dinamicos, 

nao-linearidade (Hanneman, 1997; Kluver e Schmidt, 1999). Em outras 

palavras, as redes revelam estruturas sociais (padr6es de interacao) que 

podem evoluir de forma nao-linear e, portanto, produzir conseqOencias 

imprevistas sobre determinado contexte. 0 importante e que essa acao 

emergente tern implicac;6es nas dimens6es macro e micro, e a compreensao 

desse processo crftico nos aproxima muito mais da realidade cotidiana. lsso 

pode ser representado de acordo com a organizacao grafica celular das redes, 

em urn sistema de interconexao, contido na Figura 18. 



FIGURA 18 - REPRESENTAc:;,AO CONCEITUAL DA 
ESTRUTURA CELULAR DE Ac:;,OES DE 
POLfCIA COMUNITARIA E SOCIAL NA PMPR 
INTEGRADA EM REDE 

Ap6s as analises de similaridade das atividades de pol fcia comunitaria e 

social na CorporaQao, com base na teoria social de redes, cumpre agora 

apontar a necessidade de aglutinar e se discutir a construvao de urn 6rgao de 

normatizavao, deliberavao e de execuQao, concentrados em uma coordenaQao 

estadual, que doravante sera denominado de Nucleo. 

A proposiQao de tal 6rgao na CorporaQao e a de que tenha como 

atributos principais, a coordenavao das aQ6es de polfcia comunitaria, 

subdividida nos tres grandes Programas que PMPR possui: o PROERD, 

Projeto Povo e a Patrulha Escolar Comunitaria. As aQ6es de cunho social, 

divididas entre o ServiQo de Assistencia Social, Clubes PROERD, Formando 

Cidadao, Resgate Social e o acompanhamento de projetos esparsos da PMPR. 

A aQao de controle, integravao e articulaQao entre as forQas municipais 

de apoio a Polfcia Militar e Corpo de Bombeiro, na mesma estrutura de trabalho 

de polfcia comunitaria. 

Outra atribuiQao desse Nucleo esta na importancia do trabalho de 

articulaQao das polfticas entre a Polfcia Militar e 6rgaos publicos e da iniciativa 

privada, que denominaremos de "relaQ6es interinstitucionais". 

A criaQao desse Nucleo tern por finalidade: 

- A urgencia interna e social na condensaQao em urn unico 
espaQo, que trate das questoes de cunho comunitario e de 



interesses do publico interne da Corporagao, com o tim de que as 
decisoes, nesse ambito, tenham uma mesma linha diretiva; 

- Estimular a cooperagao entre o Governo Federal, Estado, 
Municfpios, Organizagoes Privadas de Seguranga, Comunidades 
e Cidadaos no que se refere a preservacao da ordem publica; 

- Coordenar as atividades policiais militares, que constituem dever 
do Estado, com aquelas exercidas pelos Municfpios, 
Organizagoes Privadas de Seguranga, Comunidades e Cidadaos, 
como direito e responsabilidade de todos; 

- Desenvolver agoes junto as comunidades, no que se refere a 
educagao para a prevengao as drogas, cultura da paz, 
consciencia ambiental, legislagao de transite e outros assuntos 
nos ambientes escolares e outros que permitam a disseminagao 
de informagoes preventivas; 

- Preocupar-se com a saude psicol6gica e ffsica dos policiais 
militares e familiares, com vistas ao nao acometimento de 
endemias; 

- Direcionar os esforgos nas agoes de Polfcia Comunitaria, com 
vistas a criar condigoes para que a lnstituigao aproxime-se de seu 
publico externo, manifestada atraves das comunidades, atraves 
de parceria, cooperagao, que contribua para a preservagao da 
ordem publica, para obtengao do grau de seguranc;a publica 
desejavel, com vista a melhoria da qualidade de vida do ambiente 
social; 

- Estabelecer experimentalmente o denominado "Nucleo de 
Assuntos Comunitarios e de Relagoes lnterinstitucionais da 
Polfcia Militar do Parana - NACRI/PMPR", aglutinando as 
atividades esparsas desenvolvidas pela Corporagao, dirigidas 
para a comunidade e para o publico interne; 

- Ap6s analise experimental, criar o Projeto de Lei Estadual, para 
a aprovagao como "Nucleo de Assuntos Comunitarios e de 
Relagoes lnterinstitucionais da Polfcia Militar do Parana -
NACRI/PMPR", bern como, transforma-lo em 6rgao sub-setorial 
de Unidade Orgamentaria da Corporagao. 

0 Nucleo de Assuntos Comunitarios e de Relagoes lnterinstitucionais da 
Polfcia Militar do Parana - NACRI/PMPR, conceitualmente constitui-se como 
6rgao de articulagao e apoio ao Chefe do Estado Maier da PMPR e, situado na 
Subchefia do Estado Maier da PMPR, incumbindo-lhe, no ambito da Polfcia 
Militar do Parana, planejar, coordenar e controlar os assuntos relatives a: 

Agoes de Policia Comunitaria; 
o PROERD; 
o Projeto POVO; 



o Patrulha Escolar Comunitaria. 
- Assuntos de Assistencia Social; 

Conselhos Comunitarios de Seguranga; 
Guardas Municipais; 
Organizagoes Privadas de Seguranga; 
Corpos de Bombeiros Voluntaries, Municipais e Particulares; 

- Assessoria de relagoes interinstitucionais: Meio Ambiente 
Desenvolvimento Urbano, Transito e Defesa Civil. 

As atribuigoes previstas para a Nucleo de Assuntos Comunitarios e de 
Relagoes lnterinstitucionais da Polfcia Militar do Parana- NACRI/PMPR sao: 

- Planejar, coordenar e controlar, no ambito da PMPR, os 
assuntos relatives a Guardas Municipais, Organizagoes Privadas 
de Seguranga, Conselhos Comunitarios de Seguranga, Corpos de 
Bombeiros Voluntaries, Municipais e Particulares, Programas de 
Prevengao as Drogas e a Violencia, Assuntos internos relatives a 
Assistencia Social, Assuntos internos relatives a Saude Ffsica, 
Assuntos institucionais relatives ao Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Urbano, Transito e Defesa Civil; 

- Elaborar estudos visando orientar a Corporagao nos assuntos 
pr6prios do Nucleo; 

- Captar interesses, aspiragoes e objetivos dos municfpios, 
comunidades e cidadaos no que se refere a seguranga publica; 

- Estreitar relacionamento entre 6rgaos do Governo Federal, 
Estado, Municfpios, Organizagoes Privadas de Seguranga e 
Comunidades na pesquisa e desenvolvimento de atividades 
relacionadas a preservacao da ordem publica; 

- Participar da avaliagao de pesquisa, tabulagao de dados e 
avaliagao de opiniao publica, colaborando com a aferigao da 
efetividade dos servigos prestados a Corporagao; 

- Manter ligagao com 6rgaos afins, nas esferas Federal, Estadual 
e Municipal, visando a salvaguarda das missoes constitucionais 
da Corporagao; 

- Acompanhar a evolugao das Guardas Municipais, Organizagoes 
Privadas de Seguranga, Conselhos Comunitarios de Seguranga e 
outros Conselhos Estaduais e Municipais de interesse para a 
Seguranga Publica, Corpos de Bombeiros Voluntarios/Municipai
Particulares, formulagao legislativa na Assembleia Legislativa do 
Parana e Camaras Municipais; 

- Elaborar estudos, bern como, propor programas educativos 
relatives aos assuntos de sua competencia; 



- Normatizar, emitir pareceres, planejar, assuntos deste Nucleo 
que carecem de esclarecimentos. 

Como atribuic;6es do Chefe do Nucleo de Assuntos Comunitarios e de 
Relac;6es lnterinstitucionais da Polfcia Militar do Parana- NACRI/PMPR tem
se: 

- Administrar a NACRI/PMPR; 

- Cumprir e fazer cumprir as atribuic;6es da Diretoria; 

- Assessorar o Comandante Geral da PMPR em assuntos sabre 
Guardas Municipais, Seguranc;a Privada, Conselhos Comunitarios 
de Seguranc;a, Corpos de Bombeiros Voluntarios/Municipai
Particulares, e no ambito institucional, assuntos referentes ao 
Meio Ambiente, Transito e Desenvolvimento Urbano; 

- Emitir pareceres nos assuntos relativos ao Nucleo; 

- Estudar e propor ao Comandante Geral da PMPR, polfticas, 
diretrizes, normas convenios, objetivando estimular e coordenar a 
cooperac;ao entre o Governo Federal, Estado, Municfpios, 
Organizac;6es Privadas, Comunidades e cidadaos na preservacao 
da ordem publica; 

- Exercer outros encargos que lhe forem atribufdos pelo 
Comandante Geral da PMPR; 

Quanta a divisao setorial do Nucleo de Assuntos Comunitarios e de 
Relac;6es lnterinstitucionais da Polfcia Militar do Parana - NACRI/PMPR, foi 
estruturada na forma de gerencias (ou departamentos), de acordo com as suas 
respectivas atribuic;6es (Figura 19): 

1) Gerencia de Polfcia Comunitaria e Direitos Humanos- GePCom: 

a) Planejar, coordenar, controlar e ampliar no ambito da PMPR, 
os assuntos relativos a Polfcia Comunitaria, nos Projetos: 

i. POVO, 
ii. PROERD, 
iii. Patrulha Escolar e, 
iv. Direitos Humanos; 

b) Captar os interesses, aspirac;6es e desenvolver em conjunto 
com as comunidades, projetos adequados as suas 
necessidades de seguranc;a, ressalvadas suas demandas e 
peculiaridades locais; 

c) Estreitar o relacionamento entre Estado e Municfpios, no que 
se refere ao desenvolvimento de atividades relacionadas a 



preservacao da ordem publica, nos ambitos da repressao, 
controle e prevengao; 

d) Manter ligagao com 6rgaos afins, na esfera Federal, Estadual, 
e Municipal, visando a salvaguarda das missoes 
Constitucionais da Corporagao; 

e) Acompanhar a evolugao das necessidades soc1a1s, e a 
formulagao de leis que interessem para o policial militar no que 
tange aos Direitos Humanos; 

f) Desenvolver atraves da OPM, programas comunitarios na 
busca de solugoes conjuntas para problemas ligados a 
seguranga, coordenando a recepgao de sugestoes, via 
Comando e respectivas OPM; 

g) Estudar e propor ao Chefe do NACRI/PMPR procedimentos 
visando o born desempenho das atividades; 

2) Gerencia de Assuntos Comunitarios - GeAC: 

a) Planejar, coordenar e controlar, no ambito da PM, os assuntos 
relativos aos CONSEG em conjunto com as OPM; 

b) Planejar, coordenar e controlar, no ambito da PMPR, assuntos 
relativos ao Meio Ambiente, Transito e Defesa Civil. 

c) Captar os interesses, aspiragoes e objetivos das 
comunidades, e associagoes de bairros em assuntos 
pertinentes; 

d) Estreitar o relacionamento entre as comunidades, na pesquisa 
e coleta de informagoes, acerca de suas necessidades, no que 
se refere a Seguranga Publica; 

e) Possibilitar a comunidade e seu entorno, qualidade tangfvel no 
atendimento dos anseios do publico a que se destina; 

f) lncentivar e apoiar as OPM, no sentido de que desenvolvam 
projetos com o objetivo de dinamizar a participagao 
comunitaria; 

3) Gerencia de Relagoes lnterinstitucionais- GeRI: 

a) Planejar, coordenar e controlar no ambito da PMPR, os 
assuntos relativos as Guardas Municipais e organizagoes 
privadas de seguranga, em conjunto como CPC e CPI; 



b) Captar os interesses, aspirac;oes e objetivos dos municfpios, 
comunidades e cidadaos em termos de seguranc;a; 

c) Estreitar o relacionamento entre Estado e Municfpios, 
Organizac;oes Privadas de Seguranc;a e Comunidade na 
pesquisa e desenvolvimento de atividades relacionadas a 
preservac;ao da ordem publica; 

d) Manter ligac;ao com 6rgaos afins, na esfera Federal, Estadual, 
e Municipal, visando a salvaguarda das miss6es 
Constitucionais da Corporac;ao; 

e) Acompanhar a evoluc;ao das Guardas Municipais, 
organizac;6es privadas de seguranc;a na formulac;ao de leis, 
regulamentos e normas pertinentes; 

f) Desenvolver atraves da OPM, programas comunitarios na 
busca de soluc;6es conjuntas para problemas ligados a 
seguranc;a, coordenando a recepc;ao de sugest6es, via 
Comando e respectivas OPM; 

g) lncentivar a participac;ao da PM nas atividades de sua 
comunidade. 

h) Estudar e propor ao Chefe do NACRI/PMPR procedimentos 
visando o born desempenho das atividades pr6prias da 
Geremcia; 

4) Gerencia de Assistencia Social- GeAS: 

a) Planejar, coordenar e controlar no ambito da PMPR, os 
assuntos relativos a Assistencia Social no ambito da PMPR; 

b) Captar os interesses e necessidades sociais do publico 
interno, no que concerne ao planejamento de ac;6es 
saneadoras da saude dos policiais militares e familiares; 

c) Estreitar o relacionamento entre 6rgaos do Governo Federal, 
Estado e Municfpios, para o desenvolvimento em conjunto de 
ac;6es relativas a area de amparo social do policial militar e 
familiares; 

d) Estudar e propor ao Diretor procedimentos visando o born 
desempenho das atividades pr6prias do Departamento; 

e) Desenvolver atraves da OPM, programas internos e 
comunitarios na busca de soluc;6es conjuntas para problemas 
ligados a saude ffsica e mental dos policiais-militares, 



familiares e, em conjunto com outros 6rgaos publicos e/ou 
particulares; 

5) Gerencia de Educac;ao Ffsica e Desporto- GeEFiD: 

a) Planejar, coordenar e controlar no ambito da PMPR, os 
assuntos relativos as polfticas de educac;ao ffsica e higiene 
mental dos policiais militares e familiares; 

b) Captar os interesses, aspirac;6es e objetivos das OPM e 
publico interno, no que se refere aos programas de educac;ao 
preventiva relativos ao desempenho de atividades ffsicas; 

c) Estreitar o relacionamento entre Estado e Municfpios, e outros 
organismos da sociedade organizada, para o desenvolvimento 
de ac;6es que promovam a vida atraves de eventos internos 
e/ou publicos; 

d) lncentivar a participac;ao da PM nas atividades de sua 
comunidade. 

6) Gerencia de Apoio a Programas Educacionais - GeAPE: 

a) Planejar, coordenar e controlar no ambito da PMPR, os 
assuntos relativos aos programas de cunho educacional, que 
nao os de Polfcia Comunitaria, na Corporac;ao, bern como 
projetos vinculados a outras instituic;6es governamentais ou da 
sociedade civil organizada; 

b) Captar os interesses, aspirac;6es e objetivos da sociedade 
paranaense, no que se refere a criac;ao e sistematizac;ao de 
ac;6es educativas concretas e formais, no que se referem aos 
assuntos de prevenc;ao, concernentes a area da Seguranc;a 
Publica; 

c) Manter ligac;ao com as Secretarias de Estado da Seguranc;a 
Publica, Secretaria de Estado da Educac;ao, e outras 
Secretarias de Estado e Municipais, de acordo com as 
demandas de projetos nas areas educacionais; 

d) I ncentivar a participac;ao da PM nas atividades de sua 
comunidade; 

e) Propiciar que as ac;6es de educac;ao preventiva na PMPR 
estejam alinhadas as bases curriculares para a formacao dos 
profissionais de seguranc;a publica da Secretaria Nacional de 
Seguranc;a Publica- SENASP/MJ. 



FIGURA 19- ORGANOGRAMA DO NUCLEO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 
E DE RELA90ES INTERINSTITUCIONAIS DA POLfCIA MILITAR 
DO PARANA- NACRI/PMPR 
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UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APUCADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PROGRAMA CONVENIO UFPR - PMPR 

TEMA: PROJETOS DE PRODUCAO SOCIAL DA POLICIA MILITAR DO PARANA: DILEMAS DA 
INTEGRACAO 

Prezado(a) Policial Militar: 

0 presente lnstrumento de Coleta de Dados (lCD) visa coletar informac;oes para a elaborac;ao da 
tese de doutoramento do Curso de Estrategia em Seguranc;a Publica da Polfcia Militar do Parana; 
0 lCD foi elaborado com questoes fechadas e abertas para sistematizac;ao e analise de dados; 

Solicito vossa gentileza em prontamente preencher o presente lCD e envia-lo para o enderec;o 
contido no interior do envelope, ate a data de 16 Jun 06. 

1.1 Caracteriza~ao pessoal 
1.1.1 o Masculine 
1.1.2 o Feminine 
1.1.3 ldade: __ _ 

1.2 Forma~ao educacional 
1.2.1 o Nfvel media 
1.2.2 o Nfvel Superior incomplete 
1.2.3 o Nfvel Superior complete 
1.2.4 o P6s gradua9ao latu sensu 
1.2.5 o P6s gradua9ao strictu sensu 
1.2.2 Em caso de forma9ao superior ou p6s gradua9ao, indicar a area 

1.3 Forma~ao profissional 
1.3.1 Outra profissao desenvolvida antes da atividade policial militar (Descrever): 

1.4 0 tempo de atua~ao como policial militar 
1.4.1 Policial militar (tempo de forma9ao): anos e meses. 
1.4.2 Servi90 operacional: anos e meses. 
1.4.3 Atividade meio (administrativa): anos e meses. 
Em atividade de Polfcia Comunitaria ou Sociai/Educativa : anos e 
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UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APUCADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PROGRAMA CONVENIO UFPR - PMPR 

2.1 Atividade que atualmente desempenha na PMPR 

2.2 Ja trabalhou em alguma atividade educativa ou social fora da Polfcia Militar? 
2.2.1 o Nao 
2.2.2 o Sim 
2.2.3 EmcasoposWvo, qu~(~): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.1 Voce concebe a Polfcia Militar como: 
3.1.1 o Polfcia que apresenta apenas programas de governo descolados dos problemas sociais; 
3.1.2 o Polfcia que desenvolve programas de governo planejados para a resolu9ao de 

problemas sociais; 
3.1.3 o Polfcia que desenvolve programas institucionais (da propria PMPR) planejados para a 

resolu9ao de problemas sociais; 
3.1.4 o Polfcia de cunho repressive e sem uma identidade com as quest6es sociais; 
3.1.5 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
3.1.6 Caso quiserjustrticar: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.2 Voce entende seu trabalho no campo de polfcia comunitaria, educativa ou social como: 
3.2.1 o Algo que nao e de responsabilidade da PMPR; 
3.2.2 o Algo de responsabilidade da PMPR apenas; 
3.2.3 o Algo de responsabilidade da PMPR e de outros setores sociais e do Estado; 
3.2.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
3.2.5 Casoquiserjustffica~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.3 0 trabalho no campo de polfcia comunitaria, educativa ou social na PMPR possibilita: 
3.3.1 o Mudan9a social 
3.3.2 o Desenvolvimento 
3.3.3 o Conscientiza9ao 
3.3.4 o Mudan9a de habito 
3.3.5 o Responsabilidade social 
3.3.6 0 
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3.4 Voce considers a lnstitui~ao Poll cia Militar do Parana, no que se refere 
aplica~ao/implanta~ao da atividade de pollcia comunitaria, educativa ou social como: 

3.4.1 D Uma organizaC(ao que tem suas portas abertas para a sociedade; 
3.4.2 D Quem mantem suas portas fechadas para a sociedade; 
3.4.3 D Uma organiza9ao que se encontra em processo de abertura para o campo social; 
3.4.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
3.1.5 Caso quiser justificar: 

a 

3.5 A PMPR deveria investir em outra area ainda nao alcan~ada pela atividade de pollcia 
comunitaria, educativa ou social 

3.5.1 D Sim 
3.5.2 o Nao 
3.5.3 D Talvez 
3.5.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto 
3.5.5 Caso quiser justificar: 

3.6 Voce tem conhecimento do que e trabalho em rede? 
3.6.1 D Sim 
3.6.2 o Nao 
3.6.3 D Talvez 
3.6.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
3.6.5 Caso quiser justificar: 

3.7 Voce acredita que o trabalho desenvolvido em rede pode proporcionar a melhora no 
resultado no campo da pollcia comunitaria, educativa ou social? 

3.7.1 D Sim 
3.7.2 o Nao 
3.7.3 D Talvez 
3.7.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
3.7.5 Caso quiser justificar: 
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4.1 Assinale a/as alternativa(s), que voce como profissional, observa que falta no ambiente 
para o trabalho 

4.1.1 o Recursos materiais (viaturas, armamento, equipamentos, outros.) 
4.1.2 o Conhecimento tecnico, pedag6gico 
4.1.3 o Envolvimento do comando 
4.1.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
4.1.5 Outro(s): _________________________ _ 

4.2 Voce considera que o trabalho no campo de pollcia comunitaria, educativa ou social, 
desenvolvido na comunidade, cria espa~o de mudan~a significativa? 

4.2.1 o Sim 
4.2.2 o Nao 
4.2.3 o Talvez 
4.2.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 

5.1 Voce considera sua forma~ao importante para o desempenho de sua atividade no campo 
em que atua? 
5.1.1 o Sim 
5.1.2 o Nao 
5.1.3 o Talvez 
5.1.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
5.1.5 Casoquiserju~ffica~------------------------

5.2 0 tempo de curso para a forma~ao do lnstrutor do PROERD e adequado? 

5.2.1 o Sim 
5.2.2 o Nao 
5.2.3 o Talvez 
5.2.4 o Nao tenho opiniao formada sobre o assunto. 
5.2.5 Casoquiserjustij~ar:~---------------------~ 
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5.3 Na sua concepc;ao os outros policiais militares I he veem como 
5.3.1 D Policial militar menos preparado, pois nao trabalho como policial repressive 
5.3.2 D Urn agente de mudanga no meio em que trabalha 
5.3.3 D Urn profissional respeitado por desempenhar sua fungao (independente de qual area de 

trabalho) 
5.3.4 D Nao tenho opiniao formada sobre o assunto 
5.3.4 Outro(s): 


