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Este trabalho desenvolve uma avaliac;ao quanto a forma e metodos, 
diferenciados dos tradicionais aplicados em instituic;oes e organizac;oes 
policiais, de capacitac;ao dos profissionais de seguranc;a publica e de 
educac;ao que atuam na Patrulha Escolar Comunitaria, que e urn Programa de 
Governo do Estado do Parana desenvolvido pela Policia Militar do Parana 
(PMPR), em parceria com a Secretaria de Estado da Educac;ao, tendo por 
base OS principios e preceitos da filosofia de Policia Comunitaria. Tal analise 
avalia a propria concepc;ao de policia comunitaria e sua adoc;ao pela PMPR 
como uma nova forma de fazer e pensar policia. Trata do surgimento do 
Programa Patrulha Escolar, sua implantac;ao, funcionamento e etapas 
atualmente desenvolvidas. Aborda principalmente a forma de capacitac;ao 
profissional dos integrantes do Programa. Descreve ainda os resultados 
operacionais e praticos da implantac;ao do programa e da atuac;ao das 
equipes junto as escolas, inclusive de melhoria nas condic;oes de seguranc;a 
publica em tais ambientes comunitarios, culminando com a comprovac;ao do 
sucesso da Patrulha Escolar Comunitaria em decorrencia de sua adoc;ao 
como programa de policiamento comunitario e de sua forma propria e 
diferenciada de capacitac;ao profissional. 
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This work develops an evaluation about form and methods, differentiated of 
the traditional ones applied in institutions and police organizations, of 
qualification of the professionals of public security and education that act in 
Patrulha Escolar Comunitaria, that it is a Governmental Program of the 
Parana State developed by Military Policy of the Parana State (PMPR), in 
partnership with the State Secretary of the Education, having for base the 
principles and rules of the philosophy of Communitarian Policy. This analysis 
evaluates the proper conception of communitarian policy and its adoption for 
the PMPR as a new form to make and thinks about policy. It deals with the 
sprouting of Programa Patrulha Escolar, its implantation, functioning and 
stages currently developed. It mainly approaches the form of professional 
qualification of the integrant ones of the Program. It still describes the 
operational and practical results of the implantation of the program and the 
performance of the teams next to the schools, also of improvement in the 
conditions of public security in such communities, culminating with the 
evidence of the success of Patrulha Escolar Comunitaria in result of its 
adoption as program of communitarian policing and its proper and 
differentiated form of professional qualification. 
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1 INTRODUCAO 
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CAPiTULO 1 

0 que eu espero senhores, e que depois de um razoavel 
periodo de discussao, todo mundo concorde comigo. 

Winston Churchill 

Trabalhar com o tema da ''presen9a policial nas escolas", presen9a esta que 

tern se intensificado nos ultimos anos, fruto do crescimento dos indices de violencia 

e criminalidade neste ambiente em particular, ja ha algum tempo tern ocupado boa 

parte da aten~o do autor e de suas atividades como profissional de seguran9a 

publica, principalmente pelo aspecto de trabalhar inumeras vezes com a capacita9ao 

de policiais-militares e de outros profissionais de seguran9a publica e fiscaliza~o 

ligados a escola e ao ensino. 

Figura 1- Fotografia do Audit6rio, em Faxinal do Ceu- Capacita~o da 
PEC, em 03/03/2006. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Mas a questao e que nao ha mais como esconder que a "violencia" (mais pelo 

aspecto da criminalidade violenta) e a "criminalidade" (o proprio crime eo criminoso 

em si), presentes tambem no ambiente escolar, sao hoje temas constantes de 

estudos, discussoes, trabalhos cientiticos, reportagens, campanhas publicitarias e 

politico-partidarias e, entim, do dia-a-dia nacional. Negar que atualmente a escola, 

local destinado a forma9ao do futuro cidadao, com a missao inclusive de contribuir 

para a forma9aO do carater do individuo, corre serios riscos devido as deforma96es 

de nossa sociedade, sociedade esta que esta mais voltada para valores materiais do 

que para valores morais, intelectuais, culturais e espirituais, tambem nao e mais 

possivel. 

Ocorre assim que, pela grande importancia na forma9ao do ser humano, 

especificamente no periodo da infancia e da juventude, como individuo e como 

cidadao, ou seja, como "ser social", o ambiente escolar deve ser, necessaria e 

obrigatoriamente, urn local seguro e tranqOilo para alunos, professores, funcionarios 

e pais. E para isto sao necessarias medidas governamentais, institucionais e 

comunitarias que possibilitem que cada escola, se possivel, alcance urn patamar 

minimo de seguran9a e de tranqOilidade. 

Uma dessas medidas foi colocar o policial, principalmente o policial-militar, 

diretamente no ambiente escolar, nao como simplesmente o representante do bra90 

repressor do Estado, mas sim como urn agente comunitario, como urn educador 

social, como urn parceiro da sociedade. Enfim, como urn assessor de seguran~ 

para aquele ambiente comunitario especitico. 

Mas essa presen9a do policial-militar na escola, que no Estado do Parana se 

da por meio da chamada Patrulha Escolar Comunitaria (PEC), precisou e precisa 

ser, constantemente, muito bern planejada e muito bern trabalhada, com o 

envolvimento de varios atores e operadores da seguran9a publica e da educa9ao. 

Esta preocupa98o e que fez o autor escolher veriticar a capacita9ao 

protissional como causa do sucesso do Programa Patrulha Escolar Comunitaria 

desenvolvido pela Policia Militar no Estado do Parana (PMPR) como tema de 

estudo, alem da propria questao da presen9a da Policia Militar no ambiente escolar. 

0 presente trabalho, alem de comprovar o sucesso do Programa Patrulha 

Escolar Comunitaria no Estado do Parana, ira demonstrar que a Filosotia da "Policia 

Comunitaria" obrigou que a capacita9ao dos protissionais envolvidos fosse 
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"diferenciada". Tal diferencia9ao e o fator primordial do sucesso do Programa, 

sucesso que se revela na melhoria do relacionamento entre "policia" e "comunidade" 

e na melhoria do "ambiente" escola, e na diminui9ao da violencia e da criminalidade 

em varias escolas por conta da presen9a do policial-militar capacitado em "Patrulha 

Escolar Comunitaria" e em "Policia Comunitaria". 

Para alcan9ar essa meta, inicia-se este trabalho descrevendo, ja no segundo 

capitulo, a "filosotia de policia comunitaria" e seus pressupostos, sua forma de 

atua9ao no contexte das for9as policiais, principalmente na Policia Militar do Parana, 

e como esta filosofia serve para a implementayao da mudan9a do comportamento 

operacional e pessoal do "policial de rua", procurando tambem demonstrar a 

necessidade do entendimento dessa nova estrategia de atuayao da policia que e a 

Policia Comunitaria. 

Posteriormente, o terceiro capitulo traz a lume o Programa Patrulha Escolar 

Comunitaria, desde seu surgimento no ambito da Policia Militar do Parana, sua 

evoluyao, passando por sua implanta9ao e fases de desenvolvimento, ate seu 

estagio atual, demonstrando alguns de seus resultados. 

Finalmente, no capitulo seguinte, debruya-se especiticamente sabre a 

questao central deste trabalho, que e a capacita9ao profissional dos militares 

estaduais que trabalham na Patrulha Escolar Comunitaria, como ela funciona, o 

conteudo programatico diferenciado implantado, os participantes, as parcerias e 

dados obtidos junto a Coordenayao Estadual do Programa. 

No quinto capitulo relatam-se os resultados operacionais e praticos 

decorrentes da implantayao do Programa nas escolas estaduais, com dados 

tambem obtidos junto a Coordenayao Estadual Operacional da Patrulha Escolar 

Comunitaria, em que estarao resultados e indices ja alcanyados, bern como 

descritas algumas das conseqOencias diretas e indiretas do modelo de capacitayao 

profissional que e especifico para as atividades de patrulhamento escolar. Tambem 

dar-se-ao noticias sabre os resultados do Programa para a questao da "policia 

comunitaria" e para a propria Policia Militar do Parana como institui9ao. 

Por ultimo, apresenta-se, no sexto capitulo, dados, fatos e outros aspectos 

que comprovam o sucesso do Programa Patrulha Escolar Comunitaria, bern como 

seu alcance como urn programa bern planejado e estruturado, em especial em 

conseqOencia das atividades de capacita9ao protissional diferenciada, que e o tema 
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principal deste trabalho, no qual serao demonstrados a importancia do programa 

junto as escolas e seus resultados na diminuic;ao da violencia e da criminalidade. 
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CAPiTULO 2 

Aprender me a/egra porque me capacita a ensinar. 
Seneca 

2 A FILOSOFIA DE POLiCIA COMUNITARIA E 0 POLICIAMENTO 

COMUNITARIO 

Neste momento, e importante destacar a diferenc;a existente entre "policia 

comunitaria" e "policiamento comunitario", uma vez que nao sao termos sinonimos, 

mas tern causado alguma confusao que necessita ser desfeita. 

2.1 A FILOSOFIA DE POLJCIA COMUNITARIA 

Ao apresentar este trabalho, destacou-se, dentre outros pontos, a degradac;ao 

do ambiente escolar - importante celula social e comunitaria de formac;ao do 

cidadao - por conta do aumento da criminalidade e da violencia de maneira geral 

que tambem tern alcanc;ado a escola e seus diversos atores. Agora, neste segundo 

capitulo, trataremos da adoc;ao da filosofia de policia comunitaria como nova forma 

de "fazer'' e "pensar" policia e as suas estrategias para combater a criminalidade e a 

violencia, inclusive junto as escolas. 

lnegavel hoje e a crescente mudanc;a comportamental da sociedade 

brasileira, quer seja cultural, economica ou social, que se intensificou nos ultimos 

anos e, de uma forma ou de outra, alterou o estilo de vida nacional e exigiu uma 

maior presenc;a do Estado no atendimento de suas prioridades basicas, dentre elas 

a educac;ao e a seguranc;a. 

0 proprio Programa Nacional de Seguranc;a Publica com Cidadania 

(PRONASCI), lanc;ado pelo Governo Federal, traz em sua "Apresentayao" que: 
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0 Programa Nacional de Seguran9a Publica com Cidadania e uma iniciativa 
pioneira que reune a96es de preven9ao, controle e repressao da vioh3ncia 
com atua9ao focada nas ralzes s6cio-culturais do crime. Articula programas 
de seguran9a publica com poHticas sociais ja desenvolvidas pelo governo 
federal, sem abrir mao das estrategias de controle e repressao qualificada a 
criminalidade. (BRASIL, 2007).1 

Acrescenta ainda que: 

Alem dos profissionais do sistema de seguran9a publica, o Pronasci tern 
como publico-alvo jovens de 15 a 29 anos que estao a beira da 
criminalidade ou ja em conflito com a lei. 0 objetivo e a inclusao e 
acompanhamento do jovem em urn percurso social e formative que lhe 
permita o resgate da cidadania. (BRASIL, 2007)2 

Desenvolvido pelo Ministerio da Justi9a, o Programa Nacional de Seguran~ 

Publica com Cidadania (PRONASCI), como esta transcrito no proprio texto 

explicativo "0 que eo Pronasci", 

[ .. .] marca uma iniciativa inedita no com bate a criminalidade no pais. 0 
projeto articula politicas de seguranga com agoes sociais; prioriza a 
prevengao e busca atingir as causas que levam a violencia, sem abrir mao 
das estrategias de ordenamento social e repressao qualificadas. No campo 
da prevengao, dezenas de projetos contarao com o envo/vimento direto da 
propria comunidade que, ciente dos seus direitos, atuara em conjunto com 
as forgas policiais para a redugao da violencia. (BRASIL, 2007).3 

Ocorre entao que a maior presen~ estatal nas areas da educa9ao e 

seguran~ nao poderia se resumir apenas em maiores investimentos nestas 

sensiveis areas, mas tambem e principalmente, alcan9ar o elemento humano, o 

quadro de pessoal que trabalha e que necessita entender perfeitamente esta 

necessidade de mudan9a comportamental. 

No Brasil, varios sao aqueles que, mesmo nao exercendo a atividade, 

consideram-se "tecnicos" em Seguran~ Publica, verdadeiros "entendidos", porem 

poucos realmente sao os especialistas, principalmente fora dos quadros 

profissionais dos 6rgaos que desenvolvem esta importante atividade estatal, ou seja, 

as Policias. 

1 Disponlvel em: <http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ34440074JTEMID2C7FC5BAFOD5431AA66A 1 
36E434AF6BCPTBRIE.htm>. Acesso em: 15 out. 2007. 
2 Disponlvel em: <http://www.mj.gov .br/data/Pages/MJ3444D07 41TEMI D2C7FC5BAFOD5431AA66A 1 
36E434AF6BCPTBRIE.htm>. Acesso em: 15 out. 2007. 
3 Disponlvel em: <http://www. mj. gov .br/data/Pages/MJE24DOEE71TEMI OAF 1131 EAD238415B961 08 
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Essa situa9ao piora ainda mais quando se fala em Policia Comunitaria, em 

Policiamento Comunitario. E o que e mais grave ainda: poucos policiais, 

infelizmente, conhecem e entendem esta filosofia, esta nova forma de "fazer'' e de 

"pensar'' policia e como sao desenvolvidos os programas que sao baseados em 

seus principios. 

Embora os discursos e a propaganda, principalmente quando politica, 

afirmem que a Policia de alguns Estados brasileiros sejam hoje Policias 

Comunitarias, ou seja, afirmem que ja capacitaram seus integrantes e modificaram 

comportamentos profissionais e pessoais, implementando programas baseados na 

filosofia da Policia Comunitaria, estes programas nao chegaram a provocar 

mudan9as significativas no que tange a visao que a sociedade brasileira tern para 

com a institui9ao Policia Militar, pais a ideia que se tern e de uma organiza~o 

violenta, despreparada, desorganizada e urn instrumento de for9a repressiva do 

Estado. 

Assim, a maioria das Policias Militares brasileiras continua a desenvolver o 

mesmo tipo de policiamento repressivo de decadas passadas, no que, em face das 

desigualdades sociais pertinentes a cada Estado, sao mais ou menos eficientes em 

suas areas de atua9ao. Alem disso, quase nada fizeram de concreto para mudar 

esta imagem frente a sociedade, nao percebendo que OS metodos tradicionais de 

policiamento nao estao obtendo exito. 

Para piorar, uma onda de violencia e criminalidade tern atingido urn nucleo 

social de extrema importancia: a comunidade escolar, englobando as escolas e seus 

entornos, os alunos, professores, diretores, pedagogos, funcionarios e ate suas 

respectivas familias. As escolas, por varios fatores, tornaram-se realmente 

vulneraveis ao crime, a criminalidade e ao criminoso. Segundo Zuin: 

Nunca se falou tanto sobre a presen~a de praticas de vioh~ncia nas escolas 
brasileiras tal como hoje. Cotidianamente, somos surpreendidos com 
noticias dos jornais impresses e televisivos sobre assassinates de alunos 
cometidos por colegas da propria turma ou professores que sao agredidos, 
ou mesmo mortos, por seus alunos em sala de aula e a luz do dia. Assim 
que tais fatos acontecem, a midia em geral focaliza as luzes de seus 
holofotes para o crime mais recente que tende a ser rapidamente esquecido 
em decorrencia de urn outro crime mais "espetacular''. De fato, este crime 
vence a "concorrencia" com outros acontecimentos barbaros e consegue, 
como diriam Adorno e Horkheimer, movimentar novamente os trilhos gastos 

AOB8AOE7398PTBRIE.htm>. Acesso em: 15 out. 2007. 
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de nosso aparato perceptive, fazendo com que nossa aten9ao lhe seja 
direcionada. (BRUNETTA, 2006, p. 9) 

Com propriedade, Brunetta faz ainda uma assertiva categ6rica sobre esse 

problema da violencia nas escolas, quando faz menc;ao sobre a perda da autoridade 

por parte dos professores, fazendo com que seja necessaria a presenc;a da 

autoridade policial na escola, assim se posicionando: 

A autoridade emerge como questao pertinente para este trabalho no 
momenta em que, aparentemente, ha certa responsabilizayao da polfcia na 
tarefa de exercer a autoridade no processo educativo/formativo frente a 
amplia9ao dos casas de violencia no interior das escolas e que tende 
fortemente a ser explicada pela perda da autoridade por parte dos docentes. 
Nao somente e delegada aos policiais essa funyao, como eles tambem se 
veem capacitados para realizar tal tarefa, por meio de programas 
educacionais de combate a violencia e ao consume de drogas - entre 
outros, o Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia 
(PROERD), que sera analisado posteriormente. (BRUNETTA, 2006, p. 36). 

Paralelarnente a isto, e claro que ha a questao de policiais ineficientes e 

despreparados e, principalmente, nao engajados na filosofia voltada para a interac;ao 

com a comunidade; a questao da escola que nao esta realizando seu primordial 

papel - o processo de ensino-aprendizagem, mudando comportamentos; e a 

posic;ao da familia, que hoje delega a escola a questao da educac;ao, quando na 

realidade deveria ser indelegavel este papel de formac;ao de carater e de cidadania. 

Olhando-se entao por este lado estrategico, observa-se que a minimizac;ao 

desse problema pode se dar com a atuac;ao de policiais que interajam com a 

comunidade, a fim de identificar os reais problemas existentes em suas areas, e com 

uma policia capaz de despertar a consciencia de todos para sensibilizarem-se com 

as desigualdades sociais das quais todos sao responsaveis, sobrepondo aos 

interesses particulares. Esta policia e que se pode definir como Policia Comunitaria. 

E e esta policia que e de vital importancia para as corporac;oes Policiais Militares, se 

estas realmente pretendem permanecer no cenario como 6rgaos responsaveis pela 

Seguranc;a Publica. 

A Policia Comunitaria, doutrinariamente na Policia Militar do Parana (PMPR), 

[ ... ] e entendida como a conjugayao de todas as foryas vivas da comunidade 
(a propria comunidade, a comunidade de neg6cios, as autoridades civicas 
eleitas, as polfcias todas, as outras institui96es e autoridades e a midia), 
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sob a coordenayao de policiais especialmente designados, no sentido de 
preservar a seguranya publica, prevenindo e inibindo as delitos au adotando 
as providencias para a repressao imediata. Deve ser entendida tambem 
como uma filosofia de atuayao da Policia Militar, marcada pela intensa 
participayao da comunidade na resoluyao dos problemas afetos a 
Seguranya Publica. (PARANA, 2004, p. 2 et. seq.) 

Reforc;ando este conceito inicial e para o perfeito entendimento da filosofia de 

Policia Comunitaria, encontramos em Policia Comunitaria, policia cidada para urn 

povo cidadao a seguinte definic;ao: 

A atividade de Pollcia Comunitaria e um conceito mais amplo que abrange 
todas as atividades voltadas para a soluQao dos problemas que afetam a 
seguranQa de uma determinada comunidade, que devam ser praticadas par 
6rgaos govemamentais ou nao. A Polfcia Comunitaria envolve a 
participaQao das seis grandes forQas da sociedade, frequentemente 
chamadas de "os seis grandes". Sao eles a polfcia, a comunidade, 
autoridades civis eleitas, a comunidade de neg6cios, outras instituiQoes e a 
mfdia. (BONDARUK; SOUZA, 2007, p. 48). 

Partindo deste entendimento e sabendo que a Policia Militar nao e mero 

suplemento social, mas componente vital da sociedade, situada no vertice de causas 

e efeitos, como desaguadouro natural de ansiedades e tensoes da comunidade, 

tem-se que o profissional de seguranc;a publica - no caso o policial-militar- tern sido 

urn ponto de referencia para a popula«;ao. Porem, mais do que isso, a populac;ao 

deve ver na figura do policial-militar, atuante e prestativo, urn zeloso guardiao da 

ordem e da disciplina sociais, digno da confianc;a e da admirac;ao publica. 

Os problemas sociais hoje vivenciados e cada vez mais agravados, af 

incluidos os de seguranc;a publica, ultrapassam a capacidade tecnica dos 6rgaos 

policiais e s6 terao solu«;ao efetiva se tratados em conjunto com a comunidade. 

Oestarte, em termos de seguranc;a publica, nao e possivel que a comunidade 

permanec;a em atitude passiva. A sua colaborac;ao e seu apoio sao imprescindfveis 

como forma de expansao dos recursos alocados a Policia Militar pelo Estado. 

A policia comunitaria, como essa nova "fi/osofia de pensar e agir na protegao 

e socorro publicos", baseia-se na crenc;a de que os problemas sociais terao soluc;aes 

cada vez mais efetivas, a medida que haja a participac;ao da populac;ao na sua 

identificac;ao, analise e discussao. 
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2.2 0 POLICIAMENTO COMUNITARIO 

0 que e importante e que nao se pode confundir "Policia Comunitaria" com 

"Policiamento Comunitario". Buscando novamente ajuda em Policia Comunitaria, 

policia cidada para urn povo cidadao, tem-se a afirmacao de que e uma 

impropriedade tecnica afirmar que ambos os termos sao sinonimos. A definicao de 

Policia Comunitaria ja esta transcrita acima. Agora, especificamente sobre 

Policiamento Comunitario, a guisa de conceito, podemos dizer que "o policiamento 

Comunitario e uma atividade especifica da policia, compreendendo todas as agoes 

policiais decorrentes desta estrategia" (BONDARUK; SOUZA, 2007, p. 49), com 

destaque a Policia Militar, quando na protecao do cidadao. lsto, porem, nao faz com 

que sejam excluidas as atividades do policiamento tradicional realizadas 

normalmente pelo policial-militar. Aos enfoques da atuacao tradicional sao 

acrescidos procedimentos comunitarios, visando adequar convenientemente o 

policial-militar a nova filosofia. 

Por tal motivo tem-se, conforme estabelecido na DIRETRIZ GERAL DE 

PLANEJAMENTO E EMPREGO DA PMPR (PARANA, 2000, DIRETRIZ N.0 004), 

para a Policia Militar do Parana, como agencia publica de protecao e socorro 

comunitario, em resumo, os seguintes pressupostos basicos do policiamento 

comunitario: 

a) a prioridade da atua9ao preventiva (proativa) da Policia Militar, agindo 
prioritariamente, para evitar que delitos aconte9am, como atenuante de seu 
emprego repressive; 
b) a presen9a mais permanente do policial-militar junto a uma determinada 
localidade; 
c) a parceria e cooperayao entre a Policia Militar e a comunidade na 
identifica9ao dos problemas que lhes afetam, na sua discussao 
compartilhada e na busca de solu9oes conjuntas; 
d) a agilidade nas respostas aos desejos e as necessidades de proteyao e 
socorro da comunidade, os quais sao obtidos por meio de pesquisas 
constantes; 
e) a preferencia pelo emprego do policiamento no processo a pe, mais 
proximo e em contato mais estreito com as pessoas; 
f) a resposta ao maior numero possfvel de acionamentos tendentes a sua 
totalidade; 
g) a visao sistemica da defesa social e da seguran9a publica e gestae 
compartilhada das polfticas publicas; 
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h) a transparencia das atividades desempenhadas pela polfcia, de forma a 
permitir urn maior controle e participa«;ao no planejamento operacional, pela 
populayao; 
i) a atua«;ao do policial-militar como planejador, solucionador de 
problemas e coordenador de reunioes para troca de informa«;oes com a 
popula«;ao; 
j) urn maior enfoque para a necessidade de urn envolvimento comunitario, 
na busca da excelencia organizacional da Polfcia Militar, proporcionando 
melhor qualidade de vida a comunidade. (PARANA, 2000, DIRETRIZ N.0 

004, p. 3 et. seq.) 

Reforc;ando esta afirmac;ao, tambem esta estabelecido na mesma Diretriz 

que outros pressupostos basicos do emprego operacional dos efetivos da PMPR sao 

a "Enfase na Acao Preventiva" e a "Seguranca Objetiva e Seguranca Subjetiva". 

(PARANA, 2000, DIRETRIZ N.0 004, p. 4). 

No primeiro caso, a ideia do emprego do policiamento comunitario fica 

refon;ada quando assim e estabelecido: 

0 emprego das fra«;oes deve obedecer a urn criterioso planejamento, 
elaborado em bases realfsticas e dados estatfsticos confiaveis, que atente 
para as informa«;oes pertinentes a defesa publica e aos anseios e as 
necessidades da comunidade, propiciando a aplica«;ao de recursos 
humanos e materiais nos horarios e locais de maior risco. 0 patrulhamento 
preventive (proativo), executado com inteligencia, decorrente de 
planejamento cuidadoso, com escolha de itineraries e locais de Ponto Base 
(PB) estabelecidos com criterios cientfficos pela analise das informa«;oes 
especiais e temporais, inibe a oportunidade de delinquir, interrompendo o 
ciclo da violencia. Se nao for possfvel agir diretamente sobre a vontade do 
agente, a Polfcia Militar deve restringir a oportunidade de a«;ao do 
delinquente, dando enfase a a«;ao preventiva. A presenya ostensiva, correta 
e vigilante do policial militar nos locais de risco, a qualquer hora, inibe a 
a«;ao do delinquente. A a«;ao de presen«;a da PM reduz os riscos e 
estabelece urn clima de confian«;a no seio da comunidade. (PARANA, 2000, 
DIRETRIZ N.0 004, p. 4). 

Ja, para o segundo pressuposto citado, assim estabelece a doutrina: 

0 verdadeiro ambiente de seguran«;a e obtido pela combina«;ao 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~a nessa 
ausencia de riscos (sensa«;ao de seguran«;a), a ser cultivada e refor«;ada 
junto a comunidade. A Polfcia Militar devera mobilizar-se para evitar os 
riscos e amenizar os medos a que esta sujeita a popula«;ao, e tambem para 
proporcionar-lhe urn ambiente de confian«;a em seu trabalho. Mais uma vez 
ressalte-se a necessidade de se cuidar, permanentemente, da integra«;ao e 
intera«;ao da PM com a comunidade, com o fim de alcan«;arem seus 
objetivos comuns, por meio da coopera«;ao mutua, da unidade de prop6sitos 
e da a«;ao solidaria. (PARANA, 2000, DIRETRIZ N. 0 004, p. 4). 
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No Estado do Parana, a filosofia do policiamento comunitario esta, 

atualmente, presente em dois programas de policiamento ostensivo-preventivo 

desenvolvidos pela Policia Militar do Parana, com apoio do governo estadual, e que 

sao baseados nessa nova "filosofia de pensar e agir na proteqao e socorro publicos": 

o Policiamento Ostensivo Volante (Projeto POVO) e a Patrulha Escolar 

Comunitaria (PEC). Urn outro projeto esta ja em andamento, com a implantac;ao de 

urn "piloto" no municipio de Sao Jose dos Pinhais, que e a Patrulha Comunitaria 

Rural. Neste trabalho deixa-se de lado o Projeto POVO e a Patrulha Rural, mas 

aborda-se amplamente, no capitulo seguinte, o Programa da Patrulha Escolar 

Comunitaria. 

Cabe aqui apenas urn comentario sobre outro programa adotado pela Policia 

Militar do Parana e direcionado especificamente ao ambiente escolar, que e o 

Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia (PROERD), que 

tambem nao sera objeto de estudo e pesquisa neste trabalho, mas que tern sua 

grande valia como instrumento de modifica<;ao de comportamentos de crianc;as e 

jovens, pregando a necessidade de afastamento das drogas e da violencia; isto por 

meio de ac;oes educacionais, muito mais do que ac;oes policiais especificas de 

policia comunitaria e de policiamento preventivo, que sao o foco das ac;oes da 

Patrulha Escolar Comunitaria. 
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CAPiTULO 3 

Aque/e que abre uma porta de esco/a fecha uma prisao. 
Victor Hugo 

3 0 PROGRAMA PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA 

Recordando rapidamente, no capitulo anterior viu-se a filosofia de policia 

comunitaria, suas bases, preceitos, conceitos e formas de atuac;ao, que veio como 

uma estrategia para que se alterasse a maneira de pensar e agir do policial no trato 

e atendimento a populac;ao, com a consequente mudanc;a comportamental de seu 

agir profissional e pessoal. Neste capitulo sera tratado o Programa Patrulha Escolar 

Comunitaria criado pela PMPR e adotado pelo Governo do Estado do Parana como 

urn programa governamental e institucional na area de seguranc;a publica, com suas 

estrategias, fases de implantac;ao, formas de atuac;ao e resultados ja obtidos. 

A Policia Militar do Parana (PMPR) ja incorporou, ha algum tempo, esta 

filosofia de Policia Comunitaria em sua doutrina operacional para emprego de 

efetivos em ac;oes e operac;oes que visem, principalmente, reduzir a violencia e a 

criminalidade e tambem resgatar a credibilidade da sociedade para com a policia. 

Urn dos programas implantados pela PMPR no Estado do Parana e baseado nesta 

nova forma de "fazer" e de "pensar" policia e a Patrulha Escolar Comunitaria - PEC. 

A implantac;ao desta nova forma de empregar o efetivo no policiamento 

ostensive se mostrou necessaria para atender os interesses tanto estatais como da 

propria comunidade no alcance daquela importante parcela da populayao 

frequentadora do ambiente escolar e que constantemente se via vitima da violencia 

e da criminalidade. 
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3.1 HISTORICO E EVOLU<;.AO 

Ap6s uma experiencia embriom1ria no ambito do 12° Batalhao de Policia 

Militar da PMPR, em Curitiba, na decada de 1980, a Patrulha Escolar, tambem por 

iniciativa da Policia Militar do Parana, surgiu no ano de 1994, por meio do Projeto 

Gralha Azul (PARANA, 1994), no qual a PMPR, sensivel ao problema da educa~o 

e consciente da sua responsabilidade para com a comunidade, buscou minimizar o 

problema da violemcia nas escolas, implementando para tanto, uma a9ao 

direcionada especificamente para a seguran9a das escolas da rede estadual e 

municipal de ensino de Curitiba com o objetivo de reduzir ao maximo qualquer 

comportamento ou atividade que colocasse em risco o bem-estar e a seguran9a das 

crian9as e dos adolescentes. 

A a~o de policia ostensiva preconizada pelo Projeto Gralha Azul era 

desenvolvida por duplas de policiais-militares femininas que realizavam suas 

atividades por meio 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 

sensa~o de seguran9a e a prote9ao as crian9as e adolescentes. 

Posteriormente, em 1997, este Projeto foi ampliado, estendendo-se tal 

atividade aos municipios de Colombo, Pinhais, Piraquara, Almirante Tamandare e 

Quatro Barras, todos na Regiao Metropolitana de Curitiba, mantendo sua forma de 

atua~o com policiais-militares femininas e com patrulhamento nas escolas, feito 

com 12 (doze) equipes distribuidas na Capital e uma (01) equipe em cada municipio 

citado. 0 Projeto ja previa a intera9ao com as autoridades locais. 

Alguns avan90s foram atingidos. Porem, na Capital, com o decorrer do tempo, 

o servi9o foi desmobilizado, dando margem a prolifera9ao dos pequenos delitos. 

Estas ocorrencias havidas nos ambientes escolares despertaram a aten9ao do 

Comando (por meio da Se9ao de Planejamento e Opera96es - P/3) do 17° Batalhao 

de Polfcia Militar (17° BPM), que e a Unidade Operacional de Area com 

responsabilidade sabre os municipios da Regiao Metropolitana de Curitiba (RMC), e 

da Chefia do Nucleo Regional de Ensino da Area Norte (por meio de sua Ouvidoria), 

em cuja area os problemas eram mais freqOentes. 
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Por parte do Comando do 17° BPM, ja no ano de 2000, foi elaborado o 

Projeto "PATRULHA ESCOLAR Ill" (PARANA, 2000, PROJETO PATRULHA 

ESCOLAR Ill), que abrangeria os 22 (vinte e dois) municipios da Regiao 

Metropolitana de Curitiba que lhe sao subordinados, que aos poucos foi sendo 

implantado como "projeto piloto", dentro das possibilidades e das realidades daquela 

Organiza9Bo Policiai-Militar (OPM). 

Em 2003, a Advogada Margarete Maria Lemes, entao Assessora Juridica do 

Nucleo Regional de Ensino da Area Norte (Regiao Metropolitana de Curitiba, em 

conjunto com o entao 2° Tenente QOPM Wagner de Araujo, apresentou ao 

Comando-Geral da Policia Militar do Paranao Programa "POR UMA ESCOLA MAIS 

SEGURA", a ser implantado justamente nos municipios da Regiao Metropolitana de 

Curitiba e tambem na propria Capital, que visava ao estabelecimento de uma 

parceria entre a Policia Militar, a Secretaria de Estado da Educa9ao, por intermedio 

do Nucleo Regional de Ensino correspondente, a Comunidade Escolar (alunos, pais, 

professores, diretores, funcionarios, administra9ao e colaboradores), alem da 

participa9ao de institui96es e autoridades locais dos poderes executivo, legislativo e 

judiciario. 

Recepcionado pela Corpora9Bo, que editou a DIRETRIZ N.0 004/2003- PM/3 

- PATRULHA ESCOLAR, este programa fez com que o Projeto "Patrulha Escolar 

Ill" cada vez mais ganhasse for~. passando a ser muito mais que urn projeto 

institucional, pois tambem foi reciclado, melhorado e melhor estruturado para 

realmente estar dentro da filosofia e das estrategias do policiamento comunitario, 

tanto e que ganhou status e estrutura de Programa de Governo do Estado, que 

iniciado em meados de 2003 com a capacita9ao dos primeiros 65 (sessenta e cinco) 

policiais-militares que atuariam em Curitiba e Regiao Metropolitana e de outros 80 

(oitenta) para Londrina, foi lan~do oficialmente em Fevereiro de 2004 com a 

denomina9ao "PATRULHA ESCOLAR COMUNITA.RIA". 



3.2 0 ATUAL PROGRAMA DA PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA 

Figura 2- Logomarca do Programa "PEC" 
Fonte: Coordena<;ao Estadual Operacional 
do Programa "PEC" 
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Nesta nova fase, como urn Programa de Governo do Estado do Parana, o 

PROGRAMA PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA conta com duas coordenayaes 

distintas. Uma Coordena<;ao Estadual, de carater politico-institucional , vinculada 

diretamente ao Secretario de Estado Chefe da Casa Militar da Governadoria do 

Estado do Parana, hoje na pessoa do Tenente-Coronel QOPM Anselmo Jose de 

Oliveira, que, quando ainda Capitao, Chefe da Se<;ao de Planejamento do 17° 

Batalhao de Policia Militar, foi urn dos idealizadores do "Projeto Patrulha Escolar 

Ill", ja comentado, o qual , depois de somado ao tambem ja comentado Programa 

"Por Uma Escola Mais Segura", deu origem ao Projeto, hoje Programa Estadual , 

PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA. 

A outra, de carater tecnico-operacional , denominada de Coordena<;ao 

Estadual "Operacional", vinculada diretamente ao Estado-Maior da Policia Militar do 

Parana, e composta par Oficiais e Pra<;as da PMPR e civis oriundos da Secretaria 

de Estado da Educa<;ao (SEED). Esta Coordena<;ao e responsavel pelo 

planejamento das a<;oes e opera<;oes que envolvam a PEC como urn todo, pelo 

estabelecimento da maneira de atua<;ao dos policiais-militares que pertencem ao 

programa, pela capacita<;ao profissional dos militares estaduais e dos civis 

vinculados aos Nucleos Regionais de Ensino e as escolas estaduais, alem de servir 

de coordena<;ao e assessoria tecnica junto a PMPR e a SEED. Funciona tambem 
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como 6rgao de supervisao, fiscalizayao e controle do programa em si (e de suas 

etapas) e dos profissionais que foram capacitados e atuam diretamente neste tipo 

especitico de policiamento ostensivo especializado, incluidos aqui os diversos 

Oficiais de Ligayao que estao distribuidos nos diversos Batalhoes Operacionais e 

Companhias lndependentes de Area da Corporayao. 

0 atual Programa PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA, conforme previsto 

na DIRETRIZ N.0 004/2003 - PM/3 - PATRULHA ESCOLAR (PARANA, 2003, 

DIRETRIZ N.0 004), esta dividido em cinco (05) etapas, a saber: 

a) Avaliacao das instalacoes fisicas do estabelecimento guanto a 
funcionalidade e sequranca que estas proporcionam ou nao, com sugestoes 
de aprimoramento e adapta9oes, com a emissao de "laudo de seguran9a" 
para instruir solicitayoes de recursos oficiais para reparos e adapta9oes. Os 
policiais-militares visitam a escola e, atendendo a criterios previamente 
definidos, procedem a avalia9ao das instala9oes fisicas, orientando a 
direyao quanto a procedimentos que possam tornar o local mais seguro e 
funcional; 
b) Coleta de informacoes junto a comunidade escolar para formacao de 
diaqn6sticos e para o estabelecimento de metas a curto. medio e Iongo 
prazos, identificando problemas comuns, buscando soluyoes, refletindo 
sobre os papeis de cada segmento e obter compromissos em cada 
segmento social. Para a elaborayao desse diagn6stico escolar ha a 
necessidade de que a realidade local seja diagnosticada e, conjunto pelos 
policiais, professores, diretores, alunos e funcionarios; 
c) Concretizacao das ideias. tomada de providlmcias e mudancas nos 
procedimentos pela administrayao e pela comunidade escolar, como apoio 
dos policiais-militares. E a execu9ao e a realizayao das providencias 
indicadas no diagn6stico; 
d) Palestras a comunidade escolar, alcanyando alunos, pais, professores e 
funcionarios. As palestras serao ministradas por policiais-militares da 
Patrulha Escolar Comunitaria a cada urn destes segmentos da comunidade 
escolar, com temas distintos para cada segmento; 
e) Elaboracao do Plano de Seguranca. Todas as atividades desenvolvidas 
pela Patrulha Escolar Comunitaria e que estao descritas anteriormente 
serao registradas no Plano de Seguran9a de cada estabelecimento de 
ensino, de forma a traduzir todas as atividades desenvolvidas pela 
comunidade escolar e administrayao do estabelecimento em prol da 
seguran9a daquela parcela da comunidade. (PARANA, 2003, DIRETRIZ N° 
004, p. 5 et. seq.) 

Ah3m das atividades citadas nas etapas acima, consta do Programa da 

Patrulha Escolar Comunitaria o desenvolvimento de atividades complementares, 

quais sejam: 

a) Patrulhamento diferenciado; 

b) lnterayao com a comunidade e autoridades locais; 



c) Aconselhamento de alunos; 

d) Mediac;ao na resoluc;ao de conflitos; 

e) Buscas e revistas pessoais (preventivas e por fund ada suspeita); 

f) Operac;oes policiais nas areas externas das escolas. 
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Este trabalho em etapas e em atividades complementares possui dois 

objetivos principais. 0 primeiro e a "prevenc;io" (ac;oes proativas) as ilicitudes 

penais que possam ser cometidas por estudantes dentro ou fora do ambiente 

escolar. 0 segundo e a "transformac;io" da realidade de violemcia e criminalidade 

que assola este ambiente em especial. Assim, tornou-se como objetivo secundario a 

atuac;ao da Policia Militar nas medidas reativas, ou seja, repressao a crimes, 

contravenc;oes e atos infracionais. 

0 Policiamento Escolar, citado doutrinariamente como "orientagao particular 

para o planejamento e execugao de atividades operacionais" (PMPR, 2000, 

DIRETRIZ N.0 004, p. 29), executado na forma de Patrulha Escolar Comunitaria, 

nada mais e que a basilar atividade de "policiamento ostensivo" em "agao de 

presenga" que deve atuar precipuamente preventivamente (ac;oes proativas), e atuar 

supletivamente na repressao a crimes e a atos infracionais. A prevenc;ao se da pela 

observayao da filosofia de Policia Comunitaria, ou seja, pela aproximac;ao da escola 

e do seu ambiente, ampliando a seguranc;a no local e em seu entorno; pelo 

esclarecimento de duvidas sobre o trabalho policial, pelo assessoramento a escola 

quanto a seguranc;a; e pela interac;ao com a comunidade escolar e com as 

autoridades locais. 

Em resumo, e buscando a doutrina contida no Manual Basico de Policiamento 

Ostensivo (BRASIL, IGPM, 1980) tem-se que a Patrulha Escolar Comunitaria e 
Policiamento Ostensivo, nos processos "a pe" e "motorizado", nas 

modalidades de "patrulhamento" e "permanencia", de circunstancia 

"ordinaria"' "urbano" e "diuturno"' desenvolvido junto a comunidade para 

interac;io e integrac;io, com a filosofia de policia comunitaria e que tern por 

objetivos especificos: 

a) Fazer do ambiente escolar urn local seguro e tranquilo para alunos e 
professores e de despreocupac;ao para paise familiares; 
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b) Dar especial atencao ao uso e trafico de drogas nas escolas e em suas 
proximidades; 
c) Ampliar e consolidar a permanencia do policial-militar junto a comunidade 
para torna-lo conhecido e participante nas solucoes dos problemas de 
seguranya; 
d) lncentivar o relacionamento entre educandarios e Unidades Operacionais 
de Area, proporcionando maior conscientizacao dos alunos por meio de 
projetos, palestras ou debates coordenados pela Policia Militar, para o 
fornecimento de informacoes que possibilitem a detectacao e extincao dos 
fatores que causam risco a seguranya do corpo docente e discente; 
e) lncentivar e apoiar atividades culturais, desportivas e de lazer para a 
comunidade escolar, programas comunitarios de amparo e protecao a 
crianca e ao adolescente, campanhas educativas antidrogas, de seguranca 
no transite, de protecao ao meio ambiente, de retorno as aulas, de ferias em 
paz, entre outras. (PARANA, 2000, DIRETRIZ N.0 004, p. 29-30) 

Observa-se assim que a Policia Militar do Parana, por meio da Patrulha 

Escolar Comunitaria, adota uma serie de medidas de orientac;ao e prevenc;ao 

direcionadas aos alunos, pais e professores por meio de dinamicas de grupo a tim 

de interagir com toda a comunidade escolar, debatendo e propondo soluc;oes 

naquele ambiente, interna e externamente, tornando-o mais seguro, afastando e 

minimizando os conflitos de convivencia naquele ambiente como no combate e 

prevenc;ao ao uso de drogas e outros crimes. 

Uma dessas medidas e a chamada "Busca Pessoal Preventiva", na qual 

houve uma adaptac;ao, por parte das equipes da Patrulha Escolar Comunitaria, nas 

tecnicas policiais-militares tradicionais de abordagem, sendo criado urn metodo 

proprio para execuc;ao da busca pessoal (a tradicional "revista") no interior dos 

estabelecimentos de ensino, utilizando-se do que preve a legisla<;ao vigente (C6digo 

de Processo Penal e Estatuto da Crianc;a e do Adolescente) e alguns preceitos 

pedag6gicos. 

Para que esta atividade de revista preventiva seja executada, a Coordenac;ao 

Operacional do Programa estabelece, obrigatoriamente, a adoc;ao dos seguintes 

procedimentos: 

a) Constatac;ao de urn hist6rico de fatos delituosos que tenham acontecido 

no estabelecimento de ensino, ou suspeita do uso ou trafico de drogas, ou 

porte de armas (de fogo ou brancas), e outras suspeic;oes identificadas pelo 

protissional de seguranc;a publica; 
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b) Realizacao de uma Assembleia com pais (ou responsaveis) dos alunos, 

tendo como pauta especifica a atividade de revista em alunos, em que a 

maioria dos presentes devera verificar a necessidade ou nao da revista. Caso 

solicitada a ac;ao policial, o referido documento e encaminhado ao Nucleo 

Regional de Ensino correspondente; 

c) Ciencia (concordancia) por parte do Ministerio Publico e do Poder 

Judiciario responsavel pela Vara da lnfancia e da Juventude da comarca; 

d) Planejamento operacional especlfico para tal ac;ao ou operayao. 

Preventivamente, o Programa Patrulha Escolar Comunitaria tern obtido 

resultados ate mesmo em curto prazo (o que nao e tao normal em programas de 

seguranya publica), isto com a diminuic;ao nao s6 da criminalidade, mas tambem 

com a melhoria no relacionamento interativo da Pollcia Militar com a comunidade, 

mais especificamente com as criancas e os jovens adolescentes, por meio de 

palestras, reunioes e dinamicas realizadas com pais, professores e alunos. 

Atualmente, segundo dados coletados junto a Coordenac;ao Estadual 

Operacional da PEC (vide quadro a seguir- Quadro 1), a Patrulha Escolar atende a 

mais de 1.000.000 (urn milhao) de alunos da rede estadual de ensino em todo o 

Estado do Parana, distribuidos nas mais de 2.000 (duas mil) escolas estaduais. 

Quadro 1 - Dados Estatisticos do Programa Patrulha Escolar Comunitaria 

LOCAL 

CAPITAL 

RMC 

INTERIOR 

TOTAL 

POLfCIA MILITAR DO PARANA 
ESTADO-MAIOR 

PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA 
DADOS ESTATJSTICOS 

MUNICJPIOS ATENDIDOS N°DEALUNOS 
DAREDE 

COM SEM ESTADUAL 
EXCLUSIVIDADE EXCLUSIVIDADE 

01 0 185.841 

16 06 143.734 

50 295 766.550 

67 301 1.096.125 

N°DE 
ESCOLAS 

ESTADUAIS 

165 

195 

1.716 

2.076 

Fonte: Coordenac;ao Operacional Estadual do Programa "PEC", atualizado em outubro de 2007. 

Apesar de ainda nao ter atingido totalmente seus objetivos e nao estar 

presente em todas as escolas paranaenses, principalmente as estaduais, tem-se 
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creditado o sucesso deste Programa a especial aten9ao que e dada a capacitayao 

profissional dos policiais-militares, uma vez que os policiais-militares que atuam 

nesta atividade tern treinamento especifico, e de outras pessoas que atuam no 

programa, capacita9ao esta baseada em urn planejamento estrategico para a correta 

e efetiva implanta9ao da Patrulha Escolar e em urn controle de qualidade voltado a 

satisfa9ao da comunidade pelo atendimento de seus anseios, ou seja, a presta9ao 

de urn servi9o policial voltado as necessidades e a realidade de cada comunidade 

escolar atendida. Esta capacita9ao profissional sera abordada no proximo capitulo. 

A atua9ao da Patrulha Escolar Comunitaria alem de apresentar resultados 

positivos na reduyao dos indices de criminalidade, apresenta-se ao cidadao como 

protetora e garantidora da boa convivencia dos alunos no ambiente escolar 

resultando na melhoria da imagem do Estado como protetor de toda a sociedade. E, 

devido a presen9a do policial-militar, como representante do Estado, ocorre o 

fortalecimento do trinomio Policia Militar, Escola e Familia, fazendo jus ao seu lema 

como programa de governo voltado a melhoria das condi96es de seguran9a publica: 

"Patrulha Escolar Comunitaria, ajudando a escola a construir um futuro melhor 

para a nossa na~ao". 
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CAP(TUL04 

Fale, e eu esquecerei; Ensina-me, e eu poderei 
lembrar; Envolva-me, e eu aprenderei. 

Benjamim Franklin 

4 A CAPACITACAO PROFISSIONAL NO PROGRAMA PATRULHA ESCOLAR 

COMUNITARIA 

No capitulo anterior discorreu-se sobre o Programa Patrulha Escolar 

Comunitaria, seu surgimento, sua implantac;ao, suas fases, suas dinamicas e sua 

estrategia de atuac;ao como programa de governo direcionado para o ambiente 

escolar, buscando diminuir, por meio da presenc;a do policial-militar nas escolas, os 

indices e as ocorrencias de violencia e criminalidade. Neste capitulo especifico, 

tratar-se-a exclusivamente sobre a atividade profissional de capacitac;ao dos 

profissionais de seguranc;a publica (e de outros) que atuam no Programa. 

Este trabalho de capacitac;ao, desenvolvido pela Coordenac;ao Estadual da 

Patrulha Escolar Comunitaria, em conjunto com a Coordenac;ao Operacional da PEC 

e as Sec;oes de Planejamento Operacional e lnstruc;ao dos diversos 6rgaos (Estado

Maior, Grandes Comandos e Unidades Policiais Militares de Area) da Policia Militar 

do Parana, com o apoio e parceria da Secretaria de Estado da Educac;ao e de outros 

6rgaos governamentais, procura, alem de padronizar a forma de atendimento a 
comunidade escolar, preparar os policiais-militares para enfrentar os problemas hoje 

encontrados em tal ambiente e tambem atuar como urn "assessor de seguranc;a" 

capaz e motivado, e engajado nos principios da filosofia da Policia Comunitaria. 

4.1 RESULTADOS JA OBTIDOS 

Desde 2003, com os preparativos para sua implantac;ao em fevereiro de 2004, 

ja foram capacitados em Patrulha Escolar Comunitaria, ate o mes de setembro de 
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2007, segundo dados fornecidos pela Coordenac;:ao Estadual Operacional da PEC, 

2.543 (dois mil quinhentos e quarenta e tres) militares estaduais paranaenses, alem 

de outros 330 (trezentos e trinta) profissionais civis ligados a area de educac;:ao, 

principalmente aos 32 (trinta e dois) Nucleos Regionais de Ensino do Estado do 

Parana, incluidos os Diretores de escolas estaduais, a Guarda Municipal de Curitiba 

e as Regionais dos Conselhos Tutelares de Curitiba. 

Figura 3- Fotografia de policiais-m ilitares capacitados em Faxinal do Ceu, em 03/03/2006. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

0 quadro (Quadro 2) constante na pagina seguinte demonstra, em numeros 

reais, a quantidade de militares estaduais capacitados desde 2003, tanto em 

atividades e curses de capacitac;:ao localizados como em Encontros Estaduais 

(foram quatro ate agora) especialmente organizados para tal tim. 



35
 

Q
U

A
D

R
O

 2
-

N
u

m
e

ro
 d

e
 p

ol
ic

ia
is

-m
ili

ta
re

s 
ca

p
a

ci
ta

d
o

s 
em

 P
at

ru
lh

a 
E

sc
o

la
r 

C
om

un
ita

ri
a 

N
u

m
er

o
s 

d
e 

p
o

lic
ia

is
-m

ili
ta

re
s 

ca
p

ac
it

ad
o

s 
em

 P
at

ru
lh

a 
E

sc
o

la
r 

C
o

m
u

n
it

ar
ia

 

O
P

M
IA

N
O

 
I 2

00
3 
I 0

4/
02

/0
4 

I 2
0/

07
/0

4 
I 2

9/
07

/0
4 

1
1

0
/0

5
/0

4
 I 

27
/0

8/
04

 
I 1

0/
03

/0
5 
I 0

7/
07

/0
5 
I 0

3/
03

/0
6 

I 0
7/

07
/0

6 
I 2

9/
11

/0
6 

1
1

5
/0

5
/0

7
 1

1
6

/0
7

/0
7

 I 
30

/0
9/

07
 
I T

O
T

A
L

 

12
° 

B
P

M
 

20
 

16
 

3 
6 

4 
0 

3 
3 

6 
6 

1 
3 

71
 

13
° 

B
P

M
 

22
 

22
 

10
 

5 
2 

0 
4 

5 
7 

7 
2 

0 
86

 

20
° 

B
P

M
 

6 
8 

6 
4 

0 
1 

3 
4 

2 
5 

39
 

17
° 

B
P

M
 

25
 

25
 

7 
7 

3 
8 

6 
10

 
7 

6 
4 

10
8 

1°
 B

P
M

 
10

 
11

 
1 

8 
13

 
24

 
2 

11
 

7 
13

 
6 

10
6 

2°
 B

P
M

 
1 

13
 

2 
3 

4 
10

 
11

 
44

 

3°
 B

P
M

 
15

 
8 

5 
1 

15
 

5 
2 

21
 

16
 

88
 

4°
 B

P
M

 
20

 
9 

6 
10

 
6 

4 
6 

13
 

74
 

5°
 B

P
M

 
80

 
9 

2 
4 

11
 

11
 

7 
2 

4 
13

0 

6°
 B

P
M

 
1 

3 
1 

1 
1 

3 
0 

12
 

5 
27

 

7°
 B

P
M

 
1 

16
 

7 
11

 
0 

9 
14

 
58

 

8°
 B

P
M

 
1 

8 
3 

1 
3 

12
 

23
 

51
 

9°
 B

P
M

 
21

 
4 

6 
3 

1 
5 

2 
42

 

10
° 

B
P

M
 

1 
14

 
6 

3 
1 

12
 

15
 

52
 

11
° 

B
P

M
 

1 
8 

3 
4 

1 
19

 
10

 
46

 

14
° 

B
P

M
 

6 
5 

2 
5 

1 
5 

1 
25

 

1
5

°B
P

M
 

1 
9 

2 
4 

4 
8 

13
 

41
 

16
° 

B
P

M
 

10
 

3 
1 

5 
2 

6 
1 

14
 

10
 

52
 

18
° 

B
P

M
 

1 
13

 
2 

1 
10

 
8 

35
 

19
° 

B
P

M
 

0 
4 

17
 

1 
9 

6 
37

 

1
• 

C
IA

 I
N

D
 

5 
9 

2 
3 

2 
8 

0 
29

 

2
" 

C
IA

 I
N

D
 

0 
1 

2 
0 

4 
3 

10
 

3
" 

C
IA

 I
N

D
 

0 
2 

1 
1 

10
 

0 
14

 

R
P

M
 o

n 
0 

0 
0 

0 
1 

1 

T
O

T
A

L
 

14
7 

94
 

38
 

15
 

44
 

24
 

43
 

67
 

15
8 

73
 

12
5 

65
 

20
0 

17
3 

12
66

 
T

O
T

A
L

IZ
A

!;
A

O
 P

A
R

C
IA

L
 D

E
 P

O
L

IC
IA

IS
 C

A
P

A
C

IT
A

D
O

S
 E

M
 P

A
T

R
U

L
H

A
 E

S
C

O
L

A
R

 C
O

M
 U

N
IT

 A
R

IA
 

12
66

 

T
O

T
A

L
 D

E
 P

O
LI

C
IA

IS
 N

O
 I

 E
N

C
O

N
T

R
O

 d
e 

20
 a

 2
2/

11
/0

4 
35

0 

T
O

T
A

L
 D

E
 P

O
LI

C
IA

IS
 N

O
 I

I 
E

N
C

O
N

T
R

O
 d

e 
12

 a
 1

5
/1

2
/0

5
 

28
0 

T
O

T
A

L
 D

E
 P

O
LI

C
IA

IS
 N

O
 I

ll 
E

N
C

O
N

T
R

O
 d

e 
18

 a
 2

2/
07

/0
6 

37
5 

T
O

T
A

L
 D

E
 P

O
LI

C
IA

IS
 N

O
 I

V
 E

N
C

O
N

T
R

O
 d

e 
16

 a
 2

0/
07

/0
7 

27
2 

T
O

T
A

L
 D

E
 P

O
L

IC
IA

IS
-M

IL
IT

A
R

E
S

 C
A

P
A

C
IT

A
D

O
S

 P
E

L
O

 P
R

O
G

R
A

M
A

 "
P

E
C

" 
25

43
 

F
on

te
: 

C
oo

rd
en

a9
ao

 E
st

ad
ua

l 
O

p
e

ra
ci

o
n

a
l d

a
 P

E
C

. 



36 

Como se pode ver, desde o primeiro curso de capacitacao. ocorrido em 

meados de 2003, que teve por finalidade capacitar os primeiros policiais-militares 

que atuariam no programa, por ocasiao de seu langamento oficial em fevereiro de 

2004, ja foram realizadas pela Coordenacao Estadual Operacional da Patrulha 

Escolar Comunitaria 14 (quatorze) capacitagoes em todo o Estado do Parana, alem 

dos quatro (04) grandes Encontros Estaduais realizados nos anos de 2004, 2005, 

2006 e neste ano de 2007, que, alem de servirem como forma de capacitagao, 

tambem servem como oficinas de reforgo, reciclagem e aprimoramento de militares 

estaduais e de civis que atuam ou que possuem envolvimento com o programa e 

com escolas estaduais. 

Os quatro grandes Encontros Estaduais citados, promovidos pela PMPR, por 

intermedio da Coordenagao Estadual da PEG, foram todos realizados nas 

instalayaes da chamada Universidade do Professor, na localidade de Faxinal do 

Ceu, Municipio de Pinhao, no interior do Estado, sempre com o apoio da Secretaria 

de Estado da Educagao, por intermedio dos respectivos Nucleos Regionais 

envolvidos, e de outros 6rgaos e instituigoes afins. 

4.2 0 PROGRAMA BASICO DE CAPACITA<;AO PROFISSIONAL 

0 policial-militar paranaense, para prestar servigos na Patrulha Escolar 

Comunitaria e atuar junto as escolas, segundo criterios estabelecidos no Programa 

Patrulha Escolar Comunitaria do Governo do Estado do Parana (PARANA, 

2003, PROGRAMA "PEC"), que e fiscalizado pelos integrantes da Coordenagao 

Estadual Operacional do Programa, alem da habilitacao nas disciplinas ja cursadas 

anteriormente durante sua formagao basica e em cursos e especializagoes, devera 

ter 

[ . .] perfil proprio para trabalhar com crian9as, adolescentes e adultos e 
passar por treinamento especifico, de pelo menos 30 (trinta) horas, onde 
seja capacitado para uma presta9ao de servi90 muito mais coerente e 
convincente, visando minimizar os problemas de seguran9a publica no 
interior e nas cercanias dos estabelecimentos de ensino, agilizando e 
consolidando o atendimento as solicitayoes da comunidade escolar, 
amp/iando e conso/idando o po/iciamento preventivo, tomando o po/icial 
mais participativo e atuante nas solu9oes de questoes relativas a seguran9a 
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escolar, obtendo como resultados a minimizar;ao dos indices de ilicitudes. 
(PARANA, 2003. PROGRAMA "PEC", p. 9}. 

Com base na premissa acima e pela forma e metodos aplicados na 

capacita9ao especlfica dos profissionais de seguranya publica e de educa9ao que 

integram a Patrulha Escolar, que sao diferenciados dos tradicionais metodos 

aplicados em institui9oes policiais, consta no programa de capacitayao em Patrulha 

Escolar Comunitaria da PMPR, elaborado pela Coordenayao Estadual, o seguinte 

PROGRAMA BASICO. 

4.2.1 Para a Primeira Etapa do Programa 

Objetivando uma correta avalia9ao das instala9oes fisicas do 

estabelecimento de ensino quanta a seguran9a que estas proporcionam ou 

nao, com verifica9ao detalhada de sua parte estrutural, principalmente sob a 

6tica da seguran9a publica, com sugestoes e recomenda9oes de 

aprimoramento e adapta9oes estruturais para a emissao de "laudo de 

seguran9a", faz parte do programa de capacita9ao em PEC, para a primeira 

etapa, o seguinte conteudo: 

a) Apresenta9ao do Programa "Patrulha Escolar Comunitaria"; 

b) Enfase as Atividades da 1a Etapa; 

- Seguran9a Patrimonial - orienta9oes de procedimentos e adapta9oes de 

seguranya nas instala9oes fisicas; 

- Tecnicas de Vistoria de lnstala9oes Fisicas; 

c) No9oes do Estatuto da Crianya e do Adolescente; 

d) Aulas Praticas; 

e) Policia Comunitaria, com enfase nas atividades de Patrulha Escolar; 

f) A9oes Curativas; 

- Tecnicas de Patrulhamento; 

- Busca Pessoal [preventiva (coletiva) e por fundada suspeita]; 

- Opera9oes Externas; 

- Legisla9ao de Transite; 



- Abordagem de Veiculos; 

g) Prevenc;ao ao Uso de Drogas; 

h) Ac;oes Conciliat6rias; 

i) 0 Ambiente "Educac;ao" e a Organizac;ao Escolar; 

j) Permissionario; 

k) Encaminhamento de Alunos; 

I) Adolescencia e lnfancia, com noc;oes de Psicologia e Pedagogia; 

m) Resoluc;ao de Conflitos; 

n) Artefatos Explosivos - prevenyao; 

o) Relac;oes Humanas. 

4.2.2 Para a Segunda Etapa do Programa 

38 

Para a coleta de informac;oes visando a formac;ao de diagn6sticos e o 

estabelecimento de metas a curto, medio e Iongo prazos, com a aplicac;ao de 

dinamicas especificas junto a comunidade escolar para identificar os 

problemas comuns, buscar soluc;oes, refletir sobre os papeis de cada 

segmento e obter compromissos nestes segmentos (pais, alunos, professores 

e funcionarios) levando-os a diagnosticar sua realidade, refletir e buscar 

soluc;oes para os problemas comuns, bern como comprometer-se a participar 

da transformac;ao dessa realidade, com a construc;ao dos pianos de ac;ao e 

das palestras a serem utilizados nas etapas seguintes, faz parte do programa 

de capacitac;ao em PEC, para a segunda etapa, o seguinte conteudo: 

a) Revisao do Programa; 

b) Enfase a 2a Etapa; 

c) Aplicac;ao das Dinamicas - teoria e pratica; 

d) Construc;ao do Plano de Ayao; 

e) Construc;ao do Plano de Palestras; 

f) Pratica de Ensino I; 

g) Treinamento de Tiro; 

h) Primeiros-socorros. 



39 

4.2.3 Para a Terceira e Quarta Etapas do Programa 

Visando a elaborac;ao do "plano de ac;ao", isto pela administrac;ao e 

comunidade escolar, ap6s analise das informac;oes coletadas, com a 

concretizac;ao das ideias obtidas na fase das dinamicas, mudando 

procedimentos e tomando providencias necessarias, buscando tambem urn 

maior envolvimento dos 6rgaos municipais, estaduais e federais, trabalhando 

de forma integrada na soluc;ao dos problemas apurados, para cumprir as 

metas determinadas na segunda etapa, alem da realizac;ao das palestras a 

todos os segmentos da comunidade escolar, cujos temas serao definidos a 

partir dos levantamentos efetuados na segunda etapa, faz parte do programa 

de capacitac;ao em PEC, para a terceira e quarta etapas, o seguinte 

conteudo: 

a) Revisao do Programa; 

b) Enfase a 3a e 4a Etapas; 

c) Avaliac;ao da 3a Etapa; 

d) Construc;ao do Plano Complementar de Ac;ao; 

e) Palestras: Conteudo (Estatuto da Crianc;a e do Adolescente, Seguranc;a 

nas Escolas, Prevenc;ao ao Uso de Drogas) Planejamento e Formas de 

Apresentac;ao; 

f) Pratica de Ensino II - Comunicac;ao, Expressao e Orat6ria: teoria e pratica. 

4.2.4 Para a Quinta Etapa do Programa 

Pela necessidade da elaborac;ao, por comissao de representantes de 

cada segmento da comunidade escolar, com a participac;ao e 

assessoramento da PMPR e do NRE, do Plano de Seguranc;a especifico de 

cada escola, que e o documento que reunira dados e registros das etapas 

anteriores, bern como a evoluc;ao havida no grupo, proporcionando urn 

compendia de informac;oes que possibilitarao a continuidade do trabalho 
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dentro de urn foco de atua9ao escolhido e discutido pela comunidade escolar, 

bern como quais as regras a serem seguidas a partir de entao, visando o 

aumento da seguran9a, faz parte do programa de capacita9ao em PEC, para 

a quinta etapa, o seguinte conteudo: 

a) Revisao do Programa; 

b) Constru9ao do Plano de Seguran9a. 

4.2.5 Palestras Complementares 

Em todas as fases de capacita9ao acima citadas, sao comuns a realiza9ao de 

palestras diversas, proferidas por diferentes profissionais e especialistas convidados 

pela Coordena9ao do Programa, objetivando melhorar ainda mais a atividade 

profissional a ser desenvolvida pelos capacitandos e otimizar a tao necessaria 

mudan9a comportamental exigida de cada urn deles. Para exemplificar, segundo 

registros da Coordena9ao Estadual Operacional da PEC, citam-se palestras com os 

seguintes temas: lnteligencia Policial, Concilia9ao com Gangues, Sistemas de 

lnforma96es, Resgate da Autoridade Escolar e Familiar, dentre outras. 

4.3 VINCULA<;AO OPERACIONAL 

Alem dessa capacita9ao especlfica, dita o Programa da PEC que todos os 

policiais-militares que trabalham na Patrulha Escolar Comunitaria devem ficar 

vinculados as suas unidades operacionais de origem (Batalhoes de Area ou 

Companhias lndependentes), mas deverao desempenhar suas fun9oes de forma 

exclusiva e sob o comando, coordena9ao, supervisao e acompanhamento de urn 

Oficial de Liga9ao, alem de contarem com o apoio tecnico e pedag6gico da 

Coordena~o Estadual Operacional do programa, em que estao Oficiais da PMPR e 

profissionais designados pela Secretaria Estadual de Educa9ao com fun~o 

exclusiva para tal mister. 
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CAPITULO 5 

0 mundo e um Iugar perigoso de se viver, nao por 
causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa 

daqueles que obseNam e deixam o mal acontecer. 
Albert Einstein 

5 RESULTADOS OPERACIONAIS E PRATICOS DECORRENTES DAS 

ATIVIDADES DESENVOL VIDAS JUNTO A.s ESCOLAS 

Ap6s ter sido abordado no Capitulo 4 a questao central deste trabalho, que e 

a capacitac;ao profissional daqueles policiais que trabalham no Programa Patrulha 

Escolar Comunitaria, em que se viu seu conteudo e sua forma diferenciada de 

execu<;ao como processo de ensino-aprendizagem, apresentaremos neste quinto 

capitulo, alguns resultados, tanto praticos como operacionais, decorrentes da 

aplicac;ao do programa nas escolas da rede estadual de ensino. 

Em depoimentos pessoais, os integrantes da Coordena<;ao Estadual 

Operacional do Programa Patrulha Escolar Comunitaria afirmam, categoricamente, 

que com a atua<;ao da Patrulha Escolar Comunitaria junto as escolas, percebe-se 

que a sensa<;ao de seguran<;a e restabelecida imediatamente ap6s o inicio dos 

trabalhos dos policiais, isto em decorn3ncia da presenya ostensiva dos policiais

militares na escola e no seu ambiente, alem do proprio acompanhamento realizado 

nos casos de resolu<;ao de conflitos e na intera<;ao havida entre eles e a comunidade 

escolar (alunos, professores, diretores, funcionarios e pais) e autoridades locais. 

Alem desse restabelecimento da "sensac;ao" de seguran<;a, afirmam os 

responsaveis pelo Programa que as pr6prias condiyaes reais de seguran<;a tambem 

melhoram, isto em fun<;ao da implanta<;ao do programa em si e em decom3ncia das 

a<;oes e opera<;6es que sao desenvolvidas pelas equipes da Patrulha Escolar 

Comunitaria. 

0 quadro a seguir (Quadro 3) contem dados realmente interessantes. 



Quadro 3 - Dados do Programa Patrulha Escolar Comunitaria 

POUCIA MIUTAR DO PARANA 
ESTADO-MAIOR 

PATRUUIA ESCOLAR COJ\-ILTNIT ARIA 
DADOS ESTATfSTICOS 

RESUMO DA ATIVIDADE 

ABORDAGEM 

ATENDIMENTO DE OCORRENCIA 

CONTATO COM ALTTORIDADE MUNICIPAL 

CONTATO COM CONSEUIO TIITELAR 

CONT ATO COM 0 MINISTERIO P(TBUCO 

CONTATO COM 0 PODER Jl.JDICLWO 

CONTATO COM A POUCIA CIVIL 

CQORDENA<;AO- REUNIAO COM ALTTORIDADES 

COORDENA<;AO- REUNIAO COM DIRETORES 

COORDENA<;AO- RElJNIAO COMNRE 

COORDENA<;AO- REUNIAO COM OFICIAL DE UGA<;AO 

COORDENA<;AO- REl.JNIAO COM PERMISSION ARlO 

COORDENA<;AO- REUNIAO COMPOUCIAIS-MITIT ARES 

COORDENA<;AO- REL!NJAO COM PROFESSORES 

ENCAMINHAMENTOS DA II ET APA 

PRESEN<;AEM ENTRADAS I SAIDAS 

IETAPA 

IIETAPA- ALLlNOS 

II ET AP A- COMLlNIDADE 

IIETAPA- PAIS 

II ETAPA- PROFESSORES 

IV ET APA- ALLlNOS 

IVETAPA-PAIS 

IV ET APA- PROFESSORES 

MEDIAyAO DE CONFLITOS 

NRE- AGENDAMENTO DE DIN"~CAS 

NRE- AGENDAMENTO/ ACO~iP ANHAMENTO DE P ALESTRAS 

NRE- CONCIUA<;"4.0 DE CONFLITO 

NRE- CONTATOS COM ALTTORIDADES 

NRE- GERENCIAMENTO DAIII ETAPA 

NRE- ORIENTA<;AO A DIRETORES 

NRE- ORIENT AyOES A ALl.JNOS 

NRE-ORIENTA<;OESAPAIS 

NRE- ORIENT A<;OES A PROFESSORES!Fl.JNCIONAR!OS 

PATRUUIAMENTO 

REl.JNIAO- COM DIRE<;AO 

REUNIAO- COM PAIS 

REVISTACOLETIVA 

REVISTAINDIVIDUAL 

SERVI<;O ADMINISTRATIVO 

VETAPA 

\llSITAS 

TOTALGERAL 

Fonte: Coordena9ao Operacional Estadual do Programa "PEC", atualizado em outubro de 2007. 
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Neste quadro, que contem dados fornecidos pela Coordenayao Estadual 

Operacional da PEC sabre suas atividades em 2007, verifica-se que a Patrulha 
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Escolar Comunitaria conta, somente neste ano de 2007, com cerca de 110.000 

( cento e dez mil) atividades realizadas no periodo compreendido entre janeiro e 

outubro, sendo que, 97,3% destas atividades caracterizam-se de carater preventivo 

e 2, 7% caracterizam-se em atendimento a ocorrencias e media96es de conflitos. 

Neste quadro, tambem se encontram dados de opera¢es realizadas nas escolas e 

no seu entorno. 

No quadro abaixo (Quadro 4), tambem com dados fornecidos pela PEC, 

encontra-se urn resumo de armas de fogo apreendidas nos anos de 2005, 2006 e 

2007, bern como a percentagem de aumento ou diminui~o das apreensoes de cada 

ano em rela9ao ao ano anterior. 

Quadro 4 -Armas de fogo apreendidas 
2oos 1 2oo6 

19 26 

16 23 

23 16 

58 65 

% Ano anterior 

12,07 

2007 

11 

10 

23 

44 

% Ano anterior 

- 32,31 

Fonte: Coordena<;ao Operacional Estadual do Programa "PEC", atualizado em outubro de 2007. 

Nos pr6ximos quadros (Quadros 5 e 6) encontrar-se-a urn resumo do numero 

de adolescentes apreendidos e pessoas presas em opera96es realizadas nas 

escolas e/ou em seus entornos (imedia96es). 

Quadro 5 - Adolescentes apreendidos 
2oos 1 2oo6 

21 14 

17 12 

28 09 

66 35 

% Ano anterior 

- 46,97 

2007 

39 

08 

73 

120 

% Ano anterior 

242,86 

Fonte: Coordena<;ao Operacional Estadual do Programa "PEC", atualizado em outubro de 2007. 
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Quadro 6 - Adultos presos 
2005 I 2006 2007 

11 10 18 

06 04 03 

08 14 18 

25 28 39 

% Ano anterior % Ano anterior 

12,0 39,29 

Fonte: Coordena~o Operacional Estadual do Programa "PEC", atualizado em outubro de 2007. 

Nos Quadros 4, 5 e 6, acima apresentados, pode-se visualizar que alguns 

aspectos descritos tiveram diminuic;ao e, em outros, houve urn aumento neste ano 

de 2007 em relac;ao aos anos anteriores. A explicac;ao para isso encontra-se em 

Neumann, quando laborou em sua Monografia de conclusao do CA0/2005, em que 

analisou os resultados da presenc;a da Patrulha Escolar Comunitaria nas escolas 

estaduais do municipio de Curitiba. Assim, afirma ele: 

Analisando os numeros de ocorrencias que foram atendidas pela Polfcia 
Militar no municipio de Curitiba, no ambiente "Escola", numeros estes 
constantes nas tabelas (em anexo) e referentes aos anos de 2003, 2004 e 
2005, verifica-se de imediato que houve urn aumento no numero de 
ocorrencias atendidas e, portanto, geradas no SisCOp, por parte de equipes 
de Policiais-Militares, o que nao significa que houve urn aumento real da 
criminalidade ou da violencia nas escolas, mas sim ha a demonstrayao 
inequlvoca que aumentou o grau de confiabilidade da comunidade na 
Polfcia Militar, justamente pela atuayao das Equipes da Patrulha Escolar 
Comunitaria. 
Estes numeros demonstram que as pessoas, por conta do aumento do grau 
de confiabilidade na forya policial, estao "delatando" e/ou denunciando com 
maior intensidade e freqOencia para a polfcia as ocorrencias que 
presenciaram ou estao envolvidas. lsto e fruto das orientayoes repassadas 
pelos policiais da PEC e faz com que as pessoas tenham urn referencial no 
atendimento da Polfcia Militar nas escolas, como bern demonstrou a 
pesquisa realizada nas escolas, com professores, pais e alunos, por meio 
de questionario. (NEUMANN, 2005, p. 21 et. seq.) 

Outro aspecto que tambem merece importancia e a intensificac;ao da 

presenc;a de policiais-militares nas escolas, tanto pela expansao do programa como 

pelo aumento no numero de ac;oes e operac;oes e demais atividades desenvolvidas 

pelas equipes da Patrulha Escolar Comunitaria. 

Outros dados importantes que deveriam ser analisados e citados seriam os 

indices de violemcia e criminalidade registrados pela Policia Militar neste ambiente 

especifico "escola", isto em periodos anteriores a 2004 e desde que a Patrulha 
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Escolar Comunitaria entrou em funcionamento. T odavia tais dados nao estao 

disponiveis, de forma confiavel e tecnica, junto aos bancos de dados da 

Coordenayao Estadual Operacional da Patrulha Escolar Comunitaria. Esta 

constatac;ao serviu de alerta e tambem de incentivo para os integrantes de tal 

coordenac;ao. De alerta para que eles tenham tabulados estes dados tao 

importantes para conhecimento, divulgac;ao e comprovac;ao fatica dos trabalhos das 

equipes da PEG. E de incentivo para que existam outros trabalhos de pesquisa para 

a tabulac;ao de tais dados e indices e para o desenvolvimento e aprimoramento do 

programa e de outros assemelhados. 

Alguns indices puderam ser inferidos quando do trabalho de pesquisa 

realizado pelo Capitao QOPM Daniel Neumann, quando laborou a Monografia 

Patrulha Escolar Comunitaria: a presenc;a da Policia Militar nas escolas de 

Curitiba e seus resultados (NEUMANN, 2005), cujos resultados sao apresentados, 

como comentarios, no capitulo seguinte. 
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CAPiTULO 6 

Nao ha nenhum segredo para o sucesso. E o resultado de 
preparagao, trabalho duro, e aprender com o fracasso. 

General Colin L. Powell 

No capitulo anterior foram apresentados os resultados operacionais e praticos 

decorrentes das atividades desenvolvidas pelas equipes da Patrulha Escolar 

Comunitaria junto as escolas da rede estadual de ensino. Agora, neste ultimo 

capitulo, sera comprovado o efetivo sucesso do Programa Patrulha Escolar 

Comunitaria, tanto por si s6 como urn programa bern planejado e estruturado, mas 

tambem em conseqUencia das atividades de capacitac;ao profissional diferenciada 

que ja foram objeto de analise no Capitulo 4. 

Consultando o trabalho de pesquisa realizado por Neumann em sua 

Monografia Patrulha Escolar Comunitaria: a presen~a da Policia Militar nas 

escolas de Curitiba e seus resultados (NEUMANN, 2005), e verificando os 

resultados obtidos, ficou constatado que 1 00% dos professores e dos pais de 

alunos, e 98% dos alunos pesquisados, aprovaram a presenc;a da Patrulha Escolar 

Comunitaria no ambiente escolar, de forma a prevenir e reduzir a criminalidade, o 

que reflete os anseios da comunidade no que se refere a seguranc;a publica e a 

presenc;a do policial-militar capacitado de acordo com a filosofia do policiamento 

comunitario. (NEUMANN, 2005, p. 23 et. seq.). 

Em outra questao, foi verificado que 85% dos professores, 78% dos pais de 

alunos e 73% dos alunos pesquisados passaram a se sentir mais seguros na escola 

com a atuac;ao das equipes da Patrulha Escolar Comunitaria, livres de ameac;as, 

ofensas e atuac;ao de gangues. (NEUMANN, 2005, p. 31 et. seq.). Este importante 

dado foi corroborado quando foi tambem constatado que 81% dos professores, 86% 

dos pais de alunos, e 74% dos alunos pesquisados sentiram que houve diminuic;ao 

no numero de delitos nas escolas, tanto interna como externamente, pela presenya 

da Policia Militar por meio da atuayao da Patrulha Escolar Comunitaria. (NEUMANN, 

2005, p. 39 et. seq.). 
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Finalmente, no trabalho de Neumann tambem ha a comprovacao de que os 

policiais-militares da Patrulha Escolar Comunitaria agem de forma diferenciada, 

sendo mais atenciosos, mais educados e mais calmos que aqueles policiais que nao 

pertencem ao Programa. Tal fato ficou constatado nas respostas de 92% dos 

professores pesquisados. (NEUMANN, 2005, p. 41 et. seq.). lsto, sem sobra de 

duvida, vern comprovar que a forma diferenciada de capacitayao do Programa PEC, 

baseada nos principios da filosofia da Policia Comunitaria, em substituicao a 
capacitacao tradicional da policia, torna o policial da Patrulha Escolar mais afavel, 

mais proximo da comunidade, mais ciente e consciente de sua importancia na 

comunidade como profissional de seguranca publica que efetivamente e, 

desempenhando suas atividades como assessor de seguranca e como parceiro da 

escola. 

Em depoimento pessoal, a Advogada Margarete Maria Lemes, que, vinculada 

a Secretaria de Estado da Educacao, mas exercendo fungoes junto a Coordenacao 

Estadual Operacional do Programa Patrulha Escolar Comunitaria, desde o ano de 

2003, por ocasiao da ja comentada reformulagao da antiga Patrulha Escolar e sua 

transformacao em Programa de Governo e sua vinculacao aos principios da policia 

comunitaria, participou do planejamento, organizayao e desenvolvimento de todas 

as capacitacoes ja realizadas, bern como participou pessoalmente de urn grande 

numero delas e de todos os quatro grandes Encontros Estaduais, assim relata sua 

experiencia com o programa e com a capacitayao diferenciada dos tradicionais 

metodos de capacitacao aplicados em instituigoes e organizacoes policiais, 

principalmente, e de educacao, 

0 que M nas capacitacaes da PEC que nao existem nas outras atividades 
realizadas com policiais-militares ou com profissionais da educacao? 
Primeiramente levamos tudo muito a serio, como tudo em educacao e 
seguranya publica deve sempre ser. Tudo e tratado com profissionalismo, 
com compromisso e engajamento. Mesmo quando ha espacos para 
brincadeiras (atividades ludicas das capacitacaes, conforme dinamicas e 
programas) sao levadas a serio. 
Os temas sao escolhidos visando munir o policial-militar da PEC de 
assuntos e conhecimentos que lhes sejam uteis no dia-a-dia. Par isso, a 
carga de atencao a interacao, troca de experiencias, sensibilizacao para as 
atividades do Programa e muito grande. Procuramos fazer com que a 
capacitacao proporcione aquila que chamamos de "primeira transformacao". 
E geralmente e assim mesmo, os policiais chegam receosos, cheios de 
resistencias, desconfiancas, descreditos, mas, ao final querem mais, muito 
mais conhecimentos. Geralmente voltam as suas cidades e iniciam uma 
nova fase de trabalho em sua carreira policial, buscando interacao com a 
comunidade, procurando desenvolver atividades policiais que efetivamente 
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"resolvam" problemas grandes e pequenos com atitudes simples e 
aplicando o conteudo do Programa Patrulha Escolar Comunitaria. 
lmportante e destacar que ja foram capacitados inumeros policiais-militares, 
representantes de cada urn dos 32 Nucleos Regionais de Ensino, alunos 
dos Curses de Forma9ao da Academia Policial Militar do Guatupe, Guardas 
Municipais de Curitiba, Diretores de Escolas, Conselheiros Tutelares de 
Curitiba, todos com a mesma filosofia e com o mesmo conteudo 
programatico, indistintamente. 
Ap6s a grande "transforma9ao" acontecida na capacita9ao inicial, os 
policiais-militares da PEG sao constantemente acompanhados, avaliados e 
instruidos quando no desenvolvimento das diversas atividades do 
Programa. As avalia9oes sao feitas atraves de feedback's peri6dicos e 
constantes, tanto com os pr6prios policiais da Patrulha, como com os 
Oficiais de Liga9ao e Diretores das escolas que atendem. 
E muito comum os diretores das escolas fazerem a distin9ao entre os 
policiais-militares da PEG com os de outras atividades desenvolvidas pela 
PMPR. Tais diretores descrevem a atua9ao dos integrantes da Patrulha 
Escolar Comunitaria como muito mais pr6ximos da realidade das escolas do 
que qualquer outre profissional de seguranya. 
Os policiais-militares da PEG sao recebidos e acolhidos nas escolas com 
muito carinho e, principalmente, confian9a acima de tudo, o que torna o 
trabalho das escolas e da Policia Militar do Parana de excelente qualidade 
profissional e tecnica, proporcionando uma maier sensa9ao de seguran9a 
nas escolas paranaenses, que e urn dos objetivos maiores do Programa. 
0 absolute sucesso alcan9ado pelo Programa Patrulha Escolar Comunitaria 
e fruto do trabalho em conjunto entre policiais-militares, educadores e 
comunidade, com base na realidade de cada urn, feito com continuidade e 
comprometimento mutuo. (LEMES, M. M., 2007, depoimento pessoal}. 

Outro depoimento pessoal importante a ser destacado e o do proprio 

Coordenador Estadual do Programa Patrulha Escolar Comunitaria, Tenente-Coronel 

QOPM Anselmo Jose de Oliveira, Secretario de Estado Chefe da Casa Militar da 

Governadoria do Governo do Parana, cuja participac;ao no programa, desde sua 

ideia original ate sua transformac;ao em Projeto de Governo e sua efetiva 

implantac;ao, ja esta bern destacada neste trabalho, que assim se posiciona: 

Fazemos uma avalia9ao muito positiva dos trabalhos da Patrulha Escolar 
Comunitaria. Pesquisas mostram que o indice de violencia, assim como a 
propria criminalidade, diminuiu nas escolas alcan9adas pelo programa, e 
percebemos a receptividade das pessoas, que se mostram mais 
conscientes como trabalho de seguran9a comunitario. 
A presen9a do policial-militar nas escolas, atuando de forma comunitaria e 
participativa, faz com que os estudantes, principalmente, mudem atitudes e 
fiquem mais dispostos a colaborar para a melhoria da qualidade de vida da 
sua com unidade. 
A forma moderna e diferenciada de capacitayao da Patrulha Escolar 
Comunitaria, ao capacitar tambem profissionais da educa9ao, comprova o 
aspecto de que o sucesso da seguran9a na comunidade escolar depende 
da forma como professores recebem e abordam os alunos. 
0 objetivo de cada atividade de capacita9ao, principalmente dos grande 
Encontros e discutir de que forma OS profissionais da educayaO, 
assessorados por profissionais de seguran9a publica, podem agir para 
melhorar a qualidade de vida e a seguran98 da comunidade escolar. 
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A base do programa e a filosofia do policiamento comunitario. Por exemplo: 
urn jovem que comete delito nao e responsabilidade apenas da polfcia, mas 
sim da sociedade como urn todo. Com o pro,grama, pretendemos descobrir 
como "policia" e "escola", juntas, podem evitar que jovens cometam 
infrac;:oes e sejam marginalizados. 
E por isso que a atuac;:ao da Patrulha Escolar Comunitaria e mais preventiva 
do que repressiva. E este e urn fator de grande aceitac;:ao e sucesso do 
programa: 0 tratamento e a abordagem diferenciadas dos metodos 
tradicionais das pollcias tradicionais, nao comunitarias. (OLIVEIRA, A. J., 
2007, depoimento pessoal). 

Mais urn fator que perfeitamente tambem comprova o sucesso do Programa 

Patrulha Escolar Comunitaria e da sua forma de capacita~o e a existencia de 

inumeras avaliayoes positivas feitas pelas escolas estaduais onde e aplicado o 

programa. Tais avaliayoes constam dos relat6rios peri6dicos enviados pelos Nucleos 

Regionais de Ensino da SEED a Coordenayao Estadual Operacional da PEC 

(PMPR). Estes relat6rios se destinam ao controle e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelos integrantes da Patrulha Escolar Comunitaria, em conjunto com 

a respectiva comunidade escolar, com o intuito de se verificar o desenvolvimento 

das diversas atividades do programa, a obediencia ao cronograma, participa~o da 

escola e da comunidade nas atividades e os resultados obtidos, tudo com o intento 

de possibilitar, se necessaria, correyoes de rumos ou de atitudes de todos os 

envolvidos. 

Tambem, em pesquisa realizada junto aos arquivos da Coordena~o Estadual 

Operacional do Programa, ficou constatado o envio, por parte de diretores e 

responsaveis por escolas, Coordenadores Regionais da PEC junto aos Nucleos 

Regionais de Ensino, e Chefes de Nucleos, de urn incontavel numero de elogios e 

comentarios positivos sobre o programa em si e seus resultados praticos: sobre a 

reduyao de atos delituosos dentro das escolas (principalmente); sobre a atuayao dos 

policiais-militares, especialmente no que diz respeito a melhoria no relacionamento 

entre escolas e Policia Militar; isto por conta da "mudanya comportamental" e de 

procedimentos pessoais e profissionais dos policiais-militares no trato das questoes 

de seguranya publica, comportamento este decorrente deste novo estilo de conduta 

policial adquirido pelo integrante da Patrulha Escolar Comunitaria que, assimilando 

perfeitamente os conceitos de policia comunitaria, tern se comportado e atuado 

dessa nova forma de "fazer" e "pensar'' policia. 

Uma ultima maneira de se comprovar o sucesso do programa e a verifica~o 

de diversas materias e noticias veiculadas pelos 6rgaos de imprensa estaduais, em 
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que sao destacadas a redu98o dos indices de violencia e criminalidade no ambiente 

escolar e melhoria nas condic;oes reais e na sensac;ao de seguranya das escolas 

atendidas. Como exemplo recente, pode-se destacar: 

Patrulha Escolar ja atende 65,5% dos estudantes da rede estadual de 

ensino - Programa que mudou a realidade das escolas estaduais do Parana e esta 

garantindo mais tranqUilidade a comunidade escolar completa tres anos. A Patrulha 

Escolar Comunitaria (PEC) chega ao terceiro aniversario atendendo a 65,5% dos 

alunos da rede publica estadual de ensino- 50,4% das 2.097 escolas estaduais sao 

atendidas pelo programa, que esta presente em 65 municipios. (Parana-Online, 

Oltimas Noticiais, 02/03/2007, disponivel em: <http://www.parana

online.com. br/noticias/index.php?op=ver&ano=2007 &id=265130&caderno= 17>. 

Acesso em: 15 out. 2007). 

6.1 SUCESSO X CAPACITA<;AO 

Essas novas maneiras da comunidade, da populac;ao organizada, solicitar a 

policia novos procedimentos em relac;ao as suas formas de atuac;ao e de tratamento 

para com o publico, tern mostrado aos policiais a importancia de como eles podem 

perceber e conceber o seu trabalho, a sua profissao, fazendo-os entender que eles 

sao prestadores de urn servic;o publico, direcionado ao assessoramento de 

seguranya publica e nao s6 a resoluc;ao de situac;oes policiais, de criminalidade 

violenta e emergenciais. 

E por meio da comunidade, em urn trabalho conjunto, em uma parceria com a 

policia que a sociedade organizada podera veneer o crescimento da criminalidade e 

da violencia. Para isto, e de cabal importancia restabelecer as condic;oes ideais de 

ordem, seguranc;a e tranqUilidade no ambiente escolar, onde os policiais devem 

atuar como urn elo entre a comunidade e o poder publico, afastando o crime e os 

criminosos - principalmente os ligados ao trafico de drogas e de armas - a tim de se 

elevar a qualidade de vida das crianc;as e adolescentes, constantes vitimas que sao 

da violencia hoje instalada no Brasil e, por conseqUencia, no Parana. 
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Ainda, muitas constatac;oes levam a ver a escola hoje como formadora do 

futuro cidadao, em substituic;ao a familia como celula da formac;ao do carater e da 

conduta pessoal. Tal aspecto inegavel faz refletir que, ao se afirmar que aquilo que 

se aprende na escola se transmite a futura gerac;ao e por mais gerac;oes futuras, 

leva a inferir que, ao se melhorar o ambiente escolar, tornando-o mais seguro, livre 

da vioh~ncia e da criminalidade e de suas consequencias, isso com a presenc;a do 

policial especialmente capacitado em seu "ambiente", ter-se-a, no futuro, cidadaos 

melhores, com menos individuos a margem da sociedade, chamados popularmente 

de "bandidos", de "marginais". 

lsto fica bern demonstrado quando Balestreri, com propriedade, dado sua 

grande experiencia profissional e tambem na elaborac;ao de m6dulos formativos para 

forc;as de Seguranya Publica de varios estados brasileiros, afirma no ensaio 

Qualificar o Processo Qualificando a Pessoa - Algumas Contribui~oes a 
Reflexio Sobre Capacita~io de Operadores Policiais (BALESTRERI, 2003, p. 57 

et. seq.) que: 

Urn paradigma novo de "capacitayao" precisa trabalhar com conteudos e 
dinamicas auto-referenciadas, voltadas para as demandas imediatas e 
mediatas do sujeito como pessoa (e nao do "operador" como profissional, 
em primeiro plano). Em outras palavras: a qualificayao do exercicio 
profissional passa, necessariamente, pela qualificayao existencial do sujeito. 
(BALESTRERI, 2003, p. 65). 

Continua ele, assim afirmando: 

Treinamentos de eficiencia operat6ria, que nao sejam antecedidos pela 
reflexao do psicol6gico, do inter-pessoal familiar e do campo profissional, 
pelo axiol6gico, pelo espiritual (em sentido amplo) estao fadados ao 
fracasso par seu artificialismo e desvinculayao das demandas mais 
profundas do beneficiario. (BALESTRERI, 2003, p. 65). 

Dessa forma, com as atividades desenvolvidas pelas equipes da Patrulha 

Escolar Comunitaria, percebe-se, claramente, que a Policia Militar do Parana esta 

fazendo sua parte no processo de educac;ao e cidadania, contribuindo para que 

crianc;as e adolescentes sejam afastados de situac;oes de risco, de criminalidade e 

de violencia, simplesmente ate pela proximidade de sua presenc;a neste ambiente, 

auxiliando a escola a desenvolver sua principal atividade e nao estar preocupada 

com outras questoes que lhe atrapalhem no seu papel dentro da sociedade. 
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Este sucesso alcanc;ado pelo Programa da Patrulha Escolar Comunitaria pode 

servir de exemplo para que a Corporac;ao passe a incluir, quando da elaborayao de 

"pianos de comando" e de "planejamentos operacionais", esta capacitayao 

profissional diferenciada como medida necessaria a implantac;ao de outros 

programas de governo na area de seguranc;a publica, isto para o conseqOente 

sucesso dos mesmos. 

Da mesma forma, o sucesso do Programa "PEG" tambem pode servir de 

motivac;ao para que aqueles profissionais de seguranc;a publica, principalmente os 

policiais-militares, hoje ainda descrentes e resistentes a adoc;ao da filosofia de 

policia comunitaria em substituic;ao ao policiamento tradicional, fiquem convencidos 

de que o futuro da manutenc;ao das atuais estruturas policiais e da propria "policia", 

passa, obrigatoriamente, pela mudanc;a comportamental de seus integrantes, 

aproximando-se mais da populac;ao, integrando-se e interagindo com ela, em todos 

os seus ambientes e comunidades, principalmente no ambiente escolar, onde se 

forma o futuro cidadao. 
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CAPiTULO 7 

Tenha em mente que tudo que voce aprende na 
esco/a e trabalho de muitas gerar;oes. Receba essa 

heranr;a, honre-a, acrescente a e/a e, um dia, fie/mente, 
deposite-a nas maos de seus filhos. 

Albert Einstein 

Necessaria se faz que as organizac;oes policiais brasileiras, sob pena, 

inclusive, do questionamento publico de suas utilidades e da necessidade de suas 

existencias no contexto do servic;o publico e no ordenamento juridico nacional, 

mobilizem-se no sentido de atender aos anseios de suas comunidades. Nao ha 

empresa no mundo que consiga sobreviver quando nao consegue atingir o objetivo, 

o tim para o qual se propoe: a satisfayao do seu cliente. 

Para que isso acontec;a e importante que as "policias" brasileiras trabalhem 

com inteligencia, formando e capacitando melhor seus contingentes e, 

principalmente, adotando planejamentos estrategicos nas areas de emprego 

operacional, qualidade do servic;o publico e atendimento a comunidade, como e 

estabelecido na filosofia da Policia Comunitaria. 

0 exemplo que e dado pelo Programa Patrulha Escolar Comunitaria 

desenvolvido pela Policia Militar do Parana, em parceria com a Secretaria de Estado 

da Educac;ao, ao realizar uma capacitac;ao diferenciada de todas as pessoas, 

policiais ou nao, que trabalham no programa, junto as escolas e a comunidade que 

deJa faz parte ou com ela interage, bern demonstra tal importancia. 

Demonstra tambem a preocupac;ao da PMPR para com as futuras gerac;oes e 

para com o futuro da sociedade paranaense, que, por conta de contribuir de modo 

significativo para melhor educar os hoje "crianc;as" e "adolescentes", esta projetando 

melhores condic;oes de seguranc;a publica para os pr6ximos anos, alem de contribuir 

para a formac;ao de cidadaos melhores, mais politizados, mais conscientes de seus 

deveres e direitos, respeitadores dos principios legais, morais e eticos, em beneficia 

deles mesmos e de toda a comunidade. 
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