
CAP QOPM LUIZ CARLOS DE BARROS COELHO 

AS ACOES DE DIREITOS HUMANOS NA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

Monografia apresentada por exig€mcia curricu
lar do Curso de Especializa~o em Planeja
mento em Seguran~ Publica em convemio 
com a Universidade Federal do Parana, para 
obten9ao do titulo de Especialista em Admi
nistrayao Policial Militar. 

Orientador Metodol6gico: 
Professora Sonia Maria Breda 

Orientador de Conteudo: 
Maj QOPM Joao de Paula Carneiro Filho 

CURITIBA 
2008 



DEDICATORIA 

Dedico a presente monografia ao meu vioHio, 

companheiro inseparavel nesta pequena jornada. 

Se em alguns momentos ele desafinava e saia do tom, 

pequenas torcidas em suas orelhas eram suficientes para que voltasse a cumprir a sua missao: 

ajudar a conquistar a paz, a harmonia e a tranqii.ilidade, razao do meu viver! 



"Nao sabendo que era impassive/, e/e foi Ia e fez". 

(Jean Cocteau, artista frances) 



RESUMO 

Pesquisa sabre os projetos e ayaes realizados pela Policia Militar do Estado do Pa
rana (PMPR) voltados a defesa e disseminacao dos Direitos Humanos, consideran
do os resultados obtidos no ana de 2007. A partir de 1990 foram notadas mudangas 
na forma de abordagem de determinados problemas sociais, buscando atender as 
necessidades de determinados segmentos da comunidade, com destaque para o 
trato com as criangas e adolescentes. Aborda as a96es inovadoras, focando-se prin
cipalmente as nao decorrentes da missao basica de policiamento ostensivo. Parte 
do hist6rico da Corporacao, onde se buscou proporcionar uma visao de sua origem 
e modificacao no tempo, sendo verificada a transicao de forga policial, caracteristi
camente militar, para uma instituicao em estagio de adaptacao ao trato com direitos 
individuais e coletivos, considerando os conceitos humanitarios nacionais e interna
cionais. Fundamenta-se nos projetos em atividade e na impressao dos envolvidos na 
organizacao e execucao dos mesmos, mensurando os resultados obtidos e identifi
cando as principais dificuldades encontradas pelos envolvidos, apoiando-se em cole
ta de dados e em publicayaes e legisla96es conexas ao tema. Constatou-se a ne
cessidade de uma abordagem mais determinada da instituicao na consecucao dos 
projetos. 
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1 INTRODU<;AO 

No sistema juridico brasileiro encontra-se legisla<;ao especificamente voltada para 

a prote<;ao dos direitos fundamentais, individuais ou coletivos, tais como o Codigo Penal 

Brasileiro (Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940), Estatuto da Crian<;a e do Ado

lescente (Lei no 8069, de 13 de julho de 1990), Lei do Racismo (Lei no 7.716, de 5 deja

neiro de 1989), Estatuto do ldoso (Lei no 107 41, de 1 o de outubro de 2003), dentre outros. 

Essa legisla<;ao esta fundamentada na propria Constitui<;ao Federal, legitimando, centro

lando e dirigindo o funcionamento do Estado. 

As Policias Militares foram reorganizadas atraves do Decreto-Lei no667, de 02 de 

julho de 1969, e instituidas para a manuten<;ao da ordem publica e seguran<;a interna nos 

Estados, nos Territories e no Distrito Federal, no ambito de suas respectivas jurisdi<;oes. 

Suas atribui<;oes sao voltadas ao policiamento ostensive, a garantia do cumprimento da 

lei, a manuten<;ao da ordem publicae assegurando o exercfcio dos poderes constitufdos. 

Embora nao fa<;a parte de sua missao basica, a Policia Militar do Parana desenvol

ve projetos comunitarios visando proporcionar a determinados segmentos da comunidade 

uma oportunidade de integra<;ao social, bern como estendendo os seus servi<;os presta

dos em a<;oes que, teoricamente, poderiam ser desempenhadas por outros orgaos publi

cos ou privados, tais como as desenvolvidas atraves do Programa Educacional de Resis

tencia as Drogas e a Violencia (PROERD) e o Projeto Formando Cidadao. 

0 desenvolvimento desses projetos comunitarios, principalmente os voltados aos 

adolescentes em situa<;ao de risco e as crian<;as, bern como projetos de a<;ao social e da 

area da saude, destinados aos proprios integrantes da corpora<;ao e a seus familiares, 

possibilitam uma tentativa de aproxima<;ao num conjunto de a<;oes preventivas. 

Nem todas as unidades policiais sao obrigadas a participar de algumas das a<;oes, 

ficando a sua realiza<;ao sujeita ao interesse do comando da unidade, respeitadas as con

veniencias administrativas. 



8 

1.1 ORIGEM DA PESQUISA 

Esta pesquisa busca identificar quais sao OS projetos voltados a prote~o dos direi

tos humanos realizados pela Poll cia Militar do Parana. Procura expor como sao gerencia

dos, as suas dificuldades e resultados praticos, independente de sua concretiza9ao ser 

uma obrigatoriedade organizacional ou livre iniciativa de determinadas pessoas ou unida

des policiais. 

1.2 IMPORTANCIA DO TRABALHO 

Este estudo tern sua importancia na perspectiva de valora~o da corpora9ao, pois 

proporciona reflexoes sobre ac;oes que podem possibilitar uma aproximac;ao mais direta, 

humana e compromissada com os interesses sociais. Alem da comunidade, algumas a-

90es sao diretamente direcionadas aos policiais militares e seus familiares. A participa9ao 

comunitaria, quando bern administrada, tende a produzir urn efeito benefice, proporcio

nando ao grupo social atingido uma mudanc;a comportamental relativa ao relacionamento 

com os funcionarios responsaveis pela aplica~o da lei e pela seguranc;a publica. 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

- Apresentar a evolu9ao hist6rica da Poll cia Militar do Parana. 

- ldentificar os projetos em que ocorre o envolvimento da Policia Militar do Parana 

em ac;oes voltadas aos Direitos Humanos. 

- Relacionar a legisla~o estadual que subsidia projetos em desenvolvimento. 

- Apresentar relat6rio de resultados praticos obtidos, durante o a no de 2007, pel as 

ac;oes abordadas. 

- Comparar as novas a96es desenvolvidas e seus objetivos com as propostas ori

ginais da Declara~o Universal dos Direitos Humanos. 

-ldentificar mudanc;as comportamentais dos policiais atuantes nas novas ac;oes. 

- ldentificar os motivos que levam algumas unidades da PMPR a nao desenvolver 

determinadas ac;oes de integra~o comunitaria. 
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1.4 LIMITACAO DO ESTUDO 

Serao considerados, para efeitos de processamento estatfstico de resultados, 

apenas os dados relatives ao ana de 2007, bern como serao abordados somente os 

projetos que mantiveram suas atividades ate o referido perlodo. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho apresenta-se dividido em cinco capitulos, sendo que o primeiro com

preende a lntrodu~ao, tendo como alva uma abordagem de contextualizac;:ao do tema 

apresentado na monografia. 

Capitulo 2 - Hist6rico. 

Neste capitulo sera realizada uma apresentayao da evoluc;:ao hist6rica da Polfcia 

Militar do Parana, focalizando suas origens e o seu emprego em diversas ac;:oes militares, 

procurando-se localizar o leitor para importantes fatos ocorridos e, principalmente para 

mudanc;:as relativas aos servic;:os prestados pela corporayao. 

Capitulo 3 - Os Direitos Humanos. 

Serao abordados os principais aspectos evolutivos sabre a legislac;:ao internacional 

que vern direcionando ac;:oes humanitarias atraves de Acordos, Tratados e Convenc;:oes, 

bern como as suas influencias nos palses membros. Sera realizada ainda, uma aborda

gem sabre a garantia da defesa dos Direitos Humanos par ocasiao das ac;:oes policiais e 

sociais. 

Capitulo 4- Os Projetos e Ac;:oes de Direitos Humanos na PMPR. 

Neste capitulo serao identificadas as ac;:Oes e os projetos desenvolvidos pela Poll

cia Militar e relacionados ao tema da pesquisa. Sera realizada uma abordagem sabre a 

sua criac;:ao, amplitude, dificuldades encontradas e resultados obtidos durante o ana de 

2007. 

Capitulo 5 - Propostas. 

Capitulo 6 - Considerac;:oes Finais. 

Capitulo 7- Referencias bibliograficas. 
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2 HISTQRICO 

Os acontecimentos hist6ricos ilustram a trajet6ria de uma institui<;ao, seus memen

tos e fases, focalizam erros e acertos no transcurso temporal, possibilitam reflexoes e 

permitem rever procedimentos, nao chegando ao intangivel processo da alteragao daquilo 

que ja passou, pois sao fatos. 0 proveito do conhecimento e justamente, atraves da hist6-

ria, permitir-se exercitar a tentativa da mudan<;a comportamental, almejando sempre algo 

melhor. 

2.1 A Evolu~ao Hist6rica da Policia Militar do Parana 

0 Brasil possui hoje, considerando-se o nivel estadual, para a garantia da seguran

ga na sociedade, basicamente, duas for<;as policiais: A Policia Civil e a Policia Militar. A 

primeira e derivada do sistema policial frances, tambem denominada de PoHcia Judiciaria. 

A segunda, cujas procedencias remontam aos tempos coloniais, que se solidificou decisi

vamente ap6s a lndependencia, sempre teve urn papel destacado durante toda a existen

cia da vida imperial e republicana brasileira. Tambem e denominada de Policia Adminis

trativa, Policia Preventiva, ou ainda, PoHcia Ostensiva. 

2.1.1 A PoHcia Militar do Parana antes da Proclama<;ao da Republica 

A PoHcia Militar teve inicio com dais objetivos: defender o territ6rio colonial contra 

as invasoes de piratas e defender a comunidade contra os ataques indigenas. A primeira 

organiza<;ao m6vel de defesa militar que se tern conhecimento eo Termo de Sao Vicente 

de 1542, em Sao Paulo. Milicia organizada por iniciativa da Camara de Sao Vicente, tern 

por objetivo fundamental a defesa contra ataques indigenas. Para a forma<;ao da miHcia 

concorriam os colones e tambem os indios tupiniquins. (SOARES, 1987, p.12). 

Entretanto, apenas em meados do seculo XVIII, no governo de Morgado de Ma

theus, sao instituidas em Sao Paulo tropas regulares permanentes, quando, em julho de 

1767, sao constitufdos seis corpos de tropas auxiliares (2a linha) armadas e uniformiza

das. 

Em 1775, o governador da Capitania, sob determina<;ao do Marques de Lavradio, 

Vice-Rei do Brasil, instituiu a primeira tropa de primeira linha em Sao Paulo: a Legiao dos 

Voluntaries Rea is, rna is conhecida como Legiao Paulista.(FERNANDES, 197 4, p. 37 - 38). 
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Em 1808, sofre urn processo de reorganiza98o pelo qual passa a denominar -se 

Legiao de Tropas Ligeiras e, mais tarde, em 1824, sofre urn novo processo de reorgani

zac;Bo, pelo qual sao agrupados seus dais batalhoes de lnfantaria, que passam a constitu

ir o yo Batalhao de Cagadores de 1 a Linha do Exercito, com sede em Sao Paulo. 

Com a Independencia, inicia-se o processo de centraliza9ao e forma9ao do Exerci

to nacional. As tropas de linha, herdadas do perlodo colonial, vao sendo diluidas e incor

poradas as novas forgas militares e redistribuldas pelo territ6rio nacional, perdendo assim 

o seu carater regional. 

Quanta aos Corpos de Auxiliares, de Milicias do de Segunda Linha, sofrem novo 

processo de reestrutura9ao e passam a ser denominadas tropas de segunda Iinha, sendo 

extintas em 1831 com a cria98o da Guarda Nacional. 

Foi mais ou menos par essa epoca que comegaram a surgir as mais diversas for-

9as policiais em todos os recantos do pals. Sendo o Brasil vasto em extensao territorial e 

em particularidades regionais, e praticamente impassive! relatar em urn unico trabalho a 

evolu9ao hist6rica de todas as suas forgas policiais. 

0 Estado do Parana, ate o ana de 1853, nao passava de uma simples Comarca de 

Sao Paulo, integrante da pr6spera Capitania de Sao Vicente, doada a Martim Afonso de 

Souza em 20 de janeiro de 1535. 

Dotada a regiao paranaense de grande extensao territorial, seus primeiros habitan

tes julgavam-se em condi¢es e no direito de administra-Ia, bern como capazes de explo

rar e extrair as riquezas de seu solo, de seus campos e de suas matas. Surgiu dal o mo

vimento que tomou o nome de "Conjura Separatista". (SOARES, 1987, p.19). 

Ap6s diversas tentativas Jevadas e efeito nesse sentido, finalmente, em prol de sua 

autonomia, conseguiram Ievar avante o tao almejado ideal, quando a Camara dos Depu

tados do Imperio, depois de calorosos debates, aprovou a Lei no 704, criando a Provincia 

do Parana. 

Tao logo houve a emancipa9ao do Parana, sentiu-se a necessidade de se criar urn 

organismo policial que se encarregasse da seguranga da nova Provincia. 

Foi assim que, antes mesmo da instala9ao oficial da Provincia, que veio a ocorrer 

em 19 de dezembro de 1853, com a posse do seu primeiro Presidents, o Conselheiro Za

carias de G6es e Vasconcelos, o govemo imperial expediu o Decreta 1237, de 28 de se

tembro de 1853, declarando que o Parana teria urn chefe de poHcia especial. 

Pelo Decreta 1257, de 17 de outubro de 1853, o lmperador marcou a gratifica9ao 

anual de urn canto de duzentos mil reis ao Chefe de PoHcia do Parana. 
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0 primeiro Chefe de Policia do Parana foi o desembargador Antonio Manoel Fer

nandes Junior, nomeado por ato de 20 de outubro de 1853. Ele veio da Corte juntamente 

com o Presidents Zacarias de Goes e Vasconcelos. 

Assumindo o cargo, Antonio Manoel Fernandes Junior nao expediu nenhum regis

tro regulando o expedients do seu 6rgao e tambem nao baixou instru96es a respeito do 

seu funcionamento. Assim, a Secretaria de Policia - atual Secretaria de Seguran9a Publi

ca- s6 veio a ter existencia de fato pelo Decreta de 21 de fevereiro de 1857. 

Antes disso, porem, ja estava em organiza98o a primeira for98 policial que se tern 

conhecimento no Parana. A Lei no 7, de 10 de agosto de 1854, criou o embriao da polfcia 

paranaense, naquela epoca denominada de Companhia da For9a Policial. 

Contava a primeira organiza98o policial, inicialmente como efetivo de 67 homens, 

sendo tres oficiais e sessenta e quatro pra98s. Sua verba anual or98va em pouco mais de 

quinhentos cantos de reis. 

Os primeiros armamentos e equipamentos foram cedidos, a titulo de emprestimo, 

pela Guarda Nacional, constando de 31 espingardas, a mesma quantidade de baionetas, 

patronas (cartucheiras), cinturoes e bandoleiras. 

0 oficial escolhido para comanda-la foi o Capitao de Primeira Linha do Exercito, 

Joaquim Jose Moreira de Mendon98, a quem coube a dificil tarefa de organiza-la. 

Em 5 de dezembro do mesmo ano era aprovado o seu regulamento, o qual ficou 

inalterado ate os idos de 1890. Alem de abolir o castigo da chibata, o regulamento con

signava em seu texto a ideia de que era proibido a qualquer elemento sentar pra9a em 

suas fileiras for9osamente. 

Somente no inicio do ano seguinte a companhia pode iniciar o seu trabalho de po

liciamento, dando prote98o aos que queriam entrar sertao adentro e implantas suas fa

zendas, bern como aqueles que instalariam as primeiras industrias paranaenses, o ainda, 

acompanhando aqueles que colocavam os primeiros trilhos de estrada de ferro, que se 

enveredavam pelo sertao in6spito. 

Em 1865, a Companhia da For98 Militar fornecia urn grande contingents de oficiais 

e pra9as para a organiza9ao do Corpo de Voluntaries da Patria, seguido para a Corte, on

de foram incorporados ao Batalhao 31° de Voluntaries, dali seguindo para combater na 

Guerra do Paraguai. 

Mais tarde, no ano de 1871, a lei Imperial no 2033, de 20 de setembro, restringiu 

as atribui96es judiciarias dos chefes de polfcia e delegados, que ficaram apenas conside

rados como auxiliares da Justi9a e com competencia para a feitura de inqueritos policiais. 

Antes disso, tinham poder de prestar jurisdi9ao em certos cases especificos e nos cases 
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em que ocorriam infrac;oes "dos termos de bern viver e seguranc;a, eo das infrac;oes das 

posturas municipais". 

Com o termino da Guerra do Paraguai, a Companhia da Forc;a Policial havia vol

tado coberta de gl6rias. As baixas sofridas em combate e os habitos adquiridos palos 

combatentes em dura campanha de Iongo tempo fizeram com que surgisse a ideia de se 

adaptar e reestruturar a organizac;ao, para que viesse a satisfazer as necessidades de 

seguranc;a da Provincia, entao em rapido desenvolvimento. 

Assim, em 187 4, o doutor Manoel Antonio Guimaraes, Vice-Presidents da Pro

vincia, diante das sugestoes do Capitao Manuel Eufrasio de Assunc;ao, resolveu dar a 
Companhia da Forc;a Policial urn carater definitive, com uma nova organizac;ao. 

Em 30 de julho de 187 4, com a Lei no 380, a antiga Companhia da Forc;a Polici

al passa a denominar -se Corpo Policial, constituida por duas Companhias e urn efetivo de 

202 homens. 

0 cargo de comandante foi elevado, por sua vez, ao posto de Major, e com a 

nova organizac;ao surgiu a Escola de lnstruc;ao Primaria, destinada a elevar o nfvel cultu

ral dos prac;as, numa epoca em que o ensino era privilegio dos rices. 

Para suprir as necessidades de armamentos para a corporac;ao, aumentada em 

seu efetivo, foram cedidas, pelo Ministerio da Guerra, espingardas com baionetas e de

mais pertences iguais ao numero de prac;as existentes. 

Em 13 de abril de 1878, a Lei no 486 elevou ao posto de T enente-Coronel o 

cargo de Comandante do Corpo Policial. 

2.1.2 A Policia Militar do Parana Ap6s a Proclamac;ao da Republica 

Ap6s a proclamac;ao da Republica, em 9 de agosto de 1890, a Junta Governati

va baixava o Decreta no 104, o qual dava ao Corpo Policial uma regular organizac;ao mili

tar, condizente com sua finalidade de mantenedor da ordem publica. Elevou o numero de 

oficiais para 8 e o de prac;as para 300, prevendo uma Sec;ao de Cavalaria e reorganizan

do a Banda de Musica, que havia sido dissolvida em 1883. 

0 cargo de comandante passou a Coronel, sendo nele comissionado o Capitao 

do Exercito Carlos Delphim de Carvalho. Na mesma ocasiao, foi instituido o cargo de Ma

jor-Fiscal, equivalents ao atual Chafe do Estado Maier, preenchido pelo Capitao Salvador 

Joao Fernandes, da propria corporac;ao e as Companhias foram fixadas em numero de 

tres. 



14 

No dia 3 de fevereiro de 1891, o novo Comandante, Coronel Candido Dulcldio 

Pereira, conseguiu instalar o quartel em urn predio proprio do Estado e adquiriu os arma

mentos e equipamentos necessaries a tropa, cuja falta vinha a organizagao sentindo des

de a sua criagao. 

Durante o comando desse oficial, foi sancionada a Lei no 36, de 5 de julho de 

1892, estruturando a corporagao num corpo misto de Cavalaria e lnfantaria, com a deno

minagao de Regimento de Seguranc;a do Parana, dando-lhe nova organizac;ao militar e 

aumentando seu efetivo para 20 oficiais e 455 prac;as, adquirindo, ao mesmo tempo, 68 

equinos. Essa mesma Lei criou o cargo de Capitao-Cirurgiao Medico, sendo nele investi

do o doutor Arthur de Almeida Sebrao, vindo a ser o primeiro medico da milicia paranaen

se. 

A entao Secretaria de PoHcia passou a denominar-se Repartigao Central de Po

licia, por Ato Governamental de 21 de maio de 1892. Esse nome seria mantido ate o ano 

de 1930 quando, com o novo regime vigente no pais, passou a denominar-se Chefatura 

de Policia. 

Em outubro de 1892 a Revolugao Federalista eclodia no Rio Grande do Sui, con

tando como apoio de uma parte da Marinha de Guerra e logo atingia o seu apogeu. 0 

Regimento de Seguranc;a do Parana, fiel as autoridades constitufdas, foi posto a disposi

gao do Governo do Marechal Floriano Peixoto, passando a fazer parte da Brigada Provi

s6ria, em con junto com o Batalhao Patri6tico "23 de Novembro", sob o comando do Coro

nel Candido Dulcidio Pereira. 

lntegrando, mais tarde, as forc;as sob o comando do General Paulo Argolo, o Re

gimento seguiu para o campo de luta. Durante aquele epis6dio sangrento, tombou uma 

legiao de bravos paranaenses, entre eles o seu comandante, o Coronel Candido Dulcfdio 

Pereira, no epico Cerco da Lapa. 

Em 1912, novamente o Regimento de Seguranc;a do Parana tomou parte em san

grentos combates, desta vez contra urn grupo de andarilhos religiosos, chefiados pelo 

Monge Jose Maria, que haviam ocupado grande parte do sertao catarinense e pretendiam 

dominar avila de Curitibanos, em Santa Catarina. Foram rechagados do territ6rio parana

ense, indo alojar-se nos campos de Irani. 

0 governo paranaense interveio e enviou, em outubro de 1912, uma parte do Re

gimento de Seguranc;a sob o comando do Coronel Joao Gualberto de Sa Filho para a lo

calidade de Palmas, no Parana. 0 grosso do contingente estacionou na referida cidade, 

enquanto urn pequeno grupo deslocou-se para onde se encontravam os invasores. Ali 

chegando sob o comando do referido coronel, foi ao encontro deles. Entretanto, esses, 
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em numero superior, tambem armadas e pressentindo a aproxima98o da tropa em campo 

aberto, avanc;aram contra ela num ataque sangrento. Como resultado desse combate 

tombaram mortos o Coronel Joao Gualberto e urn elevado numero de soldados, ficando 

outros gravemente feridos, entre eles o entao Alferes Sarmento, atual patrono da PoHcia 

Militar do Parana. Tambem foi elevado o numero de mortos do lado oposto. 

Mais tarde, os invasores reiniciaram a luta armada nas terras contestadas, ha

vendo, desta vez a interven<;ao federal. De 1913 a 1915, o Regimento tomou parte em va

rios combates sob as ordens do Major Benjamim Augusto Lage, comandante do "Batalhao 

Tatico", que integrava as forc;as do General Setembrino de Carvalho. A luta cessou com a 

derrota dos invasores. 

Em 1917, o Regimento de Seguranc;a do Parana passou a denominar-se Forc;a 

Militar do Estado, incorporando-se a Primeira Linha do Exercito Brasileiro, na qualidade 

de Forc;a Auxiliar, conforme acordo firmado entre a Uniao eo Estado. 

Em 16 de julho de 1924, a atual Policia Militar do Parana estava novamente en

volvida em campanhas militares, dessa vez combatendo as forc;as revolucionarias paulis

tas chefiadas pelo General lsidoro Dias Lopes. A milicia paranaense partiu para a luta sob 

o comando do entao Capitao Joaquim Antonio de Moraes Sarmento, a frente do 1 o Bata

lhao de lnfantaria. 

0 referido Batalhao, logo no inicio, travou violentos combates com as tropas re

volucionarias na Estrada de Porto Feliz, ocupando a seguir a cidade de ltu. 

lncorporando-se depois nos destacamentos do Coronel Abreu de Lima e do ge

neral Candido Rondon, combateu em Botucatu, Indiana, Guata, Porto Velho e nas mar

gens do rio Parana. 

De 1926 a 1927, a Corpora98o participou ativamente nos ataques realizados 

nas proximidades de Catanduvas e, ainda nesse ultimo ano, dava combate ao banda che

fiado pelo caudilho Fabrlcio Vieira, entregando-o posteriormente a Justic;a. 

A atual Policia Militar do Parana teve, ainda, participac;ao em diversos aconte

cimentos que antecederam a Revolu98o de 1930, contribuindo, posteriormente, para a 

implantac;ao do novo regime, dela originario. 

Em 1932, a Corpora<;ao constituiu a "Coluna Plaisant", marchando da capital pa

ranaense em 14 de julho a fim de dar combate as forc;as paulistas rebeldes que guarneci

am a Capela da Ribeira, abrindo, como recursos pr6prios, uma das partes mais resisten

tes que possufa a fronteira de Sao Paulo. Dali se sucederam os avanc;os da tropa para

naense em territ6rio paulista. 
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Com a Constitui~o de 1946, a Corpora~o entrou no que podemos chamar de 

sua fase contemporanea, diversificando o seu papel de pollcia com o de forc;a militar, com 

a preponderancia daquele, dado do desenvolvimento alcanc;ado pelo Estado, cada vez 

mais carente de seguranc;a. 

Atualmente a Pollcia Militar do Parana vern se dedicando diuturnamente ao poli

ciamento ostensivo e preventivo, selecionando e treinando seu efetivo, principalmente a

traves da Academia Policial Militar do Guatupe (APMG), do Centro de Formac;ao e Aper

feic;oamento de Prac;as (CFAP) e do Centro de Ensino e lnstru~o (CEI) do Corpo de 

Bombeiros, onde mil hares de policiais ja foram formados e aperfeic;oados, nos mais varia

dos cursos, com a participa~o de policiais de diversos estados brasileiros e inclusive de 

outros paises. 

3 OS DIREITOS HUMANOS 

3.1 Os Direitos Humanos no Seculo XX 

A defesa dos direitos, especialmente ap6s as atrocidades cometidas durante a Se

gunda Guerra Mundial, posicionou-se de forma revolucionaria no seu significado juridico, 

como consequencia da assinatura da "Carta das Nac;Oes Unidas", no ano de 1945, cuja 

particularidade reside na a~o protetora dos direitos humanos, na valoriza~o da impor

tancia da autodetermina~o dos povos e na solidariedade internacional. 

Com a aprova~o da Declarayao Universal dos Direitos Humanos, no dia 1 0 de de

zembro de 1948, em Paris, os direitos referentes a igualdade e a liberdade foram ressal

tados, sendo estabelecidas formas de conduta sobre os direitos culturais, sociais, econo

micos e principalmente sobre direitos civis e politicos, assegurando a indivisibilidade dos 

direitos humanos fundamentais, conforme estabelece o seu artigo 2°: 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na pre
sante Declarac;ao, sem distin~o alguma, nomeadamente de rac;a, de cor, de sexo, de lin
gua, de religiao, de opiniao politica ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 
nascimento ou de qualquer outra situa~o. Alem disso, nao sera feito nenhuma distinc;ao 
fundada no estatuto politico, juridico ou intemacional do pais ou territ6rio da naturalidade 
da pessoa, seja esse pais ou territ6rio independente, sob tutela, autonomo ou sujeito a al
guma limita~o de soberania. 

Outras importantes convenc;oes e pactos internacionais foram aprovados a partir da 

Declara~o Universal dos Direitos Humanos, abordando aspectos elementares da defesa 
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dos direitos, da dignidade e da vida. Alguns estao diretamente relacionados ao servic;o de 

seguranc;a publica, prestado pelas forc;as policiais, incluindo-se assim neste contexto a 

Polfcia Militar do Parana, alvo da presente pesquisa. Dos aspectos abordados nos pactos 

e convenc;oes pode-se distinguir os que legitimam ac;oes e comportamentos relatives a 
protec;ao dos direitos civis e politicos (1966), eliminac;ao de todas as formas de discrimi

nayao contra a mulher (1979 e 1994), contra a tortura e outros tratamentos ou penas cru

eis (1984 e 1985), sobre os direitos da crianc;a (1989) e, mais precisamente, o C6digo de 

Conduta Para os Funcionarios Responsaveis Pela Aplicayao da Lei, adotado pela As

sembleia Geral das Na9oes Unidas, no dia 17 de Dezembro de 1979. (PMMG, 2002, p. 

475). 

Os direitos e liberdades proclamados nos tratados internacionais vern subsidiando 

o Direito Constitucional dos palses, como preceitos fundamentais. No Brasil, asses direi

tos sao acatados em decorrencia do disposto no paragrafo 2°, do artigo so, da Constitui-

9ao de 1988, onde esta definido que as direitos nela enunciados nao excluem as decor

rentes do regime e dos principios par eta adotados, au dos tratados internacionais em que 

a Republica Federativa do Brasil seja parte. (Constituiyao da Republica Federativa do 

Brasil, 1988). 

3.2 Os Direitos Humanos Nas A~oes Policiais Militares 

Segundo Balestreri (1988, p. 32), "o policial e, antes de tudo urn cidadao, e na cidada

nia deve nutrir sua razao de ser. lrmana-se, assim, a todos as membros da comunidade 

em direitos e deveres." 

Os Direitos Humanos sao titulos legais que toda pessoa possue como ser humano. 

Pertencem a todos, rico au pobre, homem au mulher, idoso au crian9a. Os Direitos Hu

manos podem ser violados, mas nao podem jamais ser retirados de alguem. (PMMG, 

2002, p. 63). 

0 respeito aos Direitos Humanos nao e alga que se possa agregar a funyao polici

al. Antes disso, trata-se da propria substancia da ayao policial fazer respeitar os Direitos 

Humanos. Ou a policia serve para isso ou nao se deve esperar dela qualquer resultado 

efetivo quanta a seguranc;a publica. 

A partir da Declarayao dos Direitos do Homem e do Cidadao, em 1789, comec;a a 

atribuir-se ao Estado o encargo pelas politicas publicas no tocante a seguran9a publica, 

em que os limites de ayao do Estado necessitam ser observados, pais, caso contrario, a 
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Polfcia Militar sera vista como urn instrumento repressor e infrator dos direitos humanos 

dos cidadaos. 0 regime militar teve, e ainda tern, muita influencia na execu9ao das ativi

dades das policias militares, culminando com a Constitui9ao de 1988, que atribui as poH

cias militares responsabilidades bern distintas das conferidas a policia civil. Sao importan

tes as transforma9oes que a Polfcia Militar tern realizado internamente para seguir as mo

difica95es da sociedade, com o prop6sito de criar uma nova mentalidade e uma mudan9a 

cultural nos policiais, cuja pratica profissional sera de extrema importancia para a solidifi

ca9ao do Estado Democratico de Direito. Educa98o e treinamento na area dos direitos 

humanos, fundamentando-se na Constitui98o Federal e nas normas internacionais relati

vas ao assunto, sao essenciais. A importancia ao respeito dos direitos humanos dos poli

ciais militares tambem deve ser objeto de estudo e de a96es governamentais. 

0 sistema fechado de administra98o ainda e caracterlstica dos 6rgaos de aplica98o 

das leis, fundamentando-se na hierarquia. Os 6rgaos obedecem a cadeias rfgidas de di

re9ao, com processes decis6rios descendentes. Demonstram pouca antecipa9ao dos de

senvolvimentos atuais e futuros que nao se adaptem no sistema. Apresentam problemas 

em constituir e sustentar afinidades eficazes com a comunidade. 

A tentativa de muta98o operacional, de urn sistema fechado para urn aberto na a

rea da seguran9a publicae bern recente. Tecnicas de implanta98o de urn policiamento 

comunitario tornaram-se conhecidas par sugerir a descentraliza98o organizacional, alte

rando nfveis funcionais na estrutura, desconfigurando o enfoque tradicional de fun96es 

especfficas de aplica9ao da lei. A finalidade do policiamento comunitario e instituir uma 

aproxima98o e entrosamento entre a polfcia e a comunidade, considerando que as res

ponsabilidades sao compartilhadas entre o povo e o Estado. Em todos os aspectos, o en

volvimento comunitario fortalece o aspecto legal da gestao governamental. 

3.3 Direitos Humanos na Forma~ao do Policial 

Para Rover (2002, p. 244), "a qualidade da aplicac;ao da lei e afetada pela qualida

de dos recursos humanos disponfveis". 

A Declara98o Universal dos Direitos Humanos (1948) eo documento mais impor

tante ja adotado pela Assembleia Geral das Na96es Unidas. Algumas de suas disposi-

96es fazem parte do direito consuetudinario internacional. Muitas constitui96es nacionais 

incorporam dispositivos da Declara98o Universal. (Manual de Direitos Humanos da 

PMMG, p. 59). 
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A Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica (SENASP) estabelece normas direti

vas e exorta os governos a incluir questoes relativas a etica e direitos humanos nos currf

culos de formagao de seus agentes encarregados da aplica~o da lei. Uma Matriz Curri

cular estabelecida e constantemente atualizada e divulgada, discutida e avalizada pelos 

Estados Membros da Federagao que demonstram interesse no trato com o assunto. 0 

repasse de verbas federais e condicionado a mudanc;a comportamental e, principalmente, 

aos resultados apresentados pelos 6rgaos responsaveis pela seguranc;a publica. 

Embora se verifique um grande empenho das Organizayaes Policiais, e not6rio que 

ainda e recente a propaga~o e inclusao dos princfpios relatives ao ensino e assimilagao 

de praticas relacionadas aos direitos humanos aplicaveis a atividade. A mudanc;a signifi

cativa carece de uma preparagao mais aprofundada no assunto para que se observem 

resultados mais consistentes. 

As equipes ou departamentos responsaveis pela formagao, treinamento e aperfei

goamento dos integrantes da PMPR devem ser suficientemente capazes de preparar ins

trugoes te6ricas e praticas objetivando a doutrinar o conhecimento e entendimento dos 

direitos humanos e do direito internacional humanitario, visando a performance adequada 

das funyaes atribufdas. 0 posto ou a gradua~o do policial que esta sendo instrufdo nao 

deve interferir nessas praticas, pais todos tern uma consideravel parcela de responsabili

dade sabre os resultados mensuraveis. 

As tecnicas e taticas sabre a abordagem dos direitos humanos devem ser atualiza

das constantemente, vista que agoes que em dado momenta sao consideradas normais 

podem vir a ser qualificadas como grave viola~o dos mesmos, em decorrencia da mu

danga conceitual e pratica sabre determinados comportamentos e garantias. Geralmente 

o ensino resulta de uma adapta~o de ayaes ja existentes, conferindo aos responsaveis 

pela aplica~o da lei qualifica~o adequada para suas fungoes. A sequencia da formagao 

e adestramento no campo dos direitos humanos sera fortalecida pela inclusao da tematica 

na maior parte dos cursos oferecidos aos policiais e bombeiros militares, o que de fato ja 

vern ocorrendo na PMPR. 0 serviyo policial aos poucos vai assumindo urn carater profis

sional, distanciando-se da caracterfstica de organiza~o estruturada com alicerce exclusi

vamente no emprego publico convencional ou de forya militar apenas adaptada para o po

liciamento. 

E. fundamental que os responsaveis pela aplica~o da lei apresentem sensibilidade 

com rela~o aos direitos e liberdades individuais, assim como sejam conscientes de sua 

capacidade de proteger - ou violar - direitos humanos e liberdades. As agoes de aplica

gao da lei geralmente sao vistas como o indicador do comportamento de uma corpora~o 



20 

como urn todo, ficando o comportamento individual em segundo plano. lsso propicia que 

certas a96es individuais tenham urn resultado tao tragico sabre toda uma organiza9ao. 

(Manual de Direitos Humanos da PMMG, p. 148). 

Alguns t6picos sao fundamentais para que o agente policial atue de acordo com 

objetivos marais e princfpios legais. Visando-se a valoriza9ao dos direitos humanos e 

tambem a integridade jurldica do profissional, em sua formayao e treinamento, o policial 

deve ser tecnica e rotineiramente orientado para alguns procedimentos basicos e essen

ciais ao desempenho de sua atividade, tais como: 

- Toda pessoa acusada de urn delito deve ser presumida inocente ate que seja 

provado de que e culpada de acordo com a lei; 

- Toda pessoa tera o direito a urn julgamento justa e publico, por urn tribunal com

petente, independente, imparcial e estabelecido em lei; 

- Ninguem estara sujeito a interferencia ilegal ou arbitraria em sua vida privada, fa

milia, residencia ou correspondencia, nem a ofensas ilegais a sua honra e reputa9ao; 

- Os assuntos de natureza confidencial do conhecimento dos encarregados da apli

cayao da lei deverao permanecer confidenciais, a menos que o exercfcio do dever ou a 

necessidade da justiya exijam o contrario; 

- Os encarregados da aplicayao da lei devem estar cientes e observar as implica

y6es legais associadas a prevenyao ou a detecyao do crime; 

- As crianyas e adolescentes sao vulneraveis a negligencia, abusos e explorayao; 

- A preven9ao da delinquencia juvenil e uma responsabilidade conjunta de institui-

96es publicas e privadas; 

- 0 recolhimento de provas para a detec9ao do crime requer habilidade e conheci

mento especiais; 

- 0 interrogat6rio de suspeitos e sujeito a regras especificas e requer prepara9ao 

cuidadosa; 

- Desaparecimentos e mortes extrajudiciais cometidos por agentes do Estado sao 

crimes muito graves e tambem viola96es graves dos direitos humanos; 

- As viti mas de abuso do poder tern direito a prote9ao e repara9ao; 

- Os encarregados da aplicayao da lei devem estar devidamente preparados para o 

cantata com a vitima. As organiza96es devem criar regras e procedimentos para o trato 

com as vitimas. 

Como consequencia, a exemplo de varias outras policias militares brasileiras, a 

PMPR, atraves de estudos e adaptayao adotada pelos seus Departamentos de Ensino, 
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inseriu o tema Direitos Humanos nos curriculos da maior parte dos seus cursos, objeti

vando aperfeiyoar as noyaes de nossos policiais sabre os temas para facultar aos mes

mos a capacidade de atua98o de forma tecnica e profissional, conquistando de modo efe

tivo, o respeito da comunidade. 

No ano de 2008 as disciplinas de Direitos Humanos na PMPR estao inseridas nos 

cursos, conforme o Quadro 1 (p. 23). 

QUADRO 1 - CARGA HORARIA DE DIREITOS HUMANOS 
(CURSOS DE FORMACAO PMPR - 2007) 

Curso Carga Horaria 
Curso de Forma~o de Soldados 

(CFSd) 20 horas 
Curso de Formayao de Cabos 

(CFC) 10 horas 
Curso de Forma~ao de Sargentos 

(CFS) 10 horas 
Curso de Forma~ao de Oficiais PM 

(CFO/PM) 30 horas 
Curso de Formayao de Oficiais BM 

(CFO/BM) 20 horas 
FONTE- Seyao Tecnica de Ensino (APMG e CFAP) 

Os Direitos Humanos ainda estao inseridos em cursos de especializagao, aperfei

goamento e em cursos especificamente voltados para a area tematica. Outras disciplinas, 

tais como Policia Comunitaria, Direito, Tiro Policial, Socarras de Urgencia, Deontologia e 

Etica Policial, entre outras, tambem abordam aspectos relacionados aos Direitos Huma

nos. 

3.4 Os Direitos Humanos nas A~oes Sociais 

Assegurar os direitos individuais tern deixado de ser simplesmente a repressao a 

agoes que colocam em risco determinada pessoa ou grupo social, como era verificado em 

praticamente todas as agoes de servigo efetuadas pelos policiais militares do Estado. 

Tampouco se resume nas ayaes simples de policiamento preventive e ostensivo, onde o 

policial ou equipe recebe urn determinado espago territorial de responsabilidade e procura 

manter urn determinado equilibria social, no que se refere aos comportamentos sociais 

relacionados com a seguranga publica e, embora a previsao de seu emprego seja preven

tiva, acaba na maioria das vezes atuando repressivamente. 
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Uma tentativa de mudan9B comportamental, que aos poucos vai se firmando como 

projeto, vern se verificando num perfodo recente, iniciado no Estado do Parana no final da 

decada de 1990. Esta nova perspectiva de aplicacao de policiamento vern acompanhando 

uma tendencia internacional, originaria segundo alguns no Japao e segundo outros auto

res nos Estados Unidos da America (USA), cujo o principia fundamental e a interac;ao do 

policial com a comunidade. As principais ac;Qes nas questoes de seguranc;a publica sao 

definidas pela propria comunidade. 

Quando as pessoas passam a relacionar-se com outros cidadaos, seus problemas 

comuns tandem a ser compreendidos de maneira mais racional. 0 grupo acredita em sua 

propria capacidade de acao e medidas concretas substituem 0 antigo conformismo e apa

tia. 

Essa expressao, atualmente, recebe o conceito de Policia Comunitaria. Essa 

modalidade de policiamento e inclusive tema de estudos de especialistas em seguranc;a. 

Para Giddens (1999, p. 98), sociologo britanico, " ... uma enfase renovada na prevenc;ao do 

crime mais que na aplicacao da lei pode caminhar de maos dadas com a reintegrac;ao do 

policiamento com a comunidade ... ", refor9Bndo a ideia da integracao social. 

Jean-Claude Chesnais, conceituado demografo e especialista em violencia urbana, 

citado em relatorio referente a sua visita ao Estado de Sao Paulo, em outubro de 1995, 

delineou urn importante esboc;o sobre a violencia da criminalidade no Brasil. Seis motivos 

foram apontados por Chesnais como fatores responsaveis pela atual situacao: 

- fatores s6cio-econ6micos: pobreza, agravamento das desigualdades, heranc;a da hiperin
flac;Bo; 

- fatores institucionais: insuficiencia do Estado, crise do modelo familiar, recuo do poder da 
igreja; 

- fatores culturais: problemas de integrac;Bo racial e desordem moral; 

- demografia urbana: as gerac;oes provenientes do periodo da explosao da taxa de natali
dade no Brasil chegando a vida adulta e surgimento de metr6poles, duas das quais, mega
cidades (Sao Paulo e Rio de Janeiro), ambas com populac;ao superior a dez milhoes de 
habitantes; 

- a midia, com seu poder, que colabora para a apologia da violencia; e 

- a globalizac;ao mundial, com a contestac;Bo da noyao de fronteiras e o crime organizado 
(narcotrafico, posse e uso de armas de fogo, guerra entre gangues).(Coordenadoria Esta
dual dos Conselhos Comunitarios de Seguranc;a de Sao Paulo, 1995). 

Uma medida consideravel para prevenir a criminalidade e a implementacao de ati

vidades comunitarias e culturais para crianc;as, adolescentes e ate adultos. Programas ja 
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desenvolvidos na PMPR demonstraram que a pratica esportiva, a leitura, as atividades 

artfsticas, cfvicas e as atividades recreativas sao fatores capazes de bloquear ou sublimar 

a agressividade dos participantes, melhorando a convivemcia sociaL 

QUADRO 2 - ACOES SOCIAlS DE PREVENCAO A DELINQOENCIA 

Estagio Nivel de Criminalidade Ay6es Recomendadas Resultados Possiveis 

0 individuo ainda nao Assistencia social mais lmpedir que o individuo ve-

ingressou no mundo do ampla possivel. Opor- nha a dar inicio a pratica de 

Miseria e Po- crime, mas e urn candida- tunizar emprego, medi- crimes de sobrevivencia, 

breza to permanente em razao das sanitarias basicas. satisfazendo suas necessi-

de sua condiyao social. Perspectiva de futuro. dades basicas. 

lmpedir que o individuo ve-

Atividades esportivas, nha a ingressar no mundo 

0 individuo ja e urn incon- culturais ou artisticas; do crime, uma vez que pas-

Marginalidade formado, dando claras Oportunidade de de- sa a sentir prazer em algu-

demonstrayaes de revolta senvolver uma atividade rna atividade, criando assim 

diante da vida que o cer- profissional. uma expectativa de futuro. 

ca. 

Faze-lo ver que este Em alguns casos, e possi-

0 individuo ja esta prati- caminho poderc~ leva-lo vel fazer com que o indivi-

Criminalidade cando pequenos delitos, a prisao, oferecendo-lhe duo retroceda, mas como ja 

Eventual de forma eventual. oportunidade para a- cometeu alguns delitos, isso 

bandonar tais praticas. nem sempre e possivel. 

0 individuo ja cometeu Desenvolver programas E muito dificil a recuperayao 

muitos delitos, passando de reintegrayao social de urn criminoso contumaz, 

Criminalidade a viver do crime e tern nos presidios, com as- porem em alguns casos e 

Profissional muitas contas a acertar sistencia social, profis- possivel obter resultados 

com a justiya. sional, religiosa, cultural positivos. 

e atividades artisticas. 

Criminalidade 0 individuo ja deixou de Pouca coisa a socieda- Recuperayao impossivel. 

Especializada ser apenas um criminoso de pode fazer quando o Mortes precoces e longas 

para se transformar num individuo ja atingiu este penas de prisao sao prova-

lider do mundo do crime. estagio. veis. 

FONTE: SOARES, 2003, p. 26. 
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Para Soares (2003, p. 23), "e de fundamental importancia observar, no entanto, 

que os problemas sociais sao apenas o fato propulsor, ou seja, o motivo inicial para o in

gresso de uma pessoa no mundo do crime. Uma vez tomando-se urn bandido, o individuo 

passa a cometer crimes barbaros e injustificados, embotando completamente sua figura 

de viti rna ou injustic;:ado". 

Os antagonismos sociais podem explicar os fatores que levam uma pessoa a prati

car crimes, mas nao os podem justificar. No momento que o individuo comete urn crime 

ele passa a ser urn criminoso e deve assumir responsabilidades juridicas. Deve ser trata

do com humanidade, com respeito, mas rigorosamente dentro da lei. 

Urn posicionamento consistente e apresentado pelo mesmo autor (2003, p. 26) so

bre as possibilidades do uso de ac;:Qes sociais como fator de prevenc;:8o da criminalidade. 

A perspectiva do sucesso ou fracasso das ac;:oes, dependendo do grau de comprometi

mento, tambem e enfocada, conforme se pode verificar no Quadro 2 (p. 23). 

4 OS PROJETOS E ACOES DE DIREITOS HUMANOS NA PMPR 

4.1 0 PROERD 

A Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas adotou, por unanimidade, em 20 de no

vembro de 1989, a Convenc;:8o Sobre os Direitos da Crianc;:a (CDC), que reconhece a ne

cessidade de cuidados e protec;:ao especiais, incluindo a protec;:ao juridica adequada para 

a crianc;:a, tanto antes como ap6s o nascimento. (Manual de Direitos Humanos da PMMG, 

p. 315). 

Alguns instrumentos internacionais conduzem, orientam e regulam o trato com as 

crianc;:as e adolescentes no que se refere a conquista e preservac;:8o dos Direitos Huma

nos, entre os quais pode-se citar: 

- Convenc;:ao Sobre os Direitos da Crianc;:a (CDC); 

- Regras Minimas das Nac;:Qes Unidas para a Administrac;:ao da Justic;:a Juvenil (Re-

gras de Beijing); 

- Diretrizes das Nac;:oes Unidas para a Prevenc;:ao da Delinquencia Juvenil (Diretri

zes de Riad); 
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- Regras das Na<;oes Unidas para a Proteyao das Crianyas e Adolescentes priva

dos de sua Liberdade (RNUPCA); 

- Regras Minimas das Na<;oes Unidas para a Elaborayao de Medidas nao Privati

vas de Liberdade (Regras de T6quio). 

Conven<;ao Sabre os Direitos da Crianya (CDC): 

A CDC e urn Tratado e, como tal, cria comprometimentos legais aos Estados Mem

bros para garantir que seus dispositivos sejam implementados em sua totalidade em nivel 

internacional. 

A CDC faz com que os Estados Partes tomem medidas que combatam a violencia, 

a negligencia e a explorayao para com as crianyas, devendo especificamente: 

- adotar normas que combatam o consume de drogas e previnam a utilizayao de 

crian<;as no trafico de drogas (artigo 33); 

- proteger contra todas as formas de violencia e explora<;ao sexuais, incluindo ativi

dade sexual ilfcita, explorayao de crianyas na prostituiyao ou praticas sexuais ilfcitas, e 

explora<;ao de crianyas na produyao de espetaculos ou material pornografico (artigo 34). 

No Brasil, a Lei no 8069 (Apendice 2), de 13 de julho de 1990 (Dispoe sabre o Esta

tuto da Crianya e do Adolescente e da outras providencias), regula a prote<;ao integral a 
crian<;a e ao adolescente, considerando crianya, para os efeitos da referida Lei, a pessoa 

com ate doze anos de idade incompletos, e adolescente a pessoa entre doze e dezoito 

anos de idade. 

Em seu art. 3°, todos OS direitos fundamentais inerentes a pessoa humana sao as

segurados, sem prejuizo da proteyao integral, afianyando, par lei ou par outros meios, to

das as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento ffsico, men

tal, moral, espiritual e social, em condiyaes de liberdade e de dignidade. 

A familia, a comunidade, a sociedade em geral e o poder publico devem assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivayao dos direitos referentes a vida, a saude, a alimenta

yaO, a educayaO, ao esporte, ao lazer, a profissionalizayao, a cultura, a dignidade, ao res

peito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria. (Art. 4°) 

0 PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia) e urn 

programa de educayao preventiva ao usa de drogas, que tern par objetivo evitar que cri

an<;as e adolescentes iniciem o seu usa. E urn programa eminentemente preventive, es

trategico, tendo como objetivo principal educar as crianyas em seu meio natural, a escola, 

com auxilio de policiais fardados e professores. Da enfase especial em alcan<;ar as crian-
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gas na 48 serie do Ensino Fundamental, mostrando-lhes os efeitos das drogas e ensinan

do as habilidades necessarias e motivagao para manterem-se Ionge desse mal. 

A origem do PROERD eo projeto D. A. R E. (Drug Abuse Resistance Education), 

criado em 1983 nos Estados Unidos, que hoje e desenvolvido em mais de sessenta pal

ses e desde 2002 em todos os Estados do Brasil. 0 PROERD chegou ao Brasil em 1992, 

atraves da Pollcia Militar do Rio de Janeiro, e no Estado de Sao Paulo em 1993, atraves 

da Academia de Policia Militar do Barra Branco, de onde o programa expandiu-se para os 

demais estados. (Coordena<;ao do PROERD, PMPR, 2008). 

0 PROERD e aplicado em parceria nas escolas e e direcionado para criangas de 

nove a doze 12 anos, alunos das quartas e sextas series, do Ensino Fundamental, duran

te dezessete semanas, com uma aula ministrada par semana, ao Iongo de urn semestre 

letivo. 

Alem da Lei anteriormente citada, as bases legais para o trabalho desenvolvido pe

lo PROERD na PMPR amparam-se na Constituigao Federal, na Lei no 9349 (Lei de Dire

trizes e Bases da Educagao), de 20 de dezembro de 1996, Resolugao 24/02, da Secreta

ria Nacional Anti-drogas - SENAD, na Diretriz 006/2000 do Comando Geral da PMPR e 

nas orientagoes e regulamenta<;oes do Programa Nacional de Anti-drogas- PNAD. 

0 Programa iniciou o desenvolvimento de suas atividades na PMPR a partir do se

gundo semestre do ano 2000. Atualmente esta sendo aplicado em duzentas e setenta e 

sete cidades do Estado. 

A Diretriz do Comando-Geral da PMPR n° 006/2000/ PM/3, que estabelece e regu

la as a¢es do PROERD, preve, alem do seu projeto pedag6gico de aplica<;ao dos currf

culos regulares (Ensino Fundamental e Curse de Pais). Ainda esta previsto o desenvolvi

mento de diversas atividades que visam dar suporte as familias, escolas, comunidade e a 

propria Polfcia Militar do Parana, na capacitagao de agentes em prevengao ao uso de 

drogas e agoes que possam gerar a violencia. A carga horaria de forma<;ao dos policiais 

que irao trabalhar com as turmas de 48 e 68 serie e de oitenta horas aula ( cada hora aula 

contem cinquenta minutes). Existe a complementa<;ao de vinte horas aula para o curricula 

de Educador Social, que totalizara cern horas aula e de mais quarenta horas aula para os 

policiais que irao ministrar curses aos pais dos alunos. 

0 criteria estabelecido para a escolha das escolas a serem envolvidas no Progra

ma e decorrente das solicita¢es formais encaminhadas a Coordenadoria Estadual do 

PROERD. Fundamenta-se no nivel de vulnerabilidade da escola e dos alunos e na efetiva 

possibilidade de continuidade do trabalho, objetivando a ininterrup<;ao a cultura de pre

vengao e policiamento comunitario. A cronologia de protocolo de solicitagao de implanta-
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gao do Programa na escola e a proximidade da escola com a residencia do lnstrutor tam

bern sao determinantes devido ao conhecimento dos fatores sociais locais. 

4.1.1 Principais atividades desenvolvidas pelo PROERD. 

Aplica~ao do PROERD nas escolas. 

- Para as 48 e 68 series do ensino fundamental nas escolas das redes publicas e 

particulares. 

Curso de Pais, destinado aos pais e aos professores das redes de ensino. 

Cursos de forma~ao de educadores sociais do PROERD. 

- lnstrutores, Mentores e Masteres para 4a e 68 series do ensino fundamental. 

- lnstrutores e Mentores para o Curso de Pais. 

Eventos cientificos. 

- Encontro Nacional do PROERD no Parana - Realizadas as versoes de nume

ro 3 e 4, respectivamente nos anos de 2005 e 2006, no Centro de Capacitagao de Faxinal 

de Ceu, em Pinhao/PR; 

- 4° Seminario de Forma~ao de Multiplicadores de lnforma~oes Preventivas 

na Perspectiva de Educa~ao Social - Realizado na cidade de Umuarama/PR, no Cam

pus Ill da UNIPAR, em agosto de 2007; A partir do 3° Seminario, o encontro passou a ser 

denominado de "Seminario de Formayao de Multiplicadores de lnformagoes Preventivas 

na Perspectiva de Educagao Social", que amplia seu foco de atuagao e publico-alva. 0 

primeiro alcanc;a os profissionais da educagao em geral, Conselheiros sabre Drogas, Tu

telares, da lnfancia e Adolescencia, funcionarios da Justic;a e Promotoria Publica, dentre 

outros operadores que atuam na area em questao. 0 Seminario visa a elaborayao e/ou 

execugao de projetos em prevengao primaria, secundaria e terciaria sabre drogas e vio

lencia, apoiar a elaboragao de pollticas publicas nas areas citadas, seja no ambiente da 

escola ou nas comunidades. No Seminario apontado, participaram representantes dos 

municipios que compoem a Associagao dos Municipios de Entre Rios (32 municipios), 

que tern sede em Umuarama, realizado na cidade de Umuarama/PR, no Campus Ill da 

UNIPAR. (Relat6rio Anual de Atividades do PROERD, 2007). 
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4.1.2 Agoes do PROERD Realizadas em Parcerias. 

- 12. a Semana Estadual de Prevencao ao Uso lndevido de Drogas - PREVIDA -

Realizada no periodo de 23 a 29 Jun. 07. Como tema "Compartilhando Responsabilida

des", teve o objetivo de centralizar as ag6es, especialmente no envolvimento da familia, 

setor publico, privado e, em especial, dos profissionais das areas da Saude e Educac;Bo, 

visando a construc;Bo e o fortalecimento de uma rede de prevengao no Estado do Parana. 

A partir do ano de 2002, o Programa participa regularmente na elaborayao e execuyao da 

PREVIDA no Estado; 

-Festival de Artes da Rede Estudantil- FERA- da Secretaria de Estado da E

ducagao, esta vinculado a Diretoria de Lazer da Parana Esporte e desenvolve atividades 

educativas na area cultural, no sentido de despertar no adolescents a criatividade cultural, 

a partir do seu cotidiano, e e organizado com atividades praticas como o teatro, participa

gao em oficinas com tematicas diversas, palestras e outros~ 

- Blitz da Cidadania- Realizada pela Secretaria de Estado da Seguranga Publi

ca/Polfcia Militar do Parana - SESP/PMPR, cujo objetivo e desenvolver nas comunidades 

os conceitos de polfcia comunitaria. 

- Palestras as comunidades: 

- Palestras sobre educacao preventiva (drogas e violencia) - Como atividade 

complementar, a Coordenayao Estadual do PROERD e as Coordenarias Regionais do 

PROERD realizam palestras educativas para criangas, adolescents e adultos, com conte

udos especificos para cada faixa etaria e ramo de atividade; Ainda como atividade com

plementar, a Coordenayao Estadual do Programa realiza palestras educativas para crian

gas, adolescentes e adultos, com conteudos espedficos para cada faixa etaria e ramo de 

atividade. Os temas sao orientados aos policiais-militares com o conteudo minima sabre 

drogas e violencia recomendado pelo Ministerio da Educayao atraves da Lei n°. 9.394/96 

(LDB- Parametros Curriculares Nacionais), Conselho Nacional Sabre Drogas eo Conse

lho Estadual Antidrogas do Parana. 

- Palestra "Pedofilia sem Distorcoes"- Como uma das linhas de no Parana visa 

trabalhar a violencia na escola, familia e comunidade na perspectiva da prevengao pela 

cultura de paz, a Coordenayao Estadual proporciona o suporte necessaria para a disse-
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minac;ao do tema citado. Foram realizadas 64 palestras no anode 2007, com a participa

c;ao de 12.203 pessoas. Foram atendidos, em decorrencia direta dos cantatas realizados, 

dezoito casas de pedofilia e dais de crianyas em situayao de abuso sexual. As palestras 

encontram-se agendadas ate o mes de maio de 2008. 

4.1.3 Participac;ao Nacional do PROERD PMPR 

0 PROERD, atraves das ac;oes desenvolvidas pela PMPR, tern se destacado nas 

discussoes nacionais, do colegiado que envolve os cinco Centros Multiplicadores do Pro

grama no Pais (Policias Militares do Estado do Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catari

na, Minas Gerais e do Distrito Federal), na elaborayao de documentos como o Termo de 

Referencia, que regulamenta a aplicayao do Programa e a formayao de policiais-militares 

em ambito nacional. 0 Curricula Nacional PROERD obedece ao conteudo minima basea

do no Drug Abuse Resistance Education (DARE). 

0 Programa tern ainda participado de reunioes atinentes a Secretaria Nacional An

tidrogas- SENAD, em conjunto com a Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica- SE

NASP, relacionadas ao alinhamento das polfticas publicas sabre drogas e seguranya pu

blica, na aplicac;ao do Programa em nivel nacional, com a finalidade promover o fortaleci

mento das ac;oes preventivas. 

0 controle das atividades desenvolvidas pelo programa e exercido por meio do 

Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Policias Militares, dos cinco Centros de 

Formayao do PROERD no Brasil (PMSC, PMERJ, PMESP, PMMG e PMDF) e da Embai

xada Americana, por meio de auditoria. 

0 numero de policiais militares dedicados exclusivamente ao Programa no Parana 

atualmente e de duzentos e quatorze policiais. Esses policiais nao sao utilizados em ser

vic;os de policiamento ostensivo geral, seja o mesmo de carater preventivo ou repressivo. 

Em ocorrencias policiais de emergencia, envolvendo alunos, professores ou funcionarios, 

no interior da escola ou suas proximidades, que requeiram uma pronta ayao, o Policial Mi

litar docente devera ter a iniciativa em adotar as medidas que se fizerem necessarias, so

licitando, posteriormente, o apoio do policiamento da area para o encaminhamento da o

correncia, observando como prioridade a seguranya das crianyas. (Diretriz n° 006/PM/3, 

Paragrafo 5°) 
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4.1.4 Resultados Obtidos no Ano de 2007 e Principais Problemas Constatados 

Durante o ano de 2007 o Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Vio

lencia foi implementado em 1.858 escolas das redes publica e particular de ensino, totali

zando 128.803 atingidos. Este numero corresponde a 56,89% de todos os alunos das 

quartas e sextas series do ensino fundamental no Parana. 

Os principais problemas verificados no desenvolvimento do Programa sao a aquisi

c;ao de livros do estudante PROERD para as series envolvidas e a aplicac;ao de cursos 

para pais ou responsaveis, decorrentes da indisponibilidade dos mesmos por diversos fa

tares, entre os quais o servic;o. A emissao dos certificados de conclusao dos cursos cita

dos tambem e urn problema constatado. 

Em questionario dirigido a trinta policiais participantes do Programa verificou-se 

que todos tern o Curso de Capacitagao de Educadores Sociais, ministrado pela propria 

PMPR 50% acreditam ser o "profissionalismo" a caracteristica mais exigida em suas atri

buic;oes e ja sao policiais ha mais de quinze anos, com experiencias profissionais em va

rias unidades da Policia Militar. 

A convivencia com usuarios de drogas e com familiares violentos e a principal ob

servac;ao verificada pelos instrutores como a causa dos problemas vivenciados pelos alu

nos que participam das aulas. 

Dos problemas apresentados, talvez o mais significativo resida na auto-estima dos 

policiais envolvidos no PROERD. Perguntado aos mesmos qual o sentimento que melhor 

expressaria a impressao causada quanta ao tratamento destinado aos "proerdianos" pelos 

policiais que nao fazem parte do Programa, apenas dois policiais utilizaram as expressoes 

"boa" e "esta melhorando". Todos os demais utilizaram palavras como preconceito, dis

criminagao, indignagao, desprezo, desconhecimento ou tristeza, como forma de expres

sao. 

4.2 Projeto Formando Cidadao 

0 Projeto Formando Cidadao originou-se de parcerias entre as Prefeituras Munici

pais, Ministerio Publico, Poder Judiciario e Governo do Estado, como forma de proporcio

nar uma oportunidade social mais digna a adolescentes em situagao de risco, do sexo 

masculino, com uma faixa etaria variando entre doze a dezoito anos. 

0 programa abordado no Projeto visa reabilitar os adolescentes infratores ou em si

tuac;ao de risco com atividades s6cio-educativas, culturais, cfvicas, esportivas, espiritu

ais/religiosas, agricolas, ambientais, oficinas de iniciagao profissional e lazer. As ativida-
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des sao supervisionadas por equipes tecnicas multidisciplinares, conforme os acordos e 

convenios estabelecidos, que podem variar de uma cidade para outra. 

E urn Projeto que tern aceitabilidade grande, por parte da comunidade e principal

mente do setor comerciario, pais atende adolescentes ja em estagio de comprometimento 

social e com serios problemas de relacionamentos. 

Segundo Soares (2003, p. 16), "muitos seres aparentemente bans acabam come

tendo crimes e muitos criminosos, aparentemente irrecuperaveis, acabam se regeneran-

do". 

A maioria das pessoas nao deixa de cometer crimes pelo fato de que sejam virtuo

sas, mas sim pelo medo das san<;oes que podem sofrer por parte do Estado. E muitas ou

tras cometem crimes justamente para desafiar o Estado, ou seja, a ordem social preesta

belecida. Outras ainda cometem crimes como ultima forma de encontrar meios de subsis

tencia diante de uma sociedade. 

0 componente social e o principal fato gerador de desvios comportamentais dentro 

de uma sociedade. Quando se tala em problemas sociais, nao se esta falando apenas em 

pobreza e miseria, uma vez que esses dais flagelos, isoladamente, nao conseguiriam 

produzir uma criminalidade tao intensa e sofisticada como a verificada atualmente em 

nosso pafs, por exemplo. 

A criminalidade de origem social pode ser administrada e contida de forma satisfa

t6ria, uma vez que, para que ela se manifeste, e necessaria que antes ocorra toda uma 

serie de eventos sociais que podem ser previstos, detectados e acompanhados, evitando

se ou diminuindo-se o resultado final desses processos. 

A mudan98 das tecnicas de abordagem da seguran98 publica, considerando-se a 

necessidade de uma visao mais humanitaria no trato com o publico, direciona-se para a 

atuac;ao dentro das determinantes sociais, uma vez que a maioria dos crimes praticados 

no Brasil tern sua origem no plano social. A influencia do meio social e o fator mais consi

deravel na gerayao de criminalidade. 

As Diretrizes de Riad concentram-se na prevenyao da delinquencia juvenil median

te a participac;ao de todas as camadas da sociedade e a adoyao de uma abordagem vol

tada a crian98. As diretrizes estao fundamentadas na cren98 de que a prevenc;ao da de

linquencia juvenil e uma parte essencial da prevenyao do crime na sociedade. 

As diretrizes exortam os Estados a elaborar e implementar pianos abrangentes, 

em todos os niveis de governo, para a prevenyao da delinquencia juvenil. Para que essas 

ay6es de prevenyao sejam efetivas, deve haver uma estreita cooperayao entre todos os 

setores relevantes da sociedade. (Manual de Direitos Humanos da PMMG, p. 315). 
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0 Projeto Formando Cidadao tern como objetivo oferecer aos adolescentes, bene

ffcios concretos de convivencia, valorizando a educayao e o trabalho como instrumento de 

sobrevivencia e dignidade, resgatando o vinculo familiar, possibilitando-lhes usufruir urn 

espa9o educativo, conforme tambem preconiza o Art. 53 do Estatuto da Crian9a e do Ado

lescente. 

A principal caracterlstica do Projeto Formando Cidadao, executado por algumas u

nidades da PMPR, e a nao obrigatoriedade da implantayao do mesmo. A decisao e pura

mente humanitaria, fruto da abnegayao de alguns policiais ou autoridades locais. 

4.2.1 Objetivos 

- Recupera9ao de adolescente indicado judicialmente ao Projeto; 

- Proporcionar uma melhor qualidade de vida aos alunos; 

- Estimular o retorno a escola, a familiae ao convlvio social, resgatando sua auto 

estima e seu desenvolvimento;- Propiciar a conquista da cidadania; 

- Conscientizar os adolescentes sobre os perigos do envolvimento com drogas e 

com a criminalidade. 

4.2.2 Unidades e Atividades 

Conforme resultado de questionario enviado a todas as unidades policiais militares 

do Parana, o Projeto Formando Cidadao foi desenvolvido em treze das trinta e uma uni

dades operacionais pesquisadas, pertencentes ao Comando do Policiamento da Capital 

(CPC) e ao Comando do Policiamento do Interior (CPI). Duas Unidades entre as treze 

(Batalhao de Poll cia Ambiental Forya Verde e o 7o BPM, em Cruzeiro do Oeste) desen

volvem projetos similares, porem nao considerados oficialmente como Projeto Formando 

Cidadao. 

As unidades policiais, em conjunto com os outros 6rgaos envolvidos, coordenam 

cursos de informatica, aulas de educayao flsica, musica, no96es militares, refor9o escolar, 

servi9os de trabalho em horta, noyaes de primeiros socorros, ensino religioso e ainda pa

lestras com temas diversos proferidas por policiais militares e profissionais voluntarios. 

As atividades contribuem para o desenvolvimento da autoconfian9a, auto-estima e 

da personalidade e potencialidade dos alunos, buscando o resgate da cidadania. Algumas 

Unidades fomecem ainda o atendimento medico-odontol6gico. 
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Entre as dezoito unidades policiais que nao executam, ou que abandonaram o Pro

jato (tres Unidades), foram alegados os seguintes motivos, por ordem de ocorrencia (do 

maior para o menor): 

- Falta de efetivo; 

- Falta de recursos financeiros ou materiais; 

- Estrutura fisica inadequada. 

Quatro das dezoito unidades ja tentaram implementar projetos de agao comunita

ria, mas nao obtiveram exito, desistindo dos projetos. 

Dos motivos alegados para a nao realizagao de projetos comunitarios, a falta de 

pessoal capacitado, a falta de recursos financeiros, estrutura fisica inadequada e a comu

nidade nao participativa foram os motivos mais citados. Oito unidades policiais responde

ram que existem comunidades pr6ximas que poderiam ser atendidas por projetos seme

lhantes, desde que atendidas as condigoes minimas de efetivo, recursos financeiros e 

meios disponfveis. 

Quinhentos e setenta e oito foi o numero total de adolescentes atendidos pelo 

Projeto Formando Cidadao no anode 2007, em todo o Parana. 

Gilberta Zanella, policial militar e instrutor do Projeto Formando Cidadao na cidade 

de Francisco Beltrao, em resposta a questionario encaminhado, comentou que, com aim

plantagao do Projeto Formando Cidadao, houve a diminuigao de atos ilicitos praticados 

por adolescentes. A pratica da mendicancia na area central da cidade foi praticamente ex

tinta. Comentou ainda ter havido, tambem, a insergao destes adolescentes na escola re

gular, bern como nas suas famflias e, atraves do Projeto, varios deles foram inseridos no 

mercado de trabalho formal. 

Alguns parametros sao estabelecidos, de acordo com os interesses de cada coor

denagao de projeto, para que os adolescentes possam continuar fazendo parte do mes

mo, entre os quais destacamos: 

- Assiduidade no comparecimento aos atos referentes ao Projeto; 

- Nao voltar a praticar ilicitos ou envolver-se em ocorrencia policial; 

- Frequentar a escola regular; 

- Ao atingir a data limite para permanencia a saida e imediata. 
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0 programa acaba sendo uma das ultimas esperangas para famflias vftimas da ex

clusao social vislumbrarem urn futuro melhor para seus filhos, com dignidade e respeito 

aos diretos basicos do ser humano. 

4.3 Servi~o de A~ao Social 

A Assistencia Social da Polfcia Militar do Parana foi iniciada em 1962, na cidade de 

Curitiba, recebendo o nome de Cruzada Social Cosme e Damiao. Assim como nos dias 

atuais, a base da Cruzada Social era formada por esposas de oficiais que buscavam aju

dar os policiais mais carentes. Essa Cruzada foi origem do atual Servic;o de A~ao Social, 

conhecido entre os policiais militares como SAS. 

Atraves da Portaria do Comando Geral de no 61 0, de 14 de junho de 1983, o Servi

go foi desvinculado da Cruzada Social, passando a subordinar-se a Diretoria de Pessoal. 

A finalidade institucional do SAS e orientar, promover, estimular e desenvolver ati

vidades, buscando a melhoria da qualidade de vida de quem procura por auxilio. E uma 

atividade que nao se limita aos policiais militares, atendendo tambem seus familiares. 

As propostas apresentadas pelo servi~o de Ayao Social buscam adequar o trata

mento destinado ao policial militar as alternativas que melhor possam se adaptar ao seu 

servi~o diario. 0 seu principal campo de ayao, durante o ano de 2007, foi o da terapia 

psfquica, embora muitas a~oes de carater puramente social tenham feito parte do seu e

xigido trabalho de assistencia. 

A tonica de suas a~es foi a busca da mudanga e da revitalizayao, o re-equilfbrio e 

o uso de alternativas saudaveis, procurando o melhor encaminhamento dos problemas. 

Os principais usuaries do SAS apresentam situa~oes de comportamentos inadequados na 

familiae no setor de trabalho, decorrentes da dificuldade em assimilar situagoes de es

tresse profunda. A depressao, a irritabilidade, agressividade e outros sintomas provocam 

urn estado de carencia psicol6gica, tornando o homem urn ser fragil ante as contrarieda

des observadas no cotidiano. (Coordenayao do Servi~o de Ayao Social da PMPR, 2008) 

0 alcoolismo, a dependencia quimica, problemas sociais, cumprimentos de medi

das de seguranga eo acompanhamento de policiais militares envolvidos em ocorrencias 

de alto risco tambem fazem parte da rotina de servic;os prestados. 

Embora atualmente alguns dos servi~os, apresentados nos t6picos seguintes, te

nham se desvinculado do Servigo de Ayao Social, passando a ser atendidos por outros 

departamentos da PMPR, durante o ano de 2007, periodo abordado na pesquisa, esta-
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vam sob a responsabilidade do referido setor. Assim sendo, seus resultados e atividades 

serao considerados para efeitos estatlsticos. 

4.3.1 SETOR PSICOLOGICO 

Tern como objetivo promover a saude mental dos policiais militares e seus depen

dentes, identificando problemas emocionais leves e graves, proporcionando tratamento 

adequado e buscando o bern estar de seus usuarios. Suas principais atividades sao: 

- Atendimento aos policiais com problemas relativos ao alcoolismo ou dependencia 

qui mica; 

- Terapias direcionadas a saude mental, tais como: sindrome do panico, psicose, 

estresse, depressao, etc; 

- Encaminhamentos para hospitais especializados; 

- Programa de Avaliayao e Acompanhamento ao Policial Militar que se envolve em 

ocorrencias de Alto Risco (PROAAR); 

- Situagoes de desequilibrio social entre o policial e sua familia; 

- Atendimento psicoterapeutico decorrente de determinayao judicial; 

- Encaminhamento para a Clinica de Atenyao Psicossocial da PMPR ou outros 

hospitais conveniados; 

- Atendimento ao policial remanescente de alta em hospital psiquiatrico. 

4.3.2 SETOR DE SERVICO SOCIAL 

Suas principais atividades sao: 

- Encaminhar para tratamento pacientes usuarios de substancias quimicas, bern 

como contatar seus familiares para acompanhamento e envolvimento no tratamento; 

- Abordar, intervir e encaminhar, ap6s diagn6stico social, os usuarios que necessi

tem de outro tipo de apoio, tais como psicol6gico, medico, alimentar, etc; 

- Realizar visitas domiciliares e hospitalares, quando necessaria, para obtengao de 

urn melhor diagn6stico e intervenyao social; 

- Gerenciar emprestimo e devolugao de material ortopedico. 

Programa de Avaliayao e Acompanhamento de Policiais Militares Envolvidos em 

Ocorrencia de Alto Risco - PROAAR 

E urn atendimento psicossocial destinado aos policiais militares envolvidos em o

correncias de alto risco, geralmente quando ocorre morte de policiais ou civis, lesoes cor-
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porais graves ou situac;oes de alta tensao, como sequestra, assalto com refems e outras 

dessa natureza. 

Objetivos: 

- Efetuar uma avaliac;ao previa no Policial Militar para oferecer atendimento ada

quando, encaminhando-o aos procedimentos que se fizerem necessarios; 

- Prestar acompanhamento multidisciplinar ao policial, promovendo o apoio neces

saria para a sua vida pessoal e profissional; 

- Envolver Comandos de Batalhoes e chefes imediatos, sensibilizando-os da pro

blematica decorrente. 

QUADRO 3- SERVICO DE ACAO SOCIAL- ATENDIMENTOS 2007 

SERVIc;O SOCIAL TOTAL 

Atendimento Social 618 
Visitas Domiciliares ou Hospitalares 61 

lnternamentos 61 
Hospedagem 232 

Fornecimento de Cestas Basicas 77 
Emprestimo de Aparelhos Ortopedicos 421 

Transporte de Pessoas 371 
Programas e Projetos 

PROAAR (no atendimentos) 131 
Setor Psicol6gico 

Atendimento em Geral 624 
Encaminhamento p/ Avalia98o 272 

lnternamento 33 
Atendimento Ambulatorial Ordem Judicial 52 

Banco de Sangue 
Doadores HEMEPAR (encaminhados) 560 

Doadores HEMOBANCO 438 
Palestras 34 

Clinica de Atendimento Social 
Psicologia 4788 

Assistencia Social 561 
Pedagogia 1790 

Neuropediatria 637 
Psiquiatria 1413 . ' . .. --*Resultados relat1vos a c1dade de Cunt1ba e Reg1ao Metropohtana . 

FONTE: Relat6rios Mensais de Atendimento {SAS)* 

Outros servic;os abordados, durante o ana de 2007, pelo Servic;o de Ac;ao Social, 

foram o Projeto Vida, destinado a possibilitar o mantimento de estoque em banco de san

gue, o Projeto Recomec;ar, destinado aos policiais em vias de conquistar sua aposentado

ria, o servigo de hospedagem, entre outros. 0 Quadro 3 (p. 36) expressa urn resumo 
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quantitativa de algumas das atividades desenvolvidas pelo Service> de Agao Social, duran

te o a no de 2007. 

4.4 Projeto Blitz da Cidadania 

0 Projeto Blitz da Cidadania consiste na realizagao de eventos de carater educati

ve, cultural, de lazer e de servi9os em bairros e comunidades do Estado do Parana, utili

zando estrutura e recursos da Secretaria de Estado de Seguranya Publica. 

Apesar de nao ser urn projeto especifico da PMPR, o mesmo conta com a partici

payao de grande numero de policiais militares, representando diversas unidades. 0 Proje

to e decorrente da Coordenadoria de A9oes Comunitarias, que foi criada atraves de Reso

lugao da Secretaria de Estado da Seguranya Publica (SESP). 

Os diversos segmentos das Pollcias Militar e Civil sao os 6rgaos participantes des-

te Projeto, cujas a9oes comeyaram em 30 de junho de 2007. 

No ano de 2007 foram realizadas cinco edi9oes do Projeto: 

-Vila Torres, em Curitiba- 30 de junho de 2007; 

-Vila Zumbi, em Curitiba - 21 de julho de 2007; 

- F azenda Rio Grande - 11 de agosto de 2007; 

- Vila Verde, em Curitiba - 25 de agosto de 2007; 

- Guaratuba - 19 de dezembro de 2007. 

Em cada evento sao atendidas, em media, cerca de cinco mil pessoas, conforme 

relat6rios feitos pelos segmentos envolvidos. 

Segundo avaliagao de resultados, realizada pela equipe de organizayao, logo ap6s 

a execugao dos eventos, os mesmos sao bern recebidos pelas comunidades envolvidas. 

Geralmente as associa9oes de bairro continuam a manter contato com a Coordenadoria 

mesmo ap6s a realizagao dos mesmos. De acordo com as necessidades mais latentes 

observadas em cada comunidade, sao marcadas ac;Qes continuadas, como palestras, re

unioes e conversas com adultos e crianyas. (Relat6rio de A9oes Blitz da Cidadania, 

SESP, 2008). 

Segundo a Coordenagao, a cada etapa pode-se observar urn interesse crescenta 

por parte dos policiais envolvidos. Em geral os segmentos costumam escalar as mesmas 

pessoas para todos os eventos, para aumentar a familiaridade com as a9oes e com os 
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demais participantes. Em cada edigao do Projeto, aproximadamente 150 pessoas, entre 

policiais e civis, participam da organizagao. 

A necessidade de empreender uma aproximagao entre as poHcias estaduais e a 

populagao mostra-se, evidentemente, prioritaria, em face da urgencia em se destacar os 

meios de prevengao, visando a redugao dos Indices de criminalidade e desordem social. 

Tal aproximagao cria maior credibilidade e aceitagao por parte dos moradores, facilitando 

a atuagao dos agentes de seguranga nessas regioes, visivelmente desprovidas de recur

sos de diversos tipos. Pretende-se, com os eventos "Blitz da Cidadania" atuar com base 

na educagao e orientagao, procurando abranger assuntos como seguranga pessoal e de 

ambientes, cuidados de higiene, preservagao do meio ambiente, cuidados com a saude, 

cidadania e responsabilidade social. Considerando a dificuldade de acesso a servigos ba

sicos, por parte de algumas comunidades, evidencia-se a importancia de oferecer atendi

mentos assistenciais, como assessoria jurfdica, emissao de documentos, atendimento 

medico e demais atividades referentes a especialidade de cada segmento policial envolvi

do nos eventos. 

4.4.1 Objetivos do Projeto 

-lntegragao das polfcias estaduais com as comunidades; 

-Verificagao das necessidades especfficas de cada localidade, com vistas a em-

preender as melhorias necessarias; 

-Criagao de relagao de confianga entre os 6rgaos policiais e os cidadaos, propici

ando parcerias que visem ao aumento da sensagao de seguranga por parte dos morado

res; 

-Estabelecimento de cantatas com os lfderes locais para desenvolver urn vinculo 

de colaboragao entre asses e a Secretaria de Seguranga; 

-Priorizagao da difusao da ideia de prevengao, superando o estigma da repreen-

sao. 

4.4.2 Unidades da Polfcia Militar do Parana e Atividades Desenvolvidas: 

CPC (Comando do Policiamento da Capital) 

a) Companhia de Polfcia de Choque (CIA P CHOQ)- Exposigao e apresentagao 

dos caes adestrados, paredao de escalada; 
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b) Regimento de Policia Montada (RPMont)- Exposiyao e passeio a cavalo para 

criangas; 

c) Batalhao de Polfcia de Transito (BPTran)- Exposigao de materiais e orienta-

goes de transito; 

d) PATRULHA ESCOLAR- Exposiyao e tecnicas de seguranya para escolares; 

e) Projeto POVO- Exposiyao e dicas de seguranya pessoal e patrimonial; 

f) BATALHAO DE AREA- Policiamento de area. 

CPI (Comando do Policiamento do Interior) 

a) Batalhao de Polfcia Ambiental Forya Verde - Exposigao de equipamentos, ori

entagoes educativas para preservayao do meio ambients; 

b) Batalhao de Poll cia Rodoviaria (BPRv) - Exposiyao de viaturas, interagao com 

criangas e orientayaes educativas de transito; 

c) BATALHAO DE AREA- Policiamento de area. 

CCB (Comando do Corpo de Bombeiros) 

a) Servigo lntegrado de Atendimento ao Trauma Emergencial (SlATE)- Exposi-

gao; 

b) Grupamento de Bombeiros (GB)- Exposiyao; 

c) DEFESA CIVIL- Exposigao de equipamentos e viatura; 

d) TEATRO DE BONECOS do Corpo de Bombeiros. 

PROERD 

Exposigao, orientagoes sabre como evitar o usa de drogas ilicitas e interayao com 

a utilizagao de brinquedos. 

BANDA DE MUSICA DA PMPR 

Apresentagao de musicas populares. 

Se~ao de Educa~ao Fisica e Desportos (SEFID) 

Organizagao de brincadeiras e jogos. 

Diretoria de Saude 

- Hospital da Polfcia Militar (HPM) - Exposiyao e orientagoes sabre a preservayao 

da saude e higiene, aferiyao de pressao arterial, teste de glicemia; 
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- Centro Odontol6gico - Exposi98o, orienta¢es de saude e higiene bucal, lntera

c;ao com o "escov6dromo" que ensina as crianc;as a forma correta de escovac;ao dos den

tes. 

181 (DISQUE DENUNCIA) 

Exposi98o e informac;oes sabre como denunciar o trafico de drogas sem o perigo 

de ser identificado. 

Academia Policial Militar do Guatupe 

Alunos da Escola de Oficiais da PMPR- lnteragao com o publico. 

4.5 Projeto For~a Verde Mirim 

0 Projeto Forc;a Verde Mirim, idealizado pelo Batalhao de Policia Ambiental Forc;a 

Verde, eo mais novo projeto de agao social em atividade na PMPR. Em 2007, na sede do 

Batalhao, em Sao Jose dos Pinhais, foi realizado urn Plano Pilato, com a participac;ao de 

crianc;as pertencentes ao Clube de Desbravadores de Sao Jose. Neste plano foram levan

tadas as possibilidades de sucesso ou fracasso do projeto, sendo, em virtude de interes

ses demonstrados pela empresa KLABIN, de Teh~maco Borba, elaborado urn convenio 

entre a empresa, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (SEMA) eo Bata

lhao de Policia Ambiental. Surgiu dai a Forc;a Verde Mirim, com uma caracteristica singu

lar, que e a de retirar as crianc;as do ambiente escolar tradicional para aulas de atividades 

ambientais. 

0 curso e desenvolvido em urn encontro quinzenal, com dura98o de quatro horas

aula, num total de sessenta horas-aula. A sele98o dos alunos participantes sera realizada 

pelos pr6prios diretores das escolas. Os recursos humanos sao os pr6prios componentes 

do Posta Policial Ambiental de Telemaco Borba, somando-se a participa98o de volunta

ries profissionais. 

Sao desenvolvidas atividades de preservagao da fauna, flora, controle da poluic;ao 

do ar, da agua e do solo. Abordagens sabre os cuidados com agrot6xicos, reciclagem, 

armazenamento do lixo, mineragao, pesca, entre outras. 

Urn dos problemas enfrentados na consecu98o do Projeto e de ordem financeira, o 

que dificulta a implantagao do mesmo em todo o Estado. Outro problema e a falta de efe

tivo qualificado no cantata com as crianc;as. Para solucionar estao sendo utilizados polici-
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ais do PROERD e da Patrulha Escolar, os quais ja possuem cursos e experi€mcia neste 

tipo de abordagem. 

Em 2007, par ocasiao do Plano Pilato, foram atendidas trinta crian9as. 0 Projeto 

preve, para 2008, trezentas e oitenta crianc;as. A faixa etaria atingida e a de 1 0 a 14 anos, 

sendo exigida uma frequencia minima de 75% para que o aluno seja aprovado e continue 

desenvolvendo atividades junto ao Batalhao de PoHcia Ambiental. 

0 objetivo maior desse Projeto e promover a educa9Bo ambiental, envolvendo cri

anc;as e adolescentes, atraves de atividades te6ricas e praticas, buscando a conscientiza-

980 da importancia da preserva9Bo do meio ambients. A finalidade e a melhoria da quali

dade de vida de todos os cidadaos e ainda aproximar e fortalecer os la90s entre a comu

nidade e a Pollcia Militar. Outro fator muito importante e dar condi9(les aos integrantes do 

Projeto de atuarem como multiplicadores junto a comunidade onde vivem. 

5 PROPOSTAS 

5.1 Elabora9ao, par parte do Comando da PMPR, de urn projeto basico para o fortaleci

mento do Projeto Formando Cidadao, com orienta9ao especifica para o estabelecimento 

de cantatas para apoio na realiza9Bo do mesmo. A participa9Bo de autoridades municipais 

e estaduais, do setor empresarial, das organiza9(les nao governamentais, de associa96es 

de classes e de profissionais voluntaries, entre outros, favoreceria uma maior integra9ao 

entre a comunidade e a PMPR, em uma a9Bo diretamente voltada a preven9ao da segu

ran9a publica. 

5.2 Urn controls administrative (relat6rio anual) sabre todos os resultados obtidos pela 

participa9Bo da PMPR em a96es comunitarias. 0 acompanhamento sabre as atividades 

desenvolvidas, sua metodologia e eficacia, principalmente em dados relatives aos indices 

de envolvimento das crianc;as e adolescentes em atividades sociais e educacionais, sua 

mudan9a comportamental e os processes relatives a inclusao dos aprendizes dentro de 

urn mercado de trabalho formal. Outro fator importante e a mensura9Bo das altera96es ve

rificadas quanta a participa9Bo dos alunos em a90SS ilicitas. 

5.3 Divulga9Bo dos dados relatives aos resultados obtidos atraves das a96es comunita

rias, aos principais veiculos de comunica9ao social do Estado e dos municipios atendidos. 
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Aten9ao especial deve ser dada aos pr6prios integrantes da PMPR, para que seja possibi

litada uma mudan9a comportamental em decorrencia do reconhecimento da importancia 

do envolvimento institucional nas a¢es sociais basicas voltadas ao desenvolvimento sadio 

do ser humano. 

5.4 Que toda Unidade da Pollcia Militar do Parana, incluindo-se neste rol as unidades do 

Corpo de Bombeiros, desenvolva efetivamente alguma atividade destinada a integrac;ao 

comunitaria. Estas a¢es podem ser desenvolvidas de acordo com as condigoes tecnicas 

de meios e disponibilidade de pessoal da OPM/OBM. Visitas, reunioes, palestras e aulas, 

entre outros, sao formas de abordagem simples e que nao requerem grande disponibilida

de de material ou efetivo. Nao ha, inicialmente, uma exigencia de que as atividades sejam 

diarias, a sua intensifica~o seria decorrente dos pr6prios resultados obtidos. 



43 

CONSIDERACOES FINAlS 

Nesta pesquisa procurou-se identificar os principais projetos desenvolvidos pela 

Polfcia Militar do Parana e que diretamente estao voltados a defesa dos Direitos Huma

nos. Optou-se por tratar de assuntos relativamente diferentes da aplica98o rotineira da 

Polfcia Militar. A busca de novas focos de aten98o, com eminentes esfor9os voltados para 

a preven9ao do crime e para oportunizar urn futuro mais digno a comunidades menos fa

vorecidas, inquestionavelmente e a chama que ativa e renova a esperan9a de muitos 

componentes da PMPR 

Conforme muito bern explanou Balestreri (2004): 

0 policial, pela natural autoridade moral que porta, tern o potencial de ser o mais marcante 
promotor dos Direitos Humanos, revertendo o quadro de descredito social e qualificando
se como urn personagem central da democracia. As organiza96es nao-govemamentais 
que ainda nao descobriram a forya e a importancia do policial como agente de transforma
yao, devem abrir-se, urgentemente, a isso, sob pena de aferradas a velhos paradigmas, 
perderem o concurso da ayao impactante desse ator social. 
Direitos Humanos, cada vez mais, tambem e coisa de policia! 

A observa98o e emprego dos principios de Direitos Humanos e a reverencia plena 

a dignidade do ser humane, em todas as possiveis a9oes de policia, sao peculiares ao 

verdadeiro profissional de Polfcia, resultado dos anseios e exigencias sociais e da atual 

postura do Policiamento Comunitario, qualquer que seja o cenario (local, nacional ou 

mundial), bern como que tal conduta e urn ideal a ser perseguido. 

A participa9ao comunitaria e absolutamente indispensavel para que o controls da 

criminalidade surta algum efeito. Sem o envolvimento direto da sociedade organizada as 

chances de sucesso sao minimas e quase nulas. E necessaria que a comunidade aban

dons a sua postura emocional e, conjuntamente como estado, trace uma estrategia ra

cional na busca de objetivos concretes. 
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APENDICE 1 

DECLARACAO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Aprovada pel a Assembleia Geral das Nac;oes Unidas em 1 0 de dezembro de 1948 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da fami
lia humana e de seus direitos iguais e inalienaveis e o fundamento da liberdade, da justic;a 
e da paz do mundo; 

Considerando que o desprezo e o desconhecimento pelos direitos humanos resultaram 
em atos de barbarie que ultrajaram a consciencia da humanidade, e que o advento de urn 
mundo em que os seres humanos gozem de liberdade de palavra, da crenc;a e da liberda
de de viverem a salvo do terror e da miseria, foi proclamado como a mais alta aspirac;ao 
do homem comum; 

Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos atraves de urn re
gime de direito, para que o homem nao seja compelido como ultimo recurso, a revolta 
contra a tirania e a opressao; 

Considerando que e essencial promover o desenvolvimento de relac;oes amistosas entre 
as nac;oes; 

Considerando que os povos das Nac;Qes Unidas reafirmaram, na Carta, sua fe nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de 
direitos dos homens e das mulheres e se declararam resolvidos a promover o progresso 
social e melhores condic;oes de vida dentro de urn liberdade mais ampla; 

Considerando que os Estados-membros comprometeram-se a promover em cooperac;ao 
com a Organizac;Bo das Nac;oes Unidas, o respeito universal e efetivo aos direitos e liber
dades do homem; 

Considerando que uma concepc;Bo comum desses direitos e liberdades e da mais alta im
portancia para o pleno cumprimento de tal compromisso, 

A Assembleia Geral: 
Proclama a apresente Declarac;Bo Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a 
ser atingido por todos os povos e todas as nac;oes, com o objetivo de que todos os indivf
duos e todos os 6rgaos da sociedade, tendo sempre em mente esta Declarac;ao, se em
penhem, atraves do ensino e da educac;Bo, em promover o respeito a esses direitos e li
berdades, e em promover, pela adoc;Bo de medidas progressivas de can~ter nacional e 
internacional, o seu reconhecimento e a sua observancia efetivos e universais, tanto entre 
os povos dos pr6prios Estados-membros quanto entre as dos territories colocados sob a 
sua jurisdic;Bo. 

Artigo I- Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sao dotados 
de razao e consciencia e devem agir em relac;Bo uns aos outros com esplrito de fraterni
dade. 

Artigo 11 - 1) Todo homem tern capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabe
lecidos nesta Declarac;Bo, sem distinc;Bo de qualquer especie, seja de rac;a, cor, sexo, lfn-
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gua, religiao, opiniao politica ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condiyao. 

2) Nao sera tambem feita nenhuma distinyao fundada na condiyao politica, juridica ou in
ternacional do pais ou territ6rio a que perten98 uma pessoa, quer se trate de urn territ6rio 
independente, sob tutela, sem governo proprio, quer sujeito a qualquer outra limitagao de 
soberania. 

Artigo Ill- Todo homem tern direito a vida, a liberdade e a seguran9B pessoal. 

Artigo IV - Ninguem sera mantido em escravidao ou servidao; a escravidao e o trafico de 
escravos serao proibidos em todas as suas formas. 

Artigo V- Ninguem sera submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desu
mano ou degradante. 

Artigo VI - Todo homem tern o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como 
pessoa perante a lei. 

Artigo VII- Todos sao iguais perante a lei e tern direito, sem qualquer distingao, a igual 
protegao da lei. Todos tern direito a igual protegao contra qualquer discriminagao que viola 
a presente Declarayao e contra qualquer incitamento a tal discriminayao. 

Artigo VIII - Todo homem tern direito a receber dos tribunais nacionais competentes re
medio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que the sejam reconheci
dos pela constituigao ou por lei. 

Artigo IX- Ninguem sera arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo X - Todo homem tern direito, em plena igualdade, a uma justa e publica audiencia 
por parte de urn tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusayao contra ele. 

Artigo XI - 1) Todo homem acusado de urn ato delituoso tern o direito de ser presumido 
inocente ate que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julga
mento publico no qual the tenham sido asseguradas todas as garantias a sua defesa. 
2) Ninguem podera ser culpado por qualquer agao ou omissao que, no momenta, nao 
constituam delito perante o direito nacional ou internacional. Tambem nao sera imposta 
pena mais forte do que aquela, que no momenta da pratica, era aplicavel ao ato delituoso. 

Artigo XII- Ninguem sera sujeito a interfer€mcia na sua vida privada, na sua familia, no 
seu lar ou na sua correspondencia, nem a ataques a sua honra e reputagao. Todo homem 
tern direito a protegao da lei contra tais interferencias ou ataques. 

Artigo XIII- 1) Todo homem tern direito a liberdade de locomoyao e residencia dentro das 
fronteiras de cada Estado. 

2) Todo homem tern direito de deixar qualquer pais, inclusive o proprio, e a este regres
sar. 

Artigo XIV- Todo homem, vitima de perseguiyao, tern direito de procurar e de gozar asilo 
em outros paises. 



48 

Este direito nao pode ser invocado em caso de perseguigao legitimamente motivada par 
crimes de direito comum ou par atos contraries aos objetivos e principios das Nac;oes U
nidas. 

Artigo XV- 1) Todo homem tern direito a uma nacionalidade. 

2) Ninguem sera arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 
de nacionalidade. 

Artigo XVI - 1 ) Os homens e mulheres maior de idade, sem qualquer restric;ao de rac;a, 
nacionalidade ou religiao, tern o direito de contrair matrimonio e fundar uma familia. Go
zam de iguais direitos em relagao ao casamento, sua duragao e sua dissolugao. 
2) 0 casamento nao sera valido senao com o livre e plena consentimento dos nubentes. 
3) A familiae o nucleo naturale fundamental da sociedade e tern direito a protegao da so
ciedade e do Estado. 

Artigo XVII - 1) Todo homem tern direito a propriedade, s6 ou em sociedade com outros. 
2) Ninguem sera arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo XVIII- Todo homem tern direito a liberdade de pensamento, consciencia e religiao; 
este direito inclui liberdade de mudar de religiao ou crenc;a e a liberdade de manifestar es
sa religiao ou crenc;a, pelo ensino, pela pratica, pelo culto e pela observancia, isolada au 
coletivamente, em publico ou em particular. 

Artigo XIX- Todo homem tern direito a liberdade de opiniao e expressao; este direito in
clui a liberdade de, sem interferencias, ter opinioes e de procurar, receber e transmitir in
formac;oes e ideias par quaisquer meios independentemente de fronteiras. 

Artigo XX- 1) Todo homem tern direito a liberdade de reuniao e associac;oes pacfficas. 
2) Ninguem pode ser obrigado a fazer parte de uma associagao. 

Artigo XXI - 1) Todo homem tern direito de tamar parte no governo de seu pafs direta
mente ou par intermedio de representantes livremente escolhidos. 

2) Todo homem tern igual direito de acesso ao servic;o publico de seu pais. 

3) A vontade do povo sera a base da autoridade do governo; esta vontade sera expressa 
em eleic;oes peri6dicas e legitimas, par sufragio universal, par voto secreta ou par proces
so equivalente que assegure a liberdade do voto. 

Artigo XXII- Todo homem, como membra da sociedade, tern direito a seguranc;a social, e 
a realizagao pelo esforc;o nacional, pela cooperagao internacional e de acordo com a or
ganizac;ao e recursos de cada Estado, dos direitos economicos, sociais e culturais indis
pensaveis a sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

Artigo XXIII - 1) Todo homem tern direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a con
dic;oes justas e favoraveis de trabalho e a protegao contra o desemprego. 

2) Todo homem, sem qualquer distingao, tern direito a igual remuneragao par igual traba
lho. 
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3) Todo homem que trabalha tern direito a uma remunera9ao justa e satisfat6ria, que lhe 
assegure, assim como a sua familia, uma existencia compativel com a dignidade humana, 
e a que se acrescentarao, se necessaria, outros meios de prote~_;:ao social. 

4) Todo homem tern direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para prote~_;:ao de 
seus interesses. 

Artigo XXIV- Todo homem tern direito a repouso e lazer, inclusive a limita9ao razoavel 
das horas de trabalho e a ferias remuneradas peri6dicas. 

Artigo XXV- 1) Todo homem tern direito a urn padrao de vida capaz de assegurar a si e a 
sua familia saude e bem-estar, inclusive alimenta98o, vestuario, habita98o, cuidados me
dicos e os servi9os sociais indispensaveis, e direito a seguran~_;:a em caso de desemprego, 
doen~_;:a, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistencia em 
circunstancias fora de seu controle. 

2) A maternidade e a infancia tern direito a cuidados e assistencia especiais. Todas as 
crian~_;:as, nascidas dentro ou fora do matrimonio, gozarao da mesma prote98o social. 

Artigo XXVI - 1) Todo homem tern direito a instru98o. A instru98o sera gratuita, pelo me
nos nos graus elementares e fundamentais. A instru98o elementar sera obrigat6ria. A ins
tru~_;:ao tecnico-profissional sera acessivel a todos, bern como a instru98o superior, esta 
baseada no merito. 

2) A instru98o sera orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade hu
mana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades funda
mentais. A instru98o promovera a compreensao, a tolerancia e a amizade entre todas as 
na~_;:oes e grupos raciais ou religiosos e coadjuvara as atividades das Na~_;:oes Unidas em 
prot da manuten98o da paz. 

3) Os pais tern prioridade de direito na escolha do genera de instru98o que sera ministra
da a seus filhos. 

Artigo XXVII - 1) Todo homem tern o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de usufruir as artes e de participar do progresso cientifico e de seus beneff
cios. 

2) Todo homem tern direito a prote98o dos interesses marais e materiais decorrentes de 
qualquer produ98o cientifica, literaria ou artistica da qual seja autor. 

Artigo XXVIII- Todo homem tern direito a uma ordem social e internacional em que os 
direitos e liberdades estabelecidos na presente Declara98o possam ser plenamente reali
zados. 

Artigo XXIX - 1) Todo homem tern deveres para com a comunidade, na qual o livre e pie
no desenvolvimento de sua personalidade e possivel. 

2) No exercfcio de seus direitos e liberdades, todo homem esta sujeito apenas as limita-
96es determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconheci
mento e respeito aos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigencias 
da moral, da ordem publica e do bem-estar de uma sociedade democratica. 
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3) Esses direitos e liberdades nao podem, em hip6tese alguma, ser exercidos contraria
mente aos objetivos e prindpios das Nac;oes Unidas. 

Artigo - XXX - Nenhuma disposic;ao da presente Declarac;Bo pode ser interpretada como 
o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer ati
vidade ou praticar qualquer ato destinado a destruic;ao de quaisquer dos direitos e liber
dades aqui estabelecidos. 
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APENDICE 2 

QUESTIONARIO ENVIADO AOS INTEGRANTES DO PROERD 

A presente pesquisa tern como objetivo o levantamento de informa~oes sobre a~oe! 
desenvolvidas pela Policia Militar do Parana, que envolvam atividades relacionadas ao! 
Direitos Humanos, durante o periodo de 2007. Em caso de duvidas quanto ao solicita 
do, por favor, entre em contato atraves do fone 41-3304-4669 ou pelo Emai 
luizdebarros@pm.pr.gov.br. 

QUESTIONARIO 

01. A partir de que ano voce passou a integrar a equipe do PROERD? 
02. Houve algum curso ou cursos especificos para o desenvolvimento dessa nova fase? Er 
caso afirmativo, quais cursos? 
03. Em quantas escolas voce ja desenvolveu suas atividades? 
(_) Uma. (_) Duas. (_) Tres. (_) Mais de tres. (_) Nao ministra aulas. 
04. Quais sao as atividades desenvolvidas durante as aulas? 
05. Das opg6es seguintes, qual voce acha mais importante para o desempenho da sua ativi 
dade junto aos alunos? (Assinalar apenas uma) 
(_)Boa vontade. 
(_) Determinagao. 
(_) lnteligencia. 
(_) Carisma. 
(_) Profissionalismo. 
06. Ha quantos anos voce esta na Pollcia Militar? 
07. Qual o sentimento que melhor expressa a sua impressao quanta ao tratamento que pol i 
ciais alheios ao Programa tern em referencia ao seu servigo? 
08. Quais sao os principais problemas apresentados pelos alunos contemplados como Pre 
grama? 
09. Quais foram suas principais dificuldades em relagao ao Programa no ano de 2007? 
1 0. Gostaria de complementar as respostas com outras informag6es? 
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APENDICE 3 

QUESTIONARIO PROJETO FORMANDO CIDADAO 

A presents pesquisa tern como objetivo o levantamento de informagoes sabre agoes 
desenvolvidas pela Polfcia Militar do Parana, que envolvam atividades relacionadas aos 
Direitos Humanos, durante o perfodo de 2007. Em caso de duvidas quanta ao solicitado, 
par favor, entre em cantata atraves do fane 41-3304-4669 ou pelo Email 
luizdebarros@pm. pr. gov. br. 

Par favor, responda de acordo com a realidade da Unidade Policial. Todos as dados re
ferentes a identificagao da OPM/OBM serao desconsiderados para efeitos desta pesqui
sa. 

01. Em algum perfodo, ap6s o anode 1990, a unidade desenvolveu o Projeto Formando 
Cidadao? 
(_) Sim (_) Nao 

02. Em caso de resposta afirmativa, quais foram as motives que levaram a Unidade a a
bandonar o Projeto? 

R~----------------------------------------------------------------

03. Alguem ja tentou desenvolver projetos comunitarios na Unidade, ap6s o ana de 1990? 
Em caso afirmativo qual projeto? 
R ________________________________________________________________ __ 

04. Cite tres motives que desencorajam a Unidade a efetivar projetos comunitarios: 
1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
2) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
3) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

05. Existem comunidades pr6ximas a sede da Unidade onde poderiam ser desenvolvidos 
projetos comunitarios, visando uma integragao social? Quais projetos poderiam ser de
senvolvidos? 
R ________________________________________________________________ __ 

06. Existem outros projetos au agoes de integragao comunitaria na unidade? Quais e co
mo funcionam? 


